


1.
Businesses should support  
and respect the protection  

of internationally proclaimed 
human rights; and 

2.
make sure that they are  
not complicit in human  

right abuses. 

3.
Businesses should uphold the freedom 

of association and the effective  
recognition of the right to collective 

bargaining; 

4.
the elimination of all forms  
of forced and compulsory 

labour; 

5.
the effective abolition of child labour; 

and 

6.
the elimination of discrimination  

in respect of employment  
and occupation. 

7.
Businesses should uphold  
the freedom of association  

and the effectiverecognition of 
the right to collective bargaining; 

8.
undertake initiatives to promote 

greater environmental  
responsibility; and 

9.
encourage the development  

and diffusion of environmentally 
friendly technologies. 

10.
Businesses should work against 

corruption in all its forms, 
including extortion an bribery. 



In this Decade of Action,  
the strategic ambition  
of the Global Compact  
is to accelerate and scale  
the global collective  
impact of business  
by upholding  
the Ten Principles  
and delivering 
 the SDGs through  
accountable companies  
and ecosystems  
that enable change.
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We are at a crossroads and the situation can go either way: breakdown 
or breakthrough. Breakdown and perpetual crisis – or breakthrough 
leading to a greener, safer and better future for all. (…) 

The pandemic has revealed our shared fragility, our interconnectedness, 
and the overwhelming need for collective action. Our biggest challenge 
— aand greatest opportunity — is to use this crisis as a chance to pivot 
to a greener, fairer and more sustainable world. „700 million people still 
living in extreme poverty. The gender pay gap closing at a glacial pace. 

Workers’ rights and decent working conditions a distant dream  
in vast segments of global industry.

Corruption undermining public trust and economic and social development.  
And the planet hurtling towards climate catastrophe — as it still is.

COVID-19 did not cause these problems. But it has exposed them for all to see, 
highlighting the fragility of our systems and the inequality in our societies.

Only through global cooperation at an unprecedented level can we build back 
from the pandemic, get on track to achieve the SDGs and avert the worst  
impacts of climate change.

Business has a central role to play. (…)

In every sector, a much deeper, faster and more ambitious response is needed  
to unleash the social and economic changes demanded by the 2030 Agenda  
and the Paris Agreement on climate change.

Every country, city, business and financial institution needs to be fully  
aligned with the 1.5-degree goal of the Paris Agreement. 

António Guterres 
Chair of United Nations Global Compact Board 
The Secretary-General of the United Nations 
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Together as business leaders, governments and civil society we must 
transform business models and economies so that they are more just  
and more inclusive.

We must do this to ensure that we leave no one behind. Seldom if ever in its 
history has the mission of the United Nations and indeed the mission of the Global 
Compact been more challenging to fulfill, nor has it been more crucial. Around  
the world today in developed and developing nations alike we’re witnessing  
an unsettling rise in corruption, nationalism, polarization and civil unrest. 

We are witnessing a loss of trust in institutions including business and we are 
seeing an erosion of fundamental freedoms and the rule of law. And in the midst 
of this global pandemic the situation is compounded by the existing challenges 
of climate change, economic uncertainty, systemic racism and a retreat from 
international corporation. 

Sanda Ojiambo 
CEO and Executive Director  
of the United Nations Global Compact 
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UN GLOBAL COMPACT
UN Global Compact została powołane w lipcu 
2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ  
– Kofi Annana aby zmobilizować i zaktywizować 
firmy z całego świata do dostosowania swoich 
działań i strategii do dziesięciu uniwersalnych 
zasad z obszaru: praw człowieka, pracy, 
środowiska i przeciwdziałania korupcji.  
W ciągu ostatnich 21 lat UN Global Compact 
rozrósł się z grupy 44 przedsiębiorstw 
w największą na świecie korporacyjną 
inicjatywę zrównoważonego rozwoju oraz 
globalny ruch zrzeszający ponad 14 000 
przedsiębiorstw i 3000 interesariuszy  
spoza biznesu w 162 krajach.

Mimo iż UN Global Compact dokonało znaczącego 
rozwoju w ostatnich latach, wciąż wyraźnie widać, że 
firmy na całym świecie muszą zrobić jeszcze więcej, 
aby usprawnić korporacyjny zrównoważony rozwój  
i odpowiedzialne praktyki biznesowe.
Strategią i ambicją UN Global Compact jest, aby nasi 
członkowie wychodzili poza przyjęte minimum i dążyli 
do ciągłego rozwoju i poszerzania zakresu działań  
na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dziesięć Zasad 
powinno stanowić nieodłączną część firmy i służyć 
jako czynnik umożliwiający wkład w realizację 
Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
i Porozumienia Paryskiego. Jako prekursor globalnego 
ruchu zrównoważonego rozwoju sektora biznesowego 
oraz podejmowania nieustannych wysiłków na 
rzecz upowszechniania działań środowiskowych, 
społecznych i zarządzania (ESG) w świecie 
korporacji, UN Global Compact odegrał ważną rolę 
w stymulowaniu pozytywnych zmian w oczekiwaniach 
i zachowaniu świat biznesu. Dziś ruch na rzecz 
zrównoważonego rozwoju kwitnie, a nowe podmioty 
na poziomie globalnym i krajowym pracują nad 
wykazaniem wkładu w zrównoważony rozwój.
 
Dzięki szerokiemu poparciu wszystkich 193 krajów 
uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, 
UN Global Compact pozostaje jedynym, globalnym 
autorytetem normatywnym oraz punktem odniesienia 
dla działań i przywództwa w ramach rozwijającego się 
globalnego korporacyjnego ruchu zrównoważonego 
rozwoju.
UN Global Compact to największa na świecie 
inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. 
Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi 
organizacjami, firmami i instytucjami prowadzi 
szereg ambitnych działań, stając się katalizatorem 
globalnych zmian. 
UN Global Compact Network Poland stanowi 
sekretariat polskich członków UNGC  
oraz akcelerator programów i działań lokalnych. 

UN Global Compact Network Poland  
wspiera firmy w:

• Prowadzeniu działalność w sposób odpowiedzialny, 
 dostosowując strategie i działania do Dziesięciu  
 Zasad UN Global Compact dotyczących praw 
 człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją.

• Podejmowaniu strategicznych działań, aby 
 osiągnąć szersze cele społeczne, takie jak  
 Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), 
 z naciskiem na współpracę i innowacje. 

Od samego początku 
Organizacja Narodów 
Zjednoczonych wciela 
wizję międzynarodowej 
współpracy między  
rządami a narodami,  
w celu budowania 
bardziej pokojowego  
i dostatniego świata  
dla nas wszystkich.

António Guterres 
Chair of United Nations Global Compact Board 
The Secretary-General of the United Nations
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Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjęta przez  
wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych  
w 2015 r., określa wspólny plan pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety,  
teraz i w przyszłości.  

Jego trzonem jest 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs),  
które są wskazówką i wezwaniem do działania przez wszystkie kraje  
– rozwinięte i rozwijające się – w ramach globalnego partnerstwa.

CELÓW 
ZRÓWNOWAŻONEGO  

ROZWOJU
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Cel 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować 
 zrównoważone rolnictwo

Cel 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Cel 4. Zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie

Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną 
 gospodarkę zasobami wodnymi

Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii  
 po przystępnej cenie

Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne 
 zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie 
  oraz wspierać innowacyjność

Cel 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, 
  zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji 

Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Cel 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, 
 zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać  
 proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

Cel 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru 
 sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, 
 sprzyjające włączeniu społecznemu

Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalnego partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Realizacja SDGs na świecie (Global SDG Index %) SDG Index w krajach UE (%)

Polska, według Global SDG Index, osiągnęła  
78% ogólnych celów Agendy 2030, co plasuje ją  
na 23. miejscu wśród 166 ocenianych krajów.
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Zrównoważony rozwój firmy zaczyna się od wprowadzenia 
systemu wartości firmy i zbudowania – opartego na zasadach  
– podejścia do prowadzenia działalności. Oznacza to działanie 
w sposób, który spełnia przynajmniej podstawowe obowiązki 
w dziedzinie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska 
i przeciwdziałania korupcji. Odpowiedzialne firmy przestrzegają 
wspólnych wartości i zasad. Wiedzą, że dobre praktyki w jednym 
obszarze nie równoważą szkód w innym. Włączając Dziesięć Zasad 
UN Global Compact do swoich strategii, polityk i procedur  
– firmy nie tylko wypełniają swoje podstawowe obowiązki  
wobec ludzi i planety, ale także przygotowują grunt  
pod długotrwały sukces.

10 Zasad UN Global Compact 
realizowanych jest w obszarze:  

praw człowieka, pracy, środowiska  
i działań antykorupcyjnych

PRAWA 
CZŁOWIEKA PRACA ŚRODOWISKO DZIAŁANIA 

ANTYKORUPCYJNE
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ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ W CZASACH 
PANDEMII

Pandemia koronowirusa zmieniła 
wiele w światowej gospodarce 
i wymusiła na przedsiębiorcach 

podjęcie nowych działań na rzecz 
zrównoważonego biznesu.

Covid-19 zmienił 
relacje między 

gospodarką rynkową, 
państwem  

i społeczeństwem  
na całym świecie.

Podczas gdy krajowe lockdowny 
zakłóciły gospodarkę na całym 

świecie, sektor prywatny, państwo  
i społeczeństwo obywatelskie 

zyskały nowe znaczenie  
w ochronie ludzi i społeczności.

Ta dramatyczna zmiana zmieniła 
postrzeganie przez opinię publiczną 
roli rynków, rządu i społeczeństwa 
w odpowiedzi na ogólnoświatową 

sytuację. Pandemia COVID-19 nadal 
negatywnie wpływa na życie  

i źródła utrzymania ludzi  
na całym świecie. 

ONZ podkreśla siłę globalnego 
Południa we wspieraniu  

i postępie zrównoważonego 
rozwoju, nawet w tych trudnych, 

pełnych wyzwań czasach.

Istnieje pilna potrzeba zwiększenia
skali rozwoju krajów globalnego 
Południa, szerokiego wspierania 

ich poprzez wzmocnioną 
współpracę w celu osiągnięcia 

celów zrównoważonego rozwoju
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70% firm UNGC twierdzi, że COVID-19 zwiększył znaczenie odpowiedzialnego biznesu.

W miesiącach poprzedzających COP26 firmy mają możliwość i przestrzeń rozwoju,  
aby osiągnąć ambicje określone przed COP21

Zrównoważony rozwój pozostaje ważną częścią działań  
wśród CEO na całym świecie.

Liderzy biznesowi odczuwają presję w kwestiach działania  
na rzecz zrównoważonego rozwoju.

CELE 2015 

80% 58%

43% 32%

REALIZACJA 2021

W ciągu ostatnich trzech lat zwiększył się nacisk na intensyfikację działań  
na rzecz zrównoważonego rozwoju

CEO potwierdza,  
iż w ostatnich latach 
zwiększył się nacisk  
na działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju

CEOs potwierdziło,  
że działania na rzecz  
klimatu są priorytetem  
w działaniach biznesu

firm potwierdza, że priorytetowo 
traktuje Cel 13 – działania  
na rzecz klimatu

CEOs potwierdza, że 
Science-Based redukcje 
należą do najważniejszych 
działań

CEOs potwierdza, że ich 
firma już ustaliła lub planuje 
wdrożyć w przeciągu roku cel 
zerowej redukcji emisji netto 
zatwierdzony przez SBTi 

CEO twierdzi, iż  
w kolejnych 3 latach 
znacząco wzrośnie  
nacisk na działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju

Czy pandemia  
koronawirusa  

uwypukliła potrzebę  
przejścia na bardziej 

zrównoważone modele 
biznesowe?

nie zgadzam się 
8%

brak wpływu 
13%

zgadzam się 
79%

 

negatywny wpływ 
30%

pozytywny wpływ
48%

brak wpływu 
22%

W jakim stopniu  
pandemia koronawirusa 

wpłynęła na podejmowane 
działania na rzecz 
zrównoważonego  

rozwoju?

62% 73%

NAJWAŻNIEJSZE  
ZMIANY  
KLIMATYCZNE 

SCIENCE-BASED
ACTION
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UN GLOBAL COMPACT 

POWIĄZANE  
PROGRAMY  
UN

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY

UN GLOBAL COMPACT BOARD  
Secretary General (Chair) Business Reps (Vice-Chair)

KLUCZOWI  
INTERESARIUSZE

GLOBAL COMPACT OFFICE

UN GLOBAL COMPACT BOARD COMPOSITIONS

EXECUTIVE OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL (EOSG)

ANTÓNIO GUTERRES
Chair

PAUL POLMAN
Vice Chair

SOLANGE MARIA  
PINTO RIBEIRO  
Vice Chair

SANDA OJIAMBO
CEO and Executive Director

GRUPA  
RZĄDOWA
Przedstawiciele Państw 
Członkowskich

PRZEDSTAWICIELE 
BIZNESU 
Członkowie i sygnatariusze

NGO 
Międzynarodowe  
organizacje pozarządowe

Polska w grupie 
rządowej od 2019 r.

VICE CHAIR 
PAUL POLMAN

VICE CHAIR 
SOLANGE MARIA  
PINTO RIBEIRO 

CHAIR 
ANTÓNIO GUTERRES
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LESZEK WIECIECH
President of the Board | Head of Anti-Corruption Programme

ZOFIA PIWOWAREK,  
Head of Development | Focal Point Programme Section

ANNA POTOCKA DOMIN
Head of Standard of Ethics Programme | Board Member

MARTA ROGALSKA
Head of Communications

IZABELA ROT
Head of Finance

MAGDALENA KRAKOWIAK
Programme Manager, Climate Positive Programme

MAGDALENA NOWAKOWSKA
Programme Manager, Climate Positive Programme

HALINA BRDULAK 
Head of Ethics Comittee

DARIUSZ KRYCZKA, Climate Positive Programme
JACEK WOJCIECHOWICZ, Standard of Ethics Programme
ADAM WUDARCZYK, Anti-Corruption Programme 
EWA CAŁUS, Climate Positive Programme

TOMASZ KOBYLAŃSKI, Climate Positive Programme
dr ANDRZEJ KASSENBERG, Climate Positive Programme
dr hab., prof. UMK MARCIN KILANOWSKI, Standard of 
Ethics Programme

UN GLOBAL COMPACT  
NETWORK POLAND

UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND

EKSPERCI PROGRAMOWI

KAMIL WYSZKOWSKI  
Representative, Executive Director

KLUCZOWI  
INTERESARIUSZE

RZĄD  
wspólne inicjatywy  
w ramach porozumień 
zawartych  
z Ministerstwami

BIZNES
Partnerzy strategiczni,  
uczestnicy i sygnatariusze

JEDNOSTKI  
SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO

UCZELNIE,  
NAUKOWCY,  
EKSPERCI  
i inni interesariusze

SYLWIA ŁYSKAWSKA
Water Specialist, Climate Positive Programme

BEATA CHOJECKA
Senior Specialist | Standard of Ethics Programme

JULIA SZYMCZAKIEWICZ
Junior Specialist | Anti-Corruption and Climate Positive Programme

KAROLINA BIELICKA
Office Assistant

MIKOŁAJ GUMULSKI 
Junior Specialist, Climate Positive Programme
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Przy wsparciu biznesu i innych interesariuszy, ramy 
zarządzania UN Global Compact zostały przyjęte 
przez ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ Kofi 
Annana w dniu 12 sierpnia 2005 r., po trwającym rok 

międzynarodowym procesie współkierowanym przez 
Georga Kella, ówczesnego Dyrektora Wykonawczego UN 
Global Compact i profesora John’a Ruggie, ówczesnego 
specjalnego doradcę Sekretarza Generalnego. 

STRUKTURA ZARZĄDZANIA W UNGC

Zgromadzenie ogólne

Leaders Summit

Rada UN Global Compact

Mandat nadany UN Global Compact poprzez Zgromadzenie Ogólne (A/RES/70/224) zawiera się w celu „promowania 
odpowiedzialnych praktyk biznesowych i wartości ONZ pośród społeczności biznesowej i całego systemu ONZ.” 
Szczególna rola UN Global Compact, wyzwania oraz zadania stojące przed Krajowymi Sieciami Global Compact 
przedstawione są np. w następujących Rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego:
A/RES/70/224 – Budowanie partnerstwa globalnego: zaawansowany model współpracy ONZ  
i wszystkich interesariuszy oparta na wspólnych wartościach (22 grudnia 2015).
A/RES/68/234 – Budowanie partnerstwa globalnego: zaawansowany model współpracy ONZ  
i wszystkich interesariuszy (20 grudnia 2013).
A/RES/66/223 – Budowanie partnerstwa globalnego (28 marca 2012).
A/RES/64/223 – Budowanie partnerstwa globalnego (25 marca 2010).
A/RES/60/215 – Budowanie partnerstwa globalnego (29 marca 2006).
A/RES/60/207 – Zapobieganie i zwalczanie praktyk korupcyjnych i transferowania dochodów pochodzących  
z przestępczej działalności, zgodne z Konwencją ONZ dot. Przeciwdziałaniu Korupcji (16 marca 2006).
A/RES/60/1 – Wnioski ze światowego szczytu 2005 (24 października 2005).
A/RES/62/211 – Budowanie partnerstwa globalnego (11 marca 2008).
A/RES/59/288 – Reforma systemu zakupowego (29 kwietnia 2005).
A/RES/58/129 – Budowanie partnerstwa globalnego (19 lutego 2004).
A/RES/56/76 – Budowanie partnerstwa globalnego (24 stycznia 2002).

Szczyt Liderów UN Global Compact gromadzi międzynarodową społeczność skupiającą: liderów biznesu, 
społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich, rządu i Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby  
usprawnić i zintensyfikować zarówno działania biznesowe, jak i realizowane partnerstwa, w celu osiągnięcia  
Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) oraz Porozumienia Klimatycznego z Paryża.
UN Global Compact Leaders Summit jest globalnym zgromadzeniem organizowanym raz na 3 lata. Prowadzone  
na wysokim szczeblu rozmowy mają na celu rozwiązać problemy, wskazać rozwiązania w kierunku globalnej 
realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Rada (UN Global Compact Board) zwoływana jest przez Sekretarza Generalnego ONZ. Rada Wysokiego Szczebla, 
z szerokim zaangażowaniem wszystkich interesariuszy, obraduje co 6 -9 miesięcy. Ustanawia m.in. warunki 
uczestnictwa partnerów w UNGC oraz przyczyny wykluczania z niej członków, jak również decyduje o stosowaniu 
narzędzi dyscyplinujących wewnątrz struktury.

W kwestiach współpracy na linii ONZ i biznes ma zadanie opiniowania i doradzania Sekretarzowi Generalnemu 
ONZ oraz Biuru UN Global Compact. Dyrektor Generalny UN Global Compact, Przewodniczący Fundacji Global 
Compact, oraz przewodniczący LNAG są członkami Rady ex-officio. Członkowie Rady powołani w ramach swoich 
instytucji macierzystych muszą zachować znaczące zaangażowanie w działania Global Compact w krajach swojego 

Strukturą UN Global Compact zarządzają 
następujące organy decyzyjne:
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Forum Sieci Krajowych  
(Annual Local Networks Forum)

Sieci Lokalne UN Global Compact , UN Global Compact 
Network Poland Representative & Focal Point

Centrala UN Global Compact

Rada Rządowa UN Global Compact

pochodzenia. Członkowie Rady przewodniczą jednocześnie wielu grupom roboczym i programom. Żadna decyzja 
znacząca dla UN Global Compact nie może być podjęta bez konsultacji i zgody Rady, Sieci Krajowych oraz Leaders 
Summit.

Forum (Annual Local Networks Forum), podczas którego ponad 80 przedstawicieli formalnych Sieci Krajowych 
Global Compact (Global Compact Local Networks) obraduje i podejmuje decyzje dotyczące zarządzania strukturami 
Global Compact. Forum organizowane jest raz w roku, a pomiędzy kolejnymi edycjami przeprowadzane są spotkania  
regionalne sieci oraz spotkania w ramach Grupy Doradczej Sieci Krajowych (Local Networks Advisory Group – LNAG). 
Ich celem jest zapewnienie stałej i efektywnej wymiany informacji i zaawansowanej współpracy pomiędzy centralą 
UN Global Compact a Przedstawicielami Krajowymi (Global Compact Local Network Representative i Focal Point). 
Jak opisano powyżej, przedstawiciel LNAG jest jednocześnie członkiem ex-officio Rady Global Compact Board.

Na poziomie krajowym zarządzanie Inicjatywą jest prowadzone poprzez Sieci Krajowe (Local Networks). Ich 
członkami są krajowi członkowie UN Global Compact wywodzący się z instytucji publicznych, prywatnych 
i akademickich skupionych wokół działań na rzecz celów ogólnych ONZ i zasad UN Global Compact dostosowanych 
do wyzwań lokalnych. Relacja pomiędzy Centralą UN Global Compact oraz Siecią Krajową (w przypadku Polski – UN 
Global Compact Network Poland ) są uregulowane poprzez Memorandum of Understanding. Krajowy Reprezentant 
oraz Dyrektor Wykonawczy jest jednocześnie Prezesem Zarządu Fundacji Global Compact Poland, która pełni rolę 
sekretariatu dla działań UN Global Compact Network Poland. 

Centralne Biuro UN Global Compact w Nowym Jorku, składające się z Biura UN Global Compact oraz Fundacji Global 
Compact, jest odpowiedzialne za prowadzenie bieżącej działalności zarządczej w ramach całej Inicjatywy. Centralne 
Biuro Global Compact stanowi zaplecze organizacyjne dla Rady UN Global Compact oraz LNAG. Biuro UN Global 
Compact współpracuje bezpośrednio z Fundacją Global Compact (Foundation for the Global Compact), organizacją 
non-profit utworzoną w 2006 dla wspierania Biura oraz Inicjatywy UN Global Compact. Dyrektor Wykonawczy Biura 
UN Global Compact raportuje bezpośrednio do Sekretarza Generalnego ONZ i jest odpowiedzialny za przygotowanie 
regularnych raportów na temat współpracy ONZ z sektorem prywatnym w ramach Agendy Towards Global 
Partnerships. Jak wspomniano, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact jest jednocześnie członkiem ex-officio 
Rady UN Global Compact, podobnie jak Prezes Fundacji Global Compact, który jest  
jednocześnie wiceprzewodniczącym Rady. 

Rządy krajów zaangażowanych we współpracę kontrybuują na rzecz realizowanych programów poprzez specjalny 
Fundusz (UN Global Compact Trust Found), spotykając się na regularne posiedzenia Rady Rządowej UN Global 
Compact podejmując decyzje programowe i budżetowe wraz z reprezentantami Centrali UN Global Compact. 
Przedstawiciele rządów wspierający UN Global Compact pracują także poprzez organizowane co kwartał spotkania 
reprezentantów poszczególnych Stałych Przedstawicielstw (Misji) poszczególnych krajów przy Narodach 
Zjednoczonych w Nowym Jorku, aby otrzymać bieżące informacje o prowadzonych działaniach i skonsultować 
przygotowywane programy (Government Terms of References). Polska przystąpiła do Rady Rządowej UN Global 
Compact w lipcu 2019 roku, jako pierwszy kraj z Europy Środkowo Wschodniej.
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Członkostwo w UN Global Compact to:

3 główne powody uczestnictwa firm:

Prezesi są zgodni,  
zrównoważony rozwój jest ważny 

Zwiększenie zaufania do firmy  
poprzez zaangażowanie  
w zrównoważony rozwój 

Ważne dla przyszłego 
sukcesu ich firmy 

Droga do przewagi 
konkurencyjnej  
w swojej branży 

Szansa na wzrost 
 i innowacje 

Uniwersalny  
charakter zasad 

Promowanie działania  
w zakresie zrównoważonego  

rozwoju w firmie 

79%

93% 80% 78%

59% 56%

Unikalny dostęp do sieci 
z firmami członkowskimi UN Global 
Compact – reprezentującymi niemal  
każdą branżę w ponad 160 krajach

Wsparcie w wypełnianiu wymogu  
UN Global Compact w zakresie  
informowania o postępach 

Dostęp do partnerstw z wieloma 
interesariuszami – w celu wymiany 
najlepszych praktyk i pojawiających się 
rozwiązań 

Dostęp do ukierunkowanej wiedzy 
z zakresu praw człowieka, pracy, 
środowiska i przeciwdziałania korupcji 

Dostęp do szerokiej gamy 
specjalistycznych publikacji, narzędzi, 
webinariów i aktualnych programów 

Regularne spotkania i wydarzenia, które 
zapewniają doskonałe możliwości uczenia 
się i nawiązywania kontaktów

Autorytet moralny, wiedza i doświadczenie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
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Pełen dostęp do zasobów globalnych  
oraz możliwość podejmowania inicjatyw 

na poziomie międzynarodowym

Pełen dostęp do platform i narzędzi 
internetowych UN Global Compact

Pełen dostęp do zasobów  
ukierunkowanych na kraj, w którym 

operuje, oraz możliwość podejmowania 
inicjatyw na poziomie krajowym

Możliwość pełnego zaangażowania się  
w Global Compact Local Network,  

w kraju w którym operuje

Członkostwo w UN Global Compact to nie tylko prestiż, ale również wiele 
bezpośrednich i pośrednich korzyści wynikających ze znalezienia się w gronie firm 
aktywnie działających w obszarze zrównoważonego rozwoju i wypełniania Celów 
Zrównoważonego Rozwoju SDGs. Członek United Nations Global Compact  
aktywnie włącza się w działania instytucji zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej.

Członek otrzymuje:

Poziom ten jest idealny dla liderów, ale także dla adeptów, którzy chcą przyspieszyć  
swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i eskalować swoje oddziaływanie  
na cały świat. Aby zaangażować się na poziomie Członka, firma każdej wielkości musi 
dokonać wymaganej rocznej wpłaty finansowej na podstawie rocznego przychodu brutto. 
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JAK DOŁĄCZYĆ?  
KROK PO KROKU

  Przesłać list intencyjny
Należy sporządzić list tzw. Letter of Commitment, skierowany od Najwyższego 
Przedstawiciela (Prezesa Zarządu) do Sekretarza Generalnego ONZ, który będzie zawierał: 
• deklarację zaangażowania w Global Compact oraz przestrzegania 10 Zasad
• deklarację składania rocznego raportu tzw. Communication on Progress (CoP)  
 dla członków biznesowych / Communication on Engagement (CoE)  
 dla członków pozabiznesowych (składany raz na 2 lata)

  Wypełnić formularz online
Następnie należy wypełnić formularz online, gdzie trzeba założyć indywidulane konto. 
Podczas rejestracji należy wgrać elektroniczną wersję listu, więc nie trzeba dodatkowo 
wysyłać go pocztą.  
Po rejestracji zgłoszenie zostaje przyjęte do weryfikacji. O decyzji zostaną Państwo 
powiadomieni mailowo zazwyczaj w przeciągu 1-2 tygodni. 

  Informować o swoich działaniach  
  oraz promować swoje zaangażowanie
Członkowie United Nations Global Compact są zobowiązani do raportowania o postępach 
we wdrażaniu 10 zasad Global Compact. Jego celem jest zagwarantowanie i pogłębienie 
zobowiązań, zadbanie o rzetelność realizacji zasad oraz stworzenie bogatej skarbnicy 
praktyk korporacyjnych stanowiących fundament ciągłego doskonalenia. 
Raport powinien zawierać opis podejmowanych działań i osiągniętych rezultatów 
(zazwyczaj w formie wskaźników ilościowych). 
Z punktu widzenia firm stanowi narzędzie sprawowania kierownictwa, usprawniania 
procesu uczenia się, wspierania wysiłków na rzecz dialogu oraz promowania działań. 
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GLOBALNA SIEĆ  
INTERESARIUSZY

UKIERUNKOWANIE 
DZIAŁAŃ

KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW  
UN GLOBAL COMPACT

MANDAT  
ONZ

LOKALNE  
SIECI

WSPÓLNA  
SIŁA CZŁONKÓW

PRAWA 
CZŁOWIEKA PRACA ŚRODOWISKO DZIAŁANIA 

ANTY-KORUPCYJNE

AUTORYTET, WIARYGODNOŚĆ I ZASADNOŚĆ  
DO STAWIANIA OCZEKIWAŃ KORZYSTAJĄC  
Z BOGACTWA WIEDZY I KOMPETENCJI ONZ

ŁĄCZY I WZMACNIA BIZNES, SPOŁECZEŃSTWO, 
ŚRODOWISKA PRACY, RZĄDY, PRZEMYSŁ,  
KOALICJE, NAUKĘ I I AGENCJE ONZ

DZIESIĘĆ ZASAD I WZMOCNIENIE  
W WYBRANYCH OBSZARACH  
POMAGAJĄ FIRMOM ZROZUMIEĆ  
I WŁĄCZYĆ CELE SDGs  
W ICH DZIAŁANIA I PRAKTYKI

SZEROKA SKALA CZŁONKÓW  
– OD KORPORACJI MIĘDZYNARODOWYCH PO MŚP

GŁĘBOKA WIEDZA LOKALNA, LOKALNE ZAANGAŻOWANIE  
I WIARYGODNOŚĆ, ABY ANGAŻOWAĆ, GROMADZIĆ  
I ŁĄCZYĆ KRAJOWYCH LIDERÓW

10 ZASAD
UNIWERSALNE,  

PONADCZASOWE, 
NIEPODWAŻALNE
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Wszystko zaczęło się 31 stycznia 
1999 roku w Davos. Ówczesny 
Sekretarz Generalny ONZ Kofi 
Annan nie przewidywał, że jedno 
zdanie z jego przemówienia 
zapoczątkuje proces, który 
doprowadzi do utworzenia 
największej inicjatywy biznesowej 
w historii Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.

W Davos zaryzykował i zaprosił globalny sektor 
prywatny do współtworzenia agendy rozwojowej 
prowadzonej przez ONZ, otwierając międzyrządową, 
globalną organizację multilateralną na stały dialog 
z biznesem. W ten styczniowy dzień u schyłku XX wieku 
ONZ zapowiedział włączenie sektora prywatnego do 
współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój. 
Zaapelował on wówczas do przedstawicieli świata 
biznesu na całym świecie, by poparli, przyjęli i stosowali 
we wszystkich sferach ich działalności, dziewięć 
fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, 
standardów pracy i środowiska naturalnego, które dziś 
nazywamy 10 Zasadami UN Global Compact. 

Na szczęście sektor prywatny nie zawiódł, odpowiedział 
na zaproszenie ONZ i włączył się do prac. W efekcie 
uznajemy rok 1999 i wydarzenie w Davos za pierwszy 
akord w już 20-letniej historii United Nations Global 
Compact.

Przez kolejne miesiące roku 1999 i początek 2000 
trwały intensywne prace koncepcyjne i przygotowawcze 
w ramach Systemu ONZ oraz konsultacje z biznesem. 
W efekcie United Nations Global Compact zostało 
powołane do życia 26 lipca 2000 roku przez Sekretarza 
Generalnego ONZ Kofi Annana w Sali Zgromadzenia 

Ogólnego, podczas uroczystości na którą zaproszono  
44 liderów biznesu i 20 liderów organizacji 
pozarządowych. W tym samym roku został przygotowany 
i ogłoszony pierwszy przewodnik precyzujący zasady 
współpracy pomiędzy ONZ a sektorem prywatnym, 
w oparciu o zasady UN Global Compact, by już 
we wrześniu wprowadzić UN Global Compact do 
współrealizacji głównej polityki ONZ, jaką stały się 
ogłoszone podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals), 
agenda rozwojowa  
dla świata do 2015 roku.

W latach 2000-2015 rola UN Global Compact w ramach 
Systemu ONZ systematycznie wzrastała wraz ze 
wzrostem roli biznesu we współtworzeniu agendy 
rozwojowej. Znakomicie podsumował to Sekretarz 
Generalny ONZ, Ban Ki-Moon podczas lipcowej 
uroczystości 15-lecia UN Global Compact w Sali 
Zgromadzenia Ogólnego. Zwrócił uwagę, że biznes jest 
niezbędny przy realizacji zadań wynikających z koncepcji 
zrównoważonego rozwoju i nie musi być postrzegany jako 
źródło problemów, ale jako źródło dla ich rozwiązywania.
Od 2000 roku UN Global Compact rozwija się tworząc 
wielonarodową sieć interesariuszy, skupioną wokół 
rdzenia – centrali UN Global Compact w Nowym 
Jorku działającej w oparciu o mandat Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ, sieci krajowych oraz siedmiu agend, 
programów i biur ONZ, ściśle z UN Global Compact 
współpracujących:
• Międzynarodowej Organizacji Pracy, International 
 Labour Organization 
• Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka 
 (Office of the High Commissioner for Human Rights) 
• Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony 
 Środowiska (United Nations Environment 
 Programme) 
• Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
 (United Nations Development Programme) 
• Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
 Organizacji Rozwoju Przemysłu ONZ (United Nations 

20 LAT UN GLOBAL COMPACT W POLSCE

I propose, that you the business leaders gathered in 
Davos, and we, the United Nations, initiate a global 
compact of shared values and principles, which will 
give a human face to the global market.

Kofi Annan
UN Secretary General (1997-2006), Davos 
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 Industrial Development Organization)
• Biura ONZ ds. Kontroli Narkotyków i Zapobiegania 
 Przestępczości (United Nations Office on Drugs and 
 Crime)
• Podmiot Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz 
 Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet (United Nations 
 Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
 Women).

W roku 2005 powstała także UN Global Compact 
Government Group, ważna struktura koordynująca 
i formalizująca współpracę z rządami. Jej członkiem 
jest od 18 lipca 2019 roku Polska.

Polska historia UN Global Compact zaczyna się 
w sierpniu 2000 roku, kiedy Stały Przedstawiciel 
ONZ w Polsce Marc Destanne de Bernis, bazując na 
decyzji Sekretarza Generalnego ONZ o formalnym 
utworzeniu w dniu 26 lipca UN Global Compact rozpoczął 
konsultacje z rządem polskim w sprawie uruchomienia 
polskiego biura UN Global Compact.

Zostało ono utworzone w sierpniu 2000 roku w oparciu 
o biuro Stałego Przedstawiciela ONZ w Polsce, które 
działało w strukturze polskiego biura Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development 
Programme). Od września 2000 roku rozpoczęły się 
działania programowe prowadzone na początkowym 
etapie z rządem, korpusem dyplomatycznym oraz 
grupą firm międzynarodowych, których przedstawiciele 
byli obecni 26 lipca 2000 roku w Nowym Jorku przy 
powołaniu UN Global Compact.

Kluczowe aktywności programowe miały miejsce w 2001 
roku. W kwietniu w ówczesnym Ministerstwie Pracy 
i Polityki społecznej oficjalnie zaproszono polski biznes 
do współtworzenia globalnej inicjatywy UN Global 
Compact. Odbyło się to przy wsparciu Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, wspomnianego Ministerstwa Pracy 
oraz ówczesnego Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa 
Środowiska oraz wszystkich Agend i Programów ONZ 
tworzących System ONZ w Polsce w roku 2001.

Bazując na kwietniowym wydarzeniu został 
formalnie powołany Komitet Sterujący UN Global 
Compact w Polsce reprezentujący zarówno koncerny 
międzynarodowe, jak i firmy o polskich korzeniach.

W kolejnych latach UN Global Compact w Polsce 
zrealizował długą listę ważnych dla Polski programów 
i inicjatyw:

2002 – do dziś  
powołanie pierwszego w Polsce funduszu grantowego 
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego-
społecznego „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Partnerzy 
to PKN Orlen, Basell Orlen Polyolefins, Levi Strauss, 
Miasto Płock, UN Global Compact, UNDP. Na jego 
podstawie zostały przygotowane założenia do ustawy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym.

2004 – 2008  
10 programów systemowych stabilizujących wdrażanie 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL z wypracowaniem 
w partnerstwie z biznesem takich modeli jak Gender 
Index, Polski Model Ekonomii Społecznej, System 
Wsparcia dla Dorosłych Osób z Autyzmem czy reforma 
systemu penitencjarnego poprzez uruchomienie 
programów resocjalizacyjnych opartych na pracy 
skazanych na rzecz społeczności lokalnych.

2006 – 2008
największy program oddolnej budowy dostępu do 
internetu na obszarach miejskich i wiejsko-miejskich 
w Europie, realizowany wspólnie z Fundacją Orange. 
Program otrzymał nagrodę specjalną od rządu polskiego 
i został wyróżniony przez Sekretarza Generalnego ONZ.

2011 – do dziś
powołanie przez UN Global Compact Poland i UNDP 
programu transferu wiedzy „Know-How Hub”, 
w ramach którego są wydawane raporty systemowe, 
rekomendacyjne i regulacyjne. Od 2011 roku powstało ich 
ponad 100, w tym kilkadziesiąt projektów regulacyjnych.

Przez ostatnich 21 lat UN Global Compact 
współtworzyło tak ważne inicjatywy jak:

• the United Nations Sustainable Stock Exchanges 
 (SSE) initiative,
• the Principles for Responsible Investment (PRI),
• the United Nations Environment Programme  
 Finance Initiative (UNEP-FI),
• the United Nations Conference on Trade  
 and Development (UNCTAD).

Kamil Wyszkowski 
Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy  

UN Global Compact Network Poland

Zapraszamy do współtworzenia  
i rozwoju UN Global Compact w Polsce. 
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UN Global Compact Network Poland  prowadzi ścisłą współpracę z biznesem, 
stroną rządową, samorządami, jednostkami naukowymi.  
Na bazie tej współpracy przez 20 lat istnienia UN Global Compact w Polsce, 
wypracowany został szereg postulatów, propozycji i projektów w obszarze 
zrównoważonego biznesu, środowiska i życia społeczno-gospodarczego.  

Raporty, które wydane zostają przez UN Global Compact Network Poland realnie 
przyczyniają się do wprowadzania zmian systemowych i legislacyjnych w Polsce. 

Poniżej prezentujemy wybrane raporty, które zostały wydane w ostatnich latach.
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SUPPORTING IMPLEMENTATION  

OF SDG TARGETS:
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Gospodarka 
olejami zużytymi 
założenia reformy 
i propozycja ustawy

raport poWstaŁ W WyNiku porozumieNia ramoWeGo z:
Ministerstwem Rozwoju  w szczególności w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza oraz realizacji SDGs.
Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową, w szczególności w zakresie przeciwdziałania zjawisku szarej strefie w gos- 
podarce, w tym w gospodarce odpadowej.
Ministerstwem Klimatu w szczególności w ramach rozwoju gospodarczego obiegu zamkniętego oraz zrównoważonej gospodarki odpadowej. 

partNerzy:

Gospodarka olejami 
zużytymi – propozycje 
zmian do ustawy

Global Compact
Network Poland

RAPORT POWSTAŁ W WYNIKU:
Porozumienia z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, w szczególności w zakresie wymiany rozwiązań dotyczących systemów grzewczych, ograniczenia emisji  
zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza oraz realizacji SDGs.

Porozumienia z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową,  
w szczególności w zakresie przeciwdziałania zjawisku szarej strefie w gospodarce. Partnerzy:

Zrównoważone miasta  
w Polsce 2018

Zrównoważone 
miasta. PoPrawa jakości 
Powietrza w Polsce 2018

RapoRt powstał w wyniku:
Porozumienia z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Global Compact Network Poland (GCNP) w szczególności w zakresie wykorzystania doświadczeń Programu  
SDG11 Zrównoważone miasta oraz współpracy z Ministerstwem w zakresie poprawy jakości powietrza w miastach, ładu przestrzennego, paktu urbanistyczno-architektonicznego  
oraz polityk miejskich powiązanych z SDG11.
Porozumienia z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w szczególności w zakresie wymiany innowacji i rozwiązań dotyczących nisko i zeroemisyjnych 
systemów grzewczych, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawy jakości powietrza oraz koordynacji i realizacji SDGs.

Raport przygotowany w wyniku realizacji Programu GCNP pn. „SDG11 - Zrównoważone miasta”, z prezentacją podczas wydarzenia Cities for Climate Urban Summit,  
5 grudnia 2018 w ramach 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) w Katowicach.

Przeciwdziałanie 
Szarej Strefie 
w Polsce 2020/21

RAPORT POWSTAŁ W WYNIKU POROZUMIENIA RAMOWEGO Z:
Ministerstwem Rozwoju  w szczególności w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza oraz realizacji SDGs.
Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową, w szczególności w zakresie przeciwdziałania zjawisku szarej strefie w gos- 
podarce, w tym w gospodarce odpadowej.

Global Compact
Network Poland

SYSTEM BIAŁYCH 
CERTYFIKATÓW  
– założenia reformy

RAPORT POWSTAŁ W WYNIKU POROZUMIENIA RAMOWEGO Z:
Ministerstwem Klimatu i Środowiska na rzecz transformacji energetycznej i rozwoju zero i niskoemisyjnych źródeł pozyskiwania energii 
oraz ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami.  
Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w szczególności 
Celu 16 dotyczącego pokoju, sprawiedliwości i silnych instytucji w szczególności przy kryteriach wydawania świadectw wydajności 
energetycznej.
Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w szczególności Celu 7 dotyczącego 
czystej energii (Affordable and Clean Energy).

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

STANDARD
PROGRAMU
ETYCZNEGO 

 

Prawo do czystego  
środowiska jako Prawo  
człowieka

Klimat a Prawa Człowieka

Global Compact
Network Poland

RapoRt powstał w Ramach pRogRamu „Biznes i pRawa człowieka – standaRd etyki w polsce” pRzy wspaRciu patRonów:  
ministerstwo Rozwoju, ministerstwo Funduszy i polityki Regionalnej oraz Rzecznik praw obywatelskich.

Sygnalizacja o nieprawidłowościach. 
Nowe wyzwanie dla biznesu, administracji 
i ustawodawcy  —  Strona 14

Założenia do projektu ustawy  
o ochronie sygnalistów   —  Strona 18

Discussion Paper | 09–2018

Partner Merytoryczny

SyStemy zgłaSzania 
niePrawiDłowości 
Założenia do ustawy  
o ochronie sygnalistów
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PROGRAMY  
UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND
UN Global Compact Network Poland realizuje Cele Zrównoważonego 
Rozowoju ONZ i 10 zasad UN Global Compact poprzez prowadzenie  
w Polsce trzech Programów:

CLIMATE  
POSITIVE

STANDARD 
ETYKI

PRZECIWDZIAŁANIE 
SZAREJ STREFIE

Pogłębiający się globalny kryzys klimatyczny 
wymaga wprowadzania pilnych i ambitnych 
rozwiązań. W ramach Programu Climate 
Positive realizujemy szereg projektów na rzecz 
klimatu. Program wpisuje się w globalne Cele 
Zrównoważonego Rozwoju, w tym Cel 6: Czysta 
woda i warunki sanitarne, Cel 7: Czysta i Dostępna 
Energia, Cel 9: Innowacyjność, Przemysł, 
Infrastruktura, Cel 11: Zrównoważone Miasta  
i Społeczności, Cel 12: Odpowiedzialna Produkcja 
i Konsumpcja, Cel 13: Działania w dziedzinie 
klimatu, Cel 14: Życie pod Wodą,  
Cel 15: Życie na Lądzie.

Misją UN Global Compact jest włączenie sektora 
prywatnego we wdrożenie polityk klimatycznych ONZ,  
a w szczególności Porozumienia Paryskiego z 2015r.  
Jak podkreślił Sekretarz Generalny ONZ, António 
Guterres podczas World Economic Forum w 2021 roku, 
sektor prywatny jest potrzebny bardziej niż kiedykolwiek, 
aby zapobiec katastrofie klimatycznej i zbudować 
sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość.

Istotnym odniesieniem dla działań klimatycznych 
prowadzonych w Polsce jest m.in. deklaracja Business 
Ambition for 1,5°C i koalicja w ramach inicjatywy Science  
Based Targets, jak również strategia Zielonej Odbudowy 

PROGRAM CLIMATE POSITIVE

Misją UN Global Compact jest włączenie  
sektora prywatnego we wdrożenie polityk 
klimatycznych ONZ, a w szczególności  
Porozumienia Paryskiego z 2015 r. 
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w ramach tzw. European Green Deal czy też Deklaracja 
Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji. Nadchodzące 
lata to czas intensyfikowania światowych wysiłków na 
rzecz powstrzymania zwiększenia średniej temperatury 
na Ziemi powyżej 1,5°C. Jeśli działania ludzi doprowadzą 
do większego wzrostu niż 1,5°C doprowadzi to do 
katastrofalnych w skutkach konsekwencji. Wiemy, jak 
ważny jest dialog pomiędzy różnymi sektorami rynku. 
Dlatego poprzez wspólne działania z przedstawicielami 
zarówno rządu, biznesu, jak i niezależnych organizacji, 
chcemy wskazywać, implementować i propagować 
rozwiązania, które mogą być wdrażane na poziomie 
centralnym, lokalnym czy wręcz indywidualnym, a które 
mogą się przyczynić do poprawy jakości środowiska 
i uniknięcia katastrofy klimatycznej. 

Obecnie realizowane i planowane na przyszłość 
projekty obejmują szeroką skalę działań dla klimatu, 
szczególnie w zakresie eliminacji emisji CO2, 
a tym samym troski o: utrzymanie bioróżnorodności 
w przyrodzie, wysoką jakość życia ludzi, zmniejszanie 
zanieczyszczenia wód i powietrza, rozwój innowacyjnych 
rozwiązań w transporcie i przemyśle (związanych m.in. 
z gospodarką odpadami, recyklingiem, innowacjami 
technologicznymi czy też zieloną energią). 

Zapraszamy do Programu Climate Positive wszystkie 
firmy (członków UN Global Compact), które widzą 
potrzebę zmian i są gotowe, aby zmierzyć się 
z potrzebami klimatycznymi, wyjść poza minimalne 
standardy odpowiedzialności środowiskowej i inicjować 
partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz realizacji SDG. 

W ramach Programu Climate Positive jesteśmy 
organizatorem/współorganizatorem szeregu projektów, 
raportów i konsultacji, do udziału w których zapraszamy 
członków Programu. Wśród podejmowanych aktywności 
warto wskazać:
• raporty wydawane wraz z ekspertami/partnerami 
 biznesowymi, naukowymi oraz stroną rządową  
 – wskazujące zarówno problemy, jak i rekomendacje 
 i rozwiązania w zakresie m.in. gospodarki wodnej, 
 monitorowania jakości powietrza, transformacji 
 energetycznej, zielonej kolei, czy też rozwoju 
 odnawialnych źródeł energii;
• debaty tematyczne z przedstawicielami biznesu, 
 administracji publicznej, samorządów, organów  
 UE i Agend oraz Programów ONZ;
• cykliczne spotkania grup roboczych;
• akcje i inicjatywy promujące ochronę klimatu (m.in. 
 Green Film Festival, kampania Wstrzymaj Smog, 
 TAK! dla edukacji klimatycznej  
• spotkania programowe – w ramach których wraz 
 z przedstawicielami biznesu i rządu dyskutujemy 
 nad istotnymi kwestiami, które należy wspólnie 
 wypracowywać w celu realizacji polityk 
 klimatycznych ONZ; 
• inne inicjatywy, jak chociażby powołanie  
 Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej, 
 Program Zielony Fundusz;
• konferencje, debaty, warsztaty.

Zapraszamy do włączenia się w realizację 
Programu Climate Positive. Prowadzimy działania 
od regulacyjnych, po edukacyjne. Stawiamy  
na konkretne działania, a nie tylko na mówienie  
o problemie. Nie ma obecnie ważniejszego zadania 
niż powstrzymanie katastrofy klimatycznej.  
Tylko razem jesteśmy w stanie tego dokonać.
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Celem Programu Standard Etyki w Polsce jest 
implementacja wytycznych ONZ ds. biznesu 
i praw człowieka w Polsce oraz ich praktyczne 
zastosowanie w programach etycznych  
w firmach i instytucjach.  

Zawiązana przez UN Global Compact Network 
Poland Koalicja Rzeczników Etyki skupia ponad 100 
polskich firm i instytucji aktywnie wdrażających 
i rozpowszechniających wartości etyczne. W wyniku 
prac Koalicji powstał dokument: „Standard Programu 
Etycznego”, który wyznacza kierunek rozwoju 
odpowiedzialnych organizacji oraz katalog przydatnych 
narzędzi implementacji i weryfikacji. Stanowi on 
zbiór uniwersalnych wartości oraz narzędzi, których 
implementacja jest niezbędna, aby pracować nad etyką 
działania, transparentnością oraz zrównoważonym 
rozwojem organizacji. Standard wywodzi się 
z międzynarodowo uznawanych dokumentów, takich 
jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Wytyczne 
ONZ ds. biznesu i praw człowieka, 10 Zasad United 
Nations Global Compact, Zalecenia Komisji Europejskiej, 
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Partnerzy 
Instytucjonalni, członkowie UN Global Compact, 
członkowie Programu Biznes i Prawa Człowieka oraz 
Koalicji Rzeczników Etyki rekomendują przyjęcie zapisów 
Standardu jako normę dla zarządzanych przez siebie 
przedsiębiorstw i instytucji oraz jako warunek konieczny 
w organizacji postrzegającej siebie jako etyczną. 
 
Każda organizacja, która potwierdzi swoje dążenie do 
stosowania zebranych w Standardzie wartości etycznych, 
zapraszana jest do podpisania Deklaracji Standardu 
Etycznego oraz przystąpienia do grona Rzeczników 
Standardu Etyki. Rzecznikiem może być członek koalicji 
firm i instytucji udoskonalających standardy etyczne 
w polskim biznesie. Umożliwia to także udział w dyskusji 
w gronie ekspertów biznesowych i instytucjonalnych. 
Jednym z narzędzi pozwalających na wymianę 
doświadczeń, zabranie głosu w debatach eksperckich 
oraz otrzymywanie na bieżąco informacji zarówno 
o działaniach w Programie Standard Etyki w Polsce, jak 
i warsztatach i szkoleniach, jest stworzona na LinkedIn 
Grupa „Standard Etyki”. Rzecznicy współtworzą także 
stronę www.standardetyki.org. Witryna stanowi hub 
wiedzy w zakresie etyki oraz praw człowieka w biznesie. 
 
Firmy i organizacje, które podpiszą deklarację, 
zapraszamy do opisania swojego programu etycznego 
oraz pozytywnych praktyk dotyczących wdrażania 
standardu etycznego, jako raportu z wypełnienia 
deklarowanych działań w ramach Standardu. 
Jednocześnie wszystkie firmy, które stały się 
Sygnatariuszem Standardu Etycznego są wyróżnione na 
stronie głównej Standardu Etyki. 

Członkom UN Global Compact oferowana jest możliwość 
uczestniczenia w inicjatywach tematycznych z zakresu 
etyki w biznesie: 
 

1. Target Gender Equality 
– Równe Szanse w Biznesie. 
Inicjatywa wspiera wzmacnianie pozycji kobiet 
w miejscu pracy. Udział w inicjatywie jest bezpłatny dla 
członków UN Global Compact. Target Gender Equality 
to globalny program UN Global Compact skierowany 
do firm promujących równość płci. Wspiera firmy 
zaangażowane w UN Global Compact w ustalaniu 
i osiąganiu ambitnych celów korporacyjnych w zakresie 
reprezentacji kobiet i przywództwa, zaczynając od 
poziomu Zarządu i Kierownictwa Wykonawczego. Firmy 
uczestniczące w Target Gender Equality mają możliwość 
pogłębienia wdrażania Zasad Uwłasnowolnienia Kobiet 
i wzmocnienia swojego wkładu w Cel Zrównoważonego 
Rozwoju 5.5, który wzywa do równej reprezentacji kobiet, 
udziału i przywództwa w biznesie na całym świecie. 
Firmy zostaną wyposażone w najnowsze dane i badania 
wspierające biznesowe uzasadnienie równości płci oraz 
uzyskają spostrzeżenia partnerów i ekspertów ONZ 
na temat tego, jak przyspieszyć postępy w zakresie 
równości płci. 

Korzyści z dołączenia do inicjatywy:
• Wyznaczenie ambitnych celów korporacyjnych 
 w zakresie równouprawnienia płci. 
• Promowanie zaangażowania firmy 
• Zapoznanie się z wynikami w zakresie równości płci 
 dzięki ułatwionemu korzystaniu z narzędzia Women’s 
 Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool.
• Zbudowanie sieci partnerów i ekspertów. 
• Realizacja celów zrównoważonego rozwoju. 
• Promowanie sylwetek kobiet, które napędzają sukces 
 biznesowy, zrównoważony rozwój i przyczyniają się  
 do realizacji celów zrównoważonego rozwoju  
 TGE to możliwość udziału w cyklicznych warsztatach. 
 Na poziomie krajowym wzmacnia aktywność poprzez 
 szeroko zakrojone działania promocyjne i edukacyjne 
 z wykorzystaniem kanałów social media. 
 

2. Ochrona sygnalistów. 
W ramach Programu Standard Etyki: UN Global Compact 
Network Poland i Kancelaria DZP prowadzą wspólny 
program regulacyjny, w ramach którego odbywają się 
sesje dialogowe wysokiego szczebla na rzecz wdrożenia 
kompleksowej ochrony sygnalistów w Polsce dotyczące 
takich tematów jak: Obowiązek posiadania systemu 
zgłaszania nadużyć, Obowiązek ochrony sygnalisty, 
Obowiązek ochrony danych osobowych, Obowiązek 

PROGRAM  
STANDARD ETYKI W POLSCE 
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reakcji na zgłoszenie i podjęcia działań następczych. 
Uczestnikami sesji dialogowych są przedstawiciele 
biznesu, administracji państwowej oraz eksperci kancelarii 
DZP i UN Global Compact Network Poland. Rezultatem 
w/w paneli i spotkań będzie opracowanie i przedłożenie 
stronie rządowej raportu regulacyjnego, zawierającego 
propozycje działań na rzecz możliwie pełnej ochrony 
sygnalistów w Polsce.
 

3. Filantropia  
w Polsce i w regionie. 
UN Global Compact Network Poland we współpracy z Social 
Impact Alliance for Central & Eastern Europe, Kantar Polska 
oraz Kancelarią Dentons rozpoczęły konsultacje dotyczące 
znaczenia, potrzeb oraz wyzwań w zakresie filantropii 
korporacyjnej w Polsce. Celem wspólnych działań jest 
opracowanie listy postulatów i rekomendacji w zakresie 
barier oraz potencjalnych zachęt dla biznesu chcącego 
angażować się w działalność społeczną w Polsce.
 

4. Stowarzyszenie 
Rzeczników Etyki.
Celem Stowarzyszenia Rzeczników Etyki jest promocja 
zachowań etycznych, budowanie kultury etycznej firm 
w Polsce, rozwijanie wiedzy i ochrona prawa człowieka 
w biznesie. Zrzesza ono osoby aktywnie pracujące na rzecz 
etyki, które pragną dzielić się wiedzą i doświadczeniem, 
by podnosić kulturę etyczną w firmach i instytucjach, tym 
samym dbając o poszanowanie praw człowieka w miejscu 
pracy.
 

5. Raport  
nt. 10 lat Wytycznych ONZ  
dot. praw człowieka. 
W czerwcu 2021 minęła dekada od przyjęcia przez Radę 
Praw Człowieka ONZ Wytycznych ONZ dotyczących biznesu 
i praw człowieka, które stały się istotnym odniesieniem dla 
wzmocnienia działań w zakresie poszanowania praw człowieka 
w biznesie. W wielu krajach na świecie, w tym także w Polsce, 
uruchomiono tzw. Krajowe Plany Działania, mające na celu 
wdrażanie zapisów Wytycznych. W związku z tegorocznym 
10-leciem, w ramach Programu Standard Etyki UN Global 
Compact Network Poland przygotowuje raport dotyczący 
przestrzegania etyki biznesowej w Polsce. Raport wskazywać 
będzie na stan obecny, luki w zapisach prawnych oraz 
wyzwania, które stoją obecnie przed Polską, aby skutecznie 
i w pełni realizować cele wyznaczone przez ONZ. Celem 
powstającego obecnie raportu jest zapoczątkowanie realnych 
zmian w polskim ustawodawstwie dotyczących tak ważnej 
społecznie kwestii, jaką jest przestrzeganie praw człowieka 
w biznesie.  

6. Komitet Sterujący. 

Komitet Sterujący programu spotyka się cyklicznie wraz 
z Partnerami Programu Standard Etyki. Podczas spotkania 

omawiane są najważniejsze wydarzenia realizowane 
w ramach Programu Standard Etyki oraz przedstawiane 
projekty i harmonogram działań.
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Przeciwdziałanie korupcji jest jedną z 10 zasad 
inicjatywy Narodów Zjednoczonych Global 
Compact (10. Przeciwdziałanie korupcji we 
wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu 
i wymuszeniom), a także ujęte jest wśród  
17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ  
(16.5 Znacząco zmniejszyć poziom korupcji 
i łapówkarstwa we wszystkich formach).

Jak stwierdziła Sanda Ojiambo, Dyrektor Wykonawcza 
United Nations Global Compact, „Korupcja pozostaje 
jedną z głównych przeszkód rozwoju gospodarczego 
i społecznego”. Z tego względu przeciwdziałanie korupcji 
stanowi ważny element działań prowadzonych
przez UN Global Compact Network Poland. Będąca 
częścią zjawiska korupcji szara strefa występuje 
w gospodarkach wielu państw, negatywnie oddziałując 
na wpływy budżetowe, środowisko naturalne, warunki 
konkurencji, prawa pracowników i zrównoważony rozwój. 
Szara strefa ma wiele wymiarów, poczynając
od wyłudzeń podatkowych (w tym najbardziej głośnych 
w ostatnich latach w Polsce wyłudzeń VAT), poprzez 
przemyt, nielegalną produkcję, łamanie przepisów 
ochrony środowiska, podejmowanie nielegalnej 
działalności i wiele innych.

Z tego względu już w 2014 roku UN Global Compact 
Network Poland zainicjował program zwalczania szarej 
strefy. Na przestrzeni lat szczególną uwagą objęto szereg 
sektorów wrażliwych, w tym paliwowy, spirytusowy, 
odpadowy, hazardowy czy urządzeń elektronicznych. 
Sytuację związaną z występowaniem szarej strefy 
w tych branżach analizowano z udziałem ekspertów 
branżowych, przedstawicieli firm partnerskich, a także
administracji. W publikowanych regularnie raportach 
regulacyjnych zdefiniowano stan rzeczywisty i związane 
z nim zagrożenia, a także zaproponowano konkretne 
zmiany prawne i działania operacyjne, z których część 
została wdrożona w życie, przyczyniając się do
ograniczenia szarej strefy, wzrostu wpływów 

budżetowych, a także poprawy warunków
funkcjonowania legalnie działających przedsiębiorców.  
Stworzono szeroką koalicję z firmami – członkami 
United Nations Global Compact, ale także instytucjami 
administracji rządowej, takimi jak Ministerstwo Finansów 
(w tym Krajowa Administracja Skarbowa), Ministerstwo
Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju 
i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, a także innymi urzędami i instytucjami. 
Efektem bliskiej współpracy administracji rządowej, 
biznesu i trzeciego sektora jest wypracowanie propozycji
konkretnych działań i ich wcielenie w życie.
Program Przeciwdziałania Szarej Strefie został uznany za 
jeden z najbardziej efektywnych i umieszczony w raporcie 
polskiego rządu, przedłożonym w 2018 roku w ramach 
sprawozdania z realizacji Celów Zrównoważonego 
Rozwoju oraz zaprezentowany podczas
UN High Level Political Forum on Sustainable 
Development w Nowym Jorku. W 2021 roku 
opublikowana została kolejna, piąta już wersja raportu, 
poświęconego omawianemu zjawisku – „Przeciwdziałanie 
szarej strefie w Polsce w latach 2020-2021”.  

Oprócz przeprowadzenia analizy zjawiska szarej strefy 
w całej gospodarce, w raporcie szczegółowo omówiono 
sytuację w branży hazardowej, gospodarki odpadami oraz 
olejów przepracowanych. Eksperci UN Global Compact 
Network Poland przeanalizowali też działania podjęte 
przez administrację rządową w okresie od publikacji 
raportu „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 
2018-2019”, w szczególności zmiany przeprowadzone 
w obszarze kompetencji Ministra Finansów. W ostatnich 
latach to właśnie służby Ministerstwa Finansów
koncentrowały się na zmianach prawa oraz 
rozwiązaniach organizacyjnych, których celem
było uszczelnienie obrotu gospodarczego i ochrona 
uczciwych przedsiębiorców przed konkurencją 

PROGRAM  
PRZECIWDZIAŁANIE SZAREJ STREFIE

Korupcja pozostaje jedną z głównych przeszkód 
rozwoju gospodarczego i społecznego.
Sanda Ojiambo 
CEO and Executive Director  
of the United Nations Global Compact
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przestępców, a co za tym idzie, stworzeniem równych 
warunków działania (level playing field).
Co cieszy, od opublikowania poprzedniej edycji raportu 
nastąpiły dalsze zmiany regulacyjne, mające na celu 
usprawnienie kontroli, a co za tym idzie ograniczenie 
szarej strefy. Zniesiono JPK_VAT, VAT-7 i VAT-7k, 
zlikwidowano mechanizm odwróconego obciążenia 
(reverse chargé). W ostatnich latach stworzona została 
skuteczna i silna zapora przeciwdziałająca szarej strefie 
w obszarze VAT. Przyjęto też i wdrożono szereg regulacji 
w obszarach pozapodatkowych. Mamy nadzieję, że 
rekomendacje z najnowszego raportu również zostaną
w bliskiej perspektywie wcielone w życie.

Elementem współpracy z firmami, zaangażowanymi 
w PPSS, są regularne spotkania grup roboczych, 
w tym spotkania i narady z przedstawicielami 
właściwych instytucji i urzędów, służące wymianie 
doświadczeń i zapoznaniu strony rządowej ze stanem 
faktycznym w danej branży, a także propozycjami 
przedsiębiorców. Ponadto odbywają się spotkania/
narady Komitetu Sterującego, w skład którego wchodzą 
prezesi zaangażowanych w program firm. Program 
Przeciwdziałania Szarej Strefie będzie dalej rozwijany 
w ramach prac UN Global Compact Network Poland. 
Koncentrować będziemy się zarówno na doprowadzeniu 
do realizacji postulatów w branżach, którymi 
zajmowaliśmy się dotychczas, jak też na podjęciu 
współpracy z nowymi sektorami. Szara strefa bowiem nie 

znosi próżni i w przypadku podjęcia efektywnych działań, 
mających na celu jej likwidację lub ograniczenie w jednej 
branży, szybko stara się objąć swymi działaniami inny 
sektor gospodarki.

Wymagać to będzie głębszego rozpoznania tego 
zjawiska w nowych sektorach i branżach gospodarki 
oraz kolejnych raportów regulacyjnych i sektorowych, 
nad którymi będziemy pracować w kolejnych latach. 
Naszym celem są działania regulacyjne na poziomie 
horyzontalnym oraz branżowym. Wybór branż, które 
obejmujemy analizą, jest dokonywany we współpracy 
z administracją publiczną, tak aby dobrać branże 
szczególnie narażone na działalność i negatywny wpływ 
szarej strefy w danym okresie.
Nie ulega wątpliwości, że bez eliminacji korupcji 
i szarej strefy z życia gospodarczego osiągnięcie Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ nie będzie możliwe. 
Zjawiska te mają nie tylko konsekwencje budżetowe czy 
w zakresie równej konkurencji, lecz wpływają negatywnie 
na cały szereg obszarów, takich jak ochrona klimatu, 
prawa pracownicze etc.

Z tego względu konsekwentnie we współpracy 
z programami Standard Etyki w Polsce i Climate 
Positive rozwijamy Program Przeciwdziałania 
Szarej Strefie, koncentrujący się na 
przeciwdziałaniu szeroko rozumianej  
szarej strefie w gospodarce.
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W skład Rady Programowej UN Global Compact Network Poland wchodzą  

wysokiej klasy specjaliści, działający w różnych obszarach m.in. finansów, energetyki, 

przemysłu, nowych technologii, bankowości, prawa czy filantropii. Ich merytoryczne 

wsparcie stanowi istotny wkład w podejmowane przez UN Global Compact działania 

na rzecz budowania świadomego oraz zrównoważonego społeczeństwa i gospodarki  

oraz przyjaznego człowiekowi i Ziemi klimatu. 

W Radzie Programowej zasiadają dyrektorzy i prezesi firm zrzeszonych  

w UN Global Compact, działających w minimum jednym z czterech priorytetowych 

obszarów UN Global Compact: prawa człowieka, ochrona środowiska,  

prawa pracownicze, przeciwdziałanie korupcji. 

Rada Programowa  
UN Global Compact Network Poland
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PAŹDZIERNIK

EUROPEJSKI  
KONGRES 
FINANSOWY
Podczas Europejskiego Kongresu 
Finansowego w gronie specjalistów 
dyskutowaliśmy o roli sektora 
bankowego oraz szerzej finansowego 
i ubezpieczeniowego w procesie 
zielonej transformacji. 
Debatę „Zielone finanse a zielona 
transformacja – rola sektora 
bankowego w nowej strategii wzrostu 
gospodarczego” współorganizował 
UN Global Compact Network Poland

SDGs: 7, 9, 11

POWOŁANIE POMORSKIEGO FORUM  
SOLIDARNOŚCI KLIMATYCZNEJ  
IM. PAWŁA ADAMOWICZA
Pomiędzy Województwem Pomorskim, Gminą Miasta Gdańska oraz Global Compact 
Network Poland – zostało zawarte Porozumienie o przystąpieniu do współpracy  
w celu powołania Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła 
Adamowicza. Podpisanie ww. porozumienia związane jest z kryzysem klimatycznym 
i pilną potrzebą intensyfikacji działań na rzecz transformacji w kierunku osiągnięcia 
neutralności klimatycznej. 

SDGs: 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17

16

TIMELINE  
2020 
/2021 
UN Global  
Compact  
Network Poland

12-14

42 2021 YEARBOOK



WARSZAWSKI  
PANEL  
KLIMATYCZNY
Warszawski Panel Klimatyczny 
poświęcony był kwestiom 
efektywności energetycznej 
i odnawialnych źródeł energii.  
Kamil Wyszkowski poprowadził 
wykład „Miasta a kryzys  
klimatyczny – perspektywa ONZ”.

SDGs: 7, 11

9TH ANNUAL  
UN FORUM  
ON BUSINESS  
AND HUMAN RIGHTS 
UN Global Compact Network Poland 
wzięło udział w corocznym Forum.  
W tym roku tematem było 
zapobieganie naruszeniom  
praw człowieka w biznesie. 

SDGs: 8, 10

LISTOPAD 4 7 14 16-18

IGRZYSKA  
WOLNOŚCI 2020
Podczas Igrzysk Wolności  
zaproszeni goście podjęli kwestie 
związane z globalną i krajową polityką, 
równością płci, prawami człowieka, 
kulturą i ochroną środowiska. Kamil 
Wyszkowski UN GCNP wziął udział 
w dyskusji Europejski Zielony Ład: 
Szansa dla Polski i Europy Środkowo-
Wschodniej? oraz Edukacja klimatyczna 
– wyzwania, zadania i nadzieje. 

SDGs: 4, 13, 17

I POMORSKIE  
FORUM SOLIDARNOŚCI 
KLIMATYCZNEJ  
IM. PAWŁA  
ADAMOWICZA
Podczas I Forum wraz 
z zaproszonymi gośćmi 
dyskutowaliśmy m.in. na tematy:  
Jak powstrzymać klimatyczną 
katastrofę i zachować Ziemię  
dla przyszłych pokoleń?  
Co mogą zrobić firmy, samorządy 
i zwykli mieszkańcy? Jak osiągnąć 
zeroemisyjną gospodarkę? 

SDGs: 7, 11, 13
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LISTOPAD 25 26 28

WARSZAWSKI  
PANEL  
KLIMATYCZNY 
UN Global Compact Network Poland 
wspiera WPK wiedzą ekspercką  
i rekomendacjami. Kamil 
Wyszkowski, UN Global Compact 
Network Poland, zaprezentował 
wystąpienie pt. „Miasta a kryzys 
klimatyczny – perspektywa ONZ” 
podczas jednego ze spotkań WPK

SDGs: 11, 13

CLIMATE POSITIVE  
– AGENDA 2021
Debatę inaugurującą cykl spotkań 
wysokiego szczebla: Climate Positive  
– Agenda 2021 otworzył Michał 
Kurtyka, Minister Klimatu  
i Środowiska oraz Adam Guibourgé-
Czetwertyński, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
W dyskusji wzięli udział 
przedstawiciele UN Global Compact 
Network Poland i firm członkowskich 
UN Global Compact – 3M, IKEA  
i BASF.

SDGs: 12, 13, 16, 17

1ST VIRTUAL SUMMIT 
#BRANDSFORCLIMATE  
RINGIER AXEL SPRINGER  
POLSKA, UN GLOBAL  
COMPACT NETWORK  
POLAND
Rozmowa Olgi Korolec, dyrektor marketingu 
Ringier Axel Springer Polska z Kamilem 
Wyszkowskim, Przedstawicielem 
i Prezesem Rady UN Global Compact 
Network Poland, m.in. o tym, jak wpisać 
sustainability w strategię marki i jak  
robią to największe firmy w Polsce  
i na świecie. 

SDGs: 9, 12
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SPOTKANIE 
ZESPOŁU  
DS. WODORU 
Podczas pierwszego spotkania 
Zespołu ds. Wodoru organizowanego 
przez UN GCNP rozmawialiśmy  
wraz z partnerami i ekspertami  
na temat strategii grupy wodorowej, 
harmonogramu prac i planowanego 
raportu regulacyjnego

SDGs 7, 9, 11, 13

GRUDZIEŃ 11

PERSPEKTYWY WOMEN IN TECH SUMMIT  
UN GCNP, PERSPEKTYWY EDUCATION  
FOUNDATION
GCNP było partnerem największego, europejskiego szczytu dla kobiet  
w IT & technologii. Naszym gościem specjalnym była Sarah Hendriks,  
Dyrektorka Programowa UN Women.
Drugiego dnia zaprosiliśmy na organizowany przez UN Global Compact Network 
Poland panel dyskusyjny „Rola liderek w walce z kryzysem klimatycznym 
i pandemicznym” z międzynarodowymi gośćmi wysokiego szczebla.

SDGs: 5, 8, 9, 10 szczególnie 5.B

8-9
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GRUDZIEŃ STYCZEŃ

PREMIERA  
RAPORTU  
ZIEMIANIE  
ATAKUJĄ
Raport Ziemianie atakują! Zawiera 
opis standardowych wskaźników 
świadomości klimatycznej wśród 
Polaków. Badania i raport powstają 
dzięki współpracy UN Global 
Compact Network Poland, KANTAR,  
Lata Dwudzieste

SDGs: 4, 11, 12, 13

14 2616

POROZUMIENIE  
O WSPÓŁPRACY  
Z GPW
Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie oraz UN Global 
Compact Network Poland podpisały 
porozumienie o współpracy 
(Memorandum of Understanding) 
w zakresie wsparcia narzędzi do 
finansowania zrównoważonego 
rozwoju. Inicjatywę patronatem 
honorowym objęło Ministerstwo 
Rozwoju, Pracy i Technologii.

SDG 7.2, 9.3, 13.2, 13A, 17.13

SPOTKANIE  
ZESPOŁU  
DS. WODORU  
UN GCNP
Podczas kolejnego spotkania 
Zespołu ds. Wodoru z udziałem 
przedstawicieli Ministerstwa  
Klimatu i Środowiska rozmawialiśmy  
na temat projektu Polskiej  
Strategii Wodorowej do roku  
2030 z perspektywą do 2040 r

SDGs 7, 9, 13

2021 
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MARZEC

KONFERENCJA „17 TRENDÓW. 17 CELÓW.  
BIZNES NA RZECZ AGENDY 2030  
UN GCNP PARTNEREM MERYTORYCZNYM  
KONFERENCJI
Eksperci oraz przedstawiciele firm dyskutowali o bieżącej sytuacji, a także  
przedstawili dobre praktyki przedsiębiorstw w Polsce w zakresie realizacji SDGs.  
Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i prezes Rady UNGC Network Poland, wraz  
dr Martą Karwacką z Good Impact w ramach sesji „Planet: Pandemia stworzyła  
dobry klimat do zmiany” rozmawiali na temat wpływu pandemii na realizację Agendy 
ONZ 2030, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii klimatycznych.

All SDGs

RING THE BELL FOR GENDER EQUALITY
UN GCNP, GIEŁDA PAPIERÓW  
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet – 8 marca punktualnie o godz. 9.00  
– również w Polsce symbolicznie zabrzmiał dzwon Giełdy Papierów Wartościowych  
w Warszawie, aby w czasie szeregu debat zwrócić uwagę na problem braku  
równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w społeczeństwie. 

SDGs: 5, 8

827
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MARZEC

KONFERENCJA TARGET 
GENDER EQUALITY LIVE
Konferencja z udziałem światowych 
liderów, w tym Sekretarza Generalnego 
ONZ, António Guterresa, oraz CEO & 
Executive Director UN Global Compact, 
Sandy Ojiambo, zorganizowana została 
przez UNGC, aby podsumować 10 lat 
obowiązywania Women’s Empowerment 
Principles oraz dotychczasową realizację 
inicjatywy TGE. UNGC Network Poland 
było organizatorem dyskusji „What can 
business do to engage more women in 
science?”

SDGs: 5, 8

16 22 24

CLIMATE POSITIVE 
AGENDA 2021
W spotkaniu poświęconym tematyce 
Europejskiego Zielonego Ładu, wziął udział 
gość specjalny Wiceprzewodniczący  
Komisji Europejskiej Frans Timmermans.
Wraz z Michałem Kurtyką, Ministrem 
Klimatu i Środowiska, Jerzym Kwiecińskim, 
byłym Ministrem Finansów, Inwestycji 
i Rozwoju, Kamilem Wyszkowskim UNGCNP 
oraz przedstawicielami firm członkowskich 
UNGC rozmawialiśmy o energetyce, 
zielonych finansach, innowacjach 
i technologiach oraz rozwiązaniach  
dla miast.

SDGs: 7, 9, 11, 12, 13

SPOTKANIE 
INAUGURACYJNE 
II EDYCJI AKADEMII 
MIAST PRZYSZŁOŚCI
Akademia Miast Przyszłości jest 
programem strategicznego wsparcia 
skierowanym do osób pracujących  
w urzędach średniej wielkości miast.
O zrównoważonym rozwoju 
miast mówił Kamil Wyszkowski, 
przedstawiciel i prezes Rady UN 
Global Compact Network Poland.

SDGs: 11

PREMIERA  
YEARBOOK  
2020/2021
Podczas spotkania  
z Wiceprzewodniczącym KE  
Fransem Timmermansem,  
miała miejsce oficjalna premiera 
publikacji YEARBOOK 2020/2021.

All SDGs

48 2021 YEARBOOK



SPOTKANIE 
ZESPOŁU  
DS. WODORU 
UN GCNP
Spotkanie Zespołu ds. Wodoru 
z Przedstawicielem Komisji 
Europejskiej dotyczyło Europejskiej 
Strategii Wodorowej i Pakietu 
Dekarbonizacyjnego Rynku  
Gazu i Wodoru

SDGs 7, 9, 17

MAKING GLOBAL GOALS  
LOCAL BUSINESS – GEORGIA
Making Global Goals Local Business to platforma spotkań i wymiany doświadczeń 
dla liderów biznesu i rządów w celu inicjowania dialogu z interesariuszami, tworzenia 
nowych partnerstw i wspierania innowacyjnych rozwiązań przyspieszających  
rozwój w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz realizacji postanowień  
Porozumienia Paryskiego i Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  
Gościem panelu „Scaling Ambition for the Decade of Action in Post-COVID Era”  
był Kamil Wyszkowski UNGC Network Poland. 

SDGs: 16, 17

26 30
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KWIECIEŃ 20 22

KAMPANIA  
TAK! DLA EDUKACJI KLIMATYCZNEJ

Z okazji przypadającego 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi UN Global Compact 
Network Poland, WWF Polska, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Polski Klub Ekologiczny 
Okręg Mazowiecki, IKEA Retail, Onet.pl, wspólnie, jako partnerzy, rozpoczęli kampanię 
społeczną „TAK! dla edukacji klimatycznej”. 
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na potrzebę uzupełnienia podstawy programowej 
w szkołach o rzetelną i opartą na potwierdzonych danych naukowych edukację  
na temat zmiany i ochrony klimatu. 

SDGs: 4, 7, 8, 12, 13

URUCHOMIENIE ZEGARA  
KLIMATYCZNEGO, KRAKÓW
Zegar klimatyczny to projekt edukacyjny, który ma przyczynić się do zmotywowania  
nas wszystkich do działań na rzecz ograniczenia emisji CO2, zarówno poprzez  
zmianę zachowań indywidualnych, jak i zbiorowych.
Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland; Grzegorz Dukielski, 
Prezes Fundacji Green Festival oraz Andrzej Kulig, Wiceprezydent Miasta Krakowa, 
zainaugurowali start instalacji ZEGARA KLIMATYCZNEGO na krakowskiej Tauron Arenie.

SDGs 7, 11, 13, 16, 17
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WIOSENNA SESJA GRUPY ROBOCZEJ  
DS. ŚRODOWISKA EWGEA
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Leszek Wieciech President of the Board, Head of Anti-Corruption Programme  
UN Global Compact Network Poland wziął udział w zorganizowanej przez Najwyższą 
Izbę Kontroli wiosennej sesji grupy roboczej ds. środowiska EWGEA (Europejskiej 
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli), przedstawiając prezentację na temat 
zwalczania szarej strefy w gospodarce odpadami w Polsce. 

SDGs: 11, 12, 16

23 26 29

SPOTKANIE  
ZESPOŁU  
DS. WODORU 
UN GCNP
Rozpoczęcie prac nad discussion 
paper UN GCNP „Środowisko 
regulacyjne i finansowe  
dla rozwoju gospodarki wodorowej  
w Unii Europejskiej i poszczególnych 
państwach członkowskich”.

SDGs: 7, 11, 13

PREMIERA RAPORTU 
BAROMETR ZDROWYCH 
DOMÓW  
UNGC NETWORK POLAND 
PARTNEREM RAPORTU
Kamil Wyszkowski UNGC Network Poland 
wziął udział w premierze raportu, podczas 
której dyskutowano m.in. na temat: statusu 
i przyszłości „Fali renowacji” w Polsce oraz 
skuteczności programów dofinansowania 
termomodernizacji domów, czynników, jakie 
powinny być brane pod uwagę w renowacji  
i budowie nowych domów oraz trendów  
związanych z ekologią w budownictwie.

SDGs 3, 11
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MAJ

FILANTROPIA KORPORACYJNA W POLSCE
UN GCNP, SOCIAL IMPACT ALLIANCE FOR CEE,  
KANTAR POLSKA, DENTOS
UN Global Compact Network Poland wraz z partnerami rozpoczęło konsultacje 
dotyczące znaczenia, potrzeb oraz wyzwań w zakresie filantropii korporacyjnej  
w Polsce. 
Celem wspólnych działań jest opracowanie listy postulatów i rekomendacji  
w zakresie barier oraz potencjalnych zachęt dla biznesu chcącego angażować się  
w działalność społeczną w Polsce. 

SDGs 1, 2, 3, 4

12

BRANDS FOR GENDER EQUALITY
UN GCNP UCZESTNIKIEM WYDARZENIA  
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA
O tym, jak budować bardziej zrównoważoną przyszłość i jaką rolę do odegrania  
w tym procesie ma biznes, rządy, organizacje pozarządowe i media rozmawiali  
w ramach 2nd Virtual Summit – Brands for Gender Equality Kamil Wyszkowski, 
przedstawiciel i prezes rady UN Global Compact Network Poland  
oraz Olga Korolec, Ringier Axel Springer Polska.

SDGs 8, 9, 16, 17
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KONFERENCJA  
„SIŁA SPOŁECZNOŚCI W REALIZACJI  
CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”
UN GCNP był uczestnikiem wydarzenia organizowanego przez Sprawiedliwy Handel 
- Fairtrade Polska, Miesiąc Fairtrade 2021. Kamil Wyszkowski UN GCNP wprowadził 
w tematykę spotkania i opowiedział, czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju, 
dlaczego ich realizacja jest tak istotna oraz na ile globalnie nam się to udaje. 

All SDGs

DEBATA POŚWIĘCONA INICJATYWIE  
RÓWNE SZANSE W BIZNESIE
WYDARZENIE: BRANDS FOR GENDER EQUITY
Uczestniczkami panelu dyskusyjnego UN GC Network Poland poświęconego  
inicjatywie Równe Szanse w Biznesie podczas konferencji Ringier Axel Springer Polska 
„Brands for gender equality” były Anna Potocka-Domin, Head of Standard of Ethics 
Programme UN Global Compact Network Poland, i Karolina Radziszewska Wiceprezes  
ds. zasobów ludzkich, Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

SDGs 5, 10

12 13
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MAJ

INAUGURACJA PROJEKTU  
ZIELONY FUNDUSZ DLA WARSZAWY
Projekt Zielony Fundusz dla Warszawy jest współtworzony  
przez UN Global Compact Network Poland i Miasto Stołeczne Warszawa.
Jest to mechanizm pozyskiwania funduszy na rozwój terenów zieleni w mieście, 
stanowiący platformę współpracy z biznesem, który chce włączyć się w zieloną 
transformację stolicy. Projekt zainaugurowali Prezydent m. st. Warszawy,  
Rafał Trzaskowski, Dyrektorka Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni 
w urzędzie m.st. Warszawy Justyna Glusman oraz Kamil Wyszkowski, UN GCNP. 

SDGs 3, 11, 13

20

SPOTKANIA NT. RÓWNYCH SZANS  
W BIZNESIE – TARGET GENDER EQUALITY  
UN GCNP
W maju rozpoczęto globalny program UN Global Compact skierowany do firm 
promujących równość płci. Wspiera firmy członkowskie w UNGC w ustalaniu 
i osiąganiu ambitnych celów korporacyjnych w zakresie reprezentacji kobiet  
i przywództwa, zaczynając od poziomu Zarządu i Kierownictwa Wykonawczego.  
Firmy uczestniczące w Target Gender Equality mają możliwość pogłębienia wdrażania 
Zasad Uwłasnowolnienia Kobiet i wzmocnienia swojego wkładu w Cel Zrównoważonego 
Rozwoju 5.5, który wzywa do równej reprezentacji kobiet, udziału i przywództwa  
w biznesie na całym świecie. 

SDGs 5, 10
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CZERWIEC

DZIAŁANIA NA RZECZ 
RÓWNOŚCI PŁCI
Program SEP UN Global Compact 
Network Poland zachęca firmy 
z różnych branż, stowarzyszenia 
branżowe i izby handlowe 
do powiedzenia #WeCommit 
#Zobowiązujemysię do równości płci 
i podpisania Women’s Empowerment 
Principles (WEP). WEP, z ponad 5000 
sygnatariuszami na całym świecie, 
jest zbiorem zasad oferujących 
firmom wskazówki, jak promować 
równość płci i upodmiotowienie kobiet  
w miejscu pracy.

SDGs 5, 10

DEBATA  
„CZAS OKIEŁZNAĆ 
ŚLAD WĘGLOWY”
Leszek Wieciech President of the 
Board, Head of Anti-Corruption 
Programme UN Global Compact 
Network Poland był uczestnikiem 
zorganizowanej przez „Puls Biznesu” 
debaty „Czas okiełznać ślad 
węglowy”, poświęconej działaniom 
przedsiębiorstw na rzecz ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych.

SGDs: 9, 12, 13

KONSULTACJE DOTYCZĄCE ROZWOJU  
LĄDOWEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
MINISTERSTWO ROZWOJU PRACY I TECHNOLOGII
Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network 
Poland wziął udział w konsultacjach dotyczących rozwoju lądowej energetyki wiatrowej 
z Podsekretarz Stanu Anną Kornecką (MRPiT) oraz z przedstawicielami środowisk 
zainteresowanych rozwojem lądowej energetyki wiatrowej. 
SDGs 7, 9, 11, 12, 13

1
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KONGRES POLITYKI MIEJSKIEJ
UNGC NETWORK POLAND  
ORGANIZATOREM PANELU
Kongres Polityki Miejskiej to największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu 
polityk miejskich w Polsce. UN Global Compact Network Poland było organizatorem 
panelu podczas Kongresu, w którym udział wzięli: Małgorzata Jarosińska-Jedynak 
(MFiPR), Adam Guibourgé-Czetwertyński (MKiŚ), Kamil Wyszkowski (UN GCNP),  
Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Witold Naturski, (Przedstawicielstwo KE 
w Polsce), Justyna Glusman (Miasto Stołeczne Warszawa), Adam Mikołajczyk,  
Dyrektor Departamentu UM Woj. Pomorskiego.

SDGs 11, 16

SPOTKANIE 
INAUGURACYJNE 
30% CLUB POLAND
Celem 30% Club Poland jest 
zwiększenie reprezentacji kobiet  
na poziomie zarządu i rady nadzorczej 
w 140 największych polskich spółkach 
giełdowych do 2030 roku. Podczas 
spotkania inauguracyjnego 30% 
Club Poland, którego partnerem 
jest UN Global Compact Network 
Poland wystąpił Kamil Wyszkowski, 
Przedstawiciel i Dyrektor  
Wykonawczy UN GCNP.

SDGs 5, 10

8 9
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PREMIERA RAPORTU UN GC NETWORK POLAND 
„ENERGETYKA WIATROWA NA LĄDZIE  
– ZAŁOŻENIA REFORMY I PROPOZYCJA USTAWY”
UN GCNP, TOR WYŚCIGÓW KONNYCH SŁUŻEWIEC
UN Global Compact Network Poland włączyło się w prace nad regulacjami, które 
pozwolą zintensyfikować rozwój lądowych elektrowni wiatrowych. Raport zawiera 
przegląd obecnych przepisów dotyczących lokowania inwestycji w zakresie elektrowni 
wiatrowych na lądzie oraz propozycje zmian ustawy - przygotowane przez Ministerstwo 
Rozwoju, Pracy i Technologii. 
Zawiera także wypowiedzi przedstawicieli instytucji branżowych, samorządowych, firm 
z sektora energetyki, bankowości oraz instytucji finansowo-doradczych, które posłużą 
jako istotny głos doradczy w konsultacjach. Raport powstał także przy współpracy 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych.

SDGs 7, 9, 11, 12, 13, szczególnie 7.1

LEADERS SUMMIT  
FILANTROPIA W EUROPIE  
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ  
– PANEL UN GC NETWORK POLAND  
NA LEADERS SUMMIT 2021 
Leaders Summit 2021 to najważniejszy szczyt ONZ dla przedstawicieli odpowiedzialnego 
biznesu. To spotkanie globalnych liderów biznesu, światowych przywódców, działaczy 
pozarządowych, przedstawicieli świata akademickiego. W panelu dotyczącym filantropii, 
przygotowanym przez UN GCNP udział wzięli m.in.: Kamil Wyszkowski – Representative / 
Executive Director UN GCNP, Dominika Kulczyk – President of Kulczyk Foundation  
, Jerzy Owsiak – President of Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Konrad 
Ciesiołkiewicz – President Fundacja Orange, Olga Korolec – Group Sustainability Director 
Ringier Axel Springer Polska. 

SDGs 1, 2, 3

16
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PREMIERA RAPORTU PRZECIWDZIAŁANIE 
SZAREJ STREFIE W POLSCE 2020-2021
UN GCNP, MINISTERSTWO FINANSÓW, KRAJOWA 
ADMINISTRACJA SKARBOWA, MINISTERSTWO 
ROZWOJU PRACY I TECHNOLOGII
W raporcie przeanalizowano sytuację w trzech konkretnych branżach, w których mamy 
do czynienia z szarą strefą: branży hazardowej, odpadowej oraz olejów przepracowanych. 
We wszystkich tych obszarach zaproponowaliśmy konkretne rekomendacje, 
które w naszej ocenie powinny przyczynić się do ograniczenia, a nawet eliminacji 
niekorzystnych zjawisk w powyższych obszarach. Przygotowując raport, eksperci 
współpracowali z przedstawicielami firm działających w tych branżach  
z poszanowaniem prawa.

SDGs: 3, 6, 8, 12, 16, 17

TAKI MAMY KLIMAT...  
– KOMEDIOWY 
SPEKTAKL 
IMPROWIZOWANY
„Taki mamy klimat” to cykliczne 
wydarzenie organizowane przez  
UN GCNP wraz z Klubem 
Komediowym, podczas którego 
odpowiadamy na pytania takie jak: 
Jakie skutki będzie miała zmiana 
klimatu? Czy wyginiemy? Co możemy 
zrobić, aby powstrzymać zbliżającą się 
katastrofę klimatyczną? 

All SDGs

GREEN FESTIVAL ON 
TOUR, GDAŃSK
UN GCNP, FUNDACJA 
GREEN FESTIVAL,  
RMF MAXXX ,  
LOTOS-STADION LETNI 
GDAŃSK
Na plaży Gdańsk Brzeźno, LOTOS-
Stadion Letni Gdańsk, odbyła się  
I nadmorska edycja Green Festival 
on Tour. Zaprezentowane zostały 
filmy o tematyce ekologicznej oraz 
przeprowadzono dyskusje na temat 
zero waste oraz zmian klimatycznych.

All SDGs

21 24 25
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GREEN FESTIVAL ON 
TOUR, WARSZAWA
UN GCNP, FUNDACJA 
GREEN FESTIVAL, RMF 
MAXXX, PLAC ZABAW NAD 
WISŁĄ, KLUB KOMEDIOWY

Na placu zabaw nad Wisłą, 
rozpoczęliśmy Warszawską odsłonę 
Green Festival on Tour. Rozmowa  
z ekspertami, film o problemach rzek 
w Polsce zainaugurowały cykliczne 
niedzielne spotkania z Festiwalem  
nad Wisłą.

All SDGs

KONKURS NA LOGO 
POMORSKIEGO FORUM 
SOLIDARNOŚCI 
KLIMATYCZNEJ IM. 
PAWŁA ADAMOWICZA

Studentów i absolwentów uczelni  
i akademii artystycznych zaprosiliśmy 
do wzięcia udziału w konkursie na 
logo PFSK. Zwycięzcę konkursu na 
logo poznamy podczas II Pomorskiego 
Forum Solidarności Klimatycznej  
im. Pawła Adamowicza

SDGs: 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17

SPOTKANIE GRUPY 
ZIELONE FINANSE
UN GCNP
Spotkanie Grupy Zielone Finanse  
UN GCNP poświęcone było 
raportowaniu ESG i Strategii  
Rozwoju Rynku Kapitałowego  
w Polsce.

SDGs 7, 9, 11
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CZERWIEC LIPIEC

THE GENERATION EQUALITY FORUM
The Generation Equality Forum - to globalne spotkanie na rzecz równości płci zwołane 
przez UN Women i współorganizowane przez rządy Meksyku i Francji, we współpracy  
z młodzieżą i społeczeństwem obywatelskim. Forum rozpoczęło się w Meksyku  
w marcu i zakończyło się w Paryżu, rozpoczynając serię konkretnych, ambitnych 
i transformujących działań mających na celu osiągnięcie natychmiastowego 
i nieodwracalnego postępu w kierunku równouprawnienia płci.

SDGs: 5, 8

SPOTKANIE ZESPOŁU  
DS. WODORU UN GCNP
Celem prac Zespołu jest prowadzenie dialogu 
z administracją na poziomie europejskim, 
krajowym i samorządowym oraz 
interesariuszami programu wodorowego 
nt. strategii wodorowych w Polsce i Unii 
Europejskiej i budowy gospodarki wodorowej. 
Spotkanie poświęcono omówieniu wniosków 
płynących z UN GCNP Discussion Paper 
„Środowisko regulacyjne i finansowe  
dla rozwoju gospodarki wodorowej  
w UE i wybranych państwach członkowskich” 
przygotowanego we współpracy  
z firmą Esperis Consulting.

SDGs 9, 11, 17

30 2
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PROGRAM:  
OCHRONA SYGNALISTÓW  
W POLSCE

UN GCNP i Domański Zakrzewski Palinka 
(DZP) rozpoczęli wspólny program 
regulacyjny, w ramach którego odbywają 
się sesje dialogowe wysokiego szczebla na 
rzecz wdrożenia kompleksowej ochrony 
sygnalistów w Polsce. Rezultatem paneli 
i spotkań będzie opracowanie i przedłożenie 
stronie rządowej raportu regulacyjnego, 
zawierającego propozycje działań na rzecz 
możliwie pełnej ochrony sygnalistów 
w Polsce. 

SDGs 8, 16

6 lipca – 10 sierpnia 
GREEN FESTIVAL ON TOUR,  
WARSZAWA-KINOTEKA
UN GCNP WSPÓŁORGANIZATOREM BEZPŁATNYCH 
POKAZÓW FILMÓW O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

6 lipca w Warszawskiej Kinotece rozpoczęły się „wtorki z klimatem” – podczas których 
można było bezpłatnie wziąć udział w pokazach ekologicznych filmów i debatach  
z ekspertami, którzy opowiadali o problemach i wyzwaniach związanych  
ze zmianą klimatu. 

All SDGs

TAKI MAMY  
KLIMAT...  
– KOMEDIOWY  
SPEKTAKL  
IMPROWIZOWANY

Kolejne wydarzenia organizowane 
przez UN GCNP wraz z Klubem 
Komediowym, podczas którego, 
przy udziale aktorów  
oraz przedstawiciela  
UN GCNP Kamila Wyszkowskiego, 
wskazujemy na istotne 
klimatycznie kwestie. 

All SDGs
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POWOŁANIE ZESPOŁU  
DS. ZRÓWNOWAŻONEJ 
ARCHITEKTURY
Przewodniczącą zespołu została 
Agnieszka Kalinowska-Sołtys  
– architekt, partner i członek zarządu 
w APA Wojciechowski Architekci oraz 
wiceprezes Stowarzyszenia Architektów 
Polskich ds. środowiska i ochrony 
klimatu. Zespół będzie działać w celu 
podejmowania śmiałych i ważnych 
kroków w kierunku działań promocyjnych, 
edukacyjnych i regulacyjnych, tak aby 
architektura i urbanistyka kształtowały 
przyjazną dla społeczeństwa przestrzeń.

SDGs 3, 7, 9, 11, 13

PUBLIKACJA RAPORTU  
„SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW 
 – ZAŁOŻENIA REFORMY”

Raport „System Białych Certyfikatów – założenia reformy” analizuje kluczowe  
elementy systemu świadectw efektywności energetycznej w Polsce i proponuje zmiany 
na rzecz jego usprawnienia. Poprzez publikację UN Global Compact Network Poland  
we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zabrali ważny głos w debacie 
na temat zmiany architektury systemu efektywności energetycznej w Polsce. Raport 
powstał także we współpracy z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rozwoju,  
Pracy i Technologii oraz z kancelarią DZP. 
SDGs: 7, 8, 9, 11, 12, 13 

12 13

POSIEDZENIE 
KOMITETU 
STERUJĄCEGO 
PROGRAM  
STANDARD ETYKI
Podczas spotkania Komitetu 
Sterującego Programu Standard Etyki 
(SEP) zaprezentowano najważniejsze 
wydarzenia realizowane w ramach 
Programu w I półroczu  
oraz przedstawiono projekty  
i harmonogram działań do końca 
2021 roku oraz najważniejsze cele 
strategiczne w 2021 roku. 

SDGs: 5, 8, 10
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INAUGURACJA OKRĄGŁEGO STOŁU  
DLA EDUKACJI KLIMATYCZNEJ
15 lipca UN GCNP zainaugurowało na SGH w Warszawie Okrągły Stół dla Edukacji 
Klimatycznej, którego celem jest rozpoczęcie szerokiego dialogu nt. wprowadzenia 
edukacji klimatycznej w polskich szkołach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele  
i przedstawicielki administracji rządowej i samorządowej, reprezentantki i reprezentanci 
systemu ONZ, świata polityki i nauki, nauczycielki i nauczyciele, organizacje  
młodzieżowe i pozarządowe. 

SDGs: 4, 7, 8, 12, 13

PREMIERA RAPORTU  
„EDUKACJA KLIMATYCZNA W POLSCE”  
UN GCNP

Raport stanowi początek debaty na temat edukacji klimatycznej w polskiej szkole.  
Na podstawie przedstawionej w nim propozycji wyjściowej zostaną rozpoczęte prace  
nad raportem regulacyjnym, w formule szerokich konsultacji w ramach Okrągłego Stołu 
dla Edukacji Klimatycznej, skupiającego wszystkie środowiska zainteresowane  
tematem włączenia wiedzy o zmianach klimatu do systemu edukacji.

SDGs: 4, 7, 8, 12, 13
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GREEN FESTIVAL ON TOUR, GDYNIA
UN GCNP WSPÓŁORGANIZATOREM BEZPŁATNYCH 
POKAZÓW FILMÓW O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ
W Gdyńskim Centrum Filmowym odbyła się II nadmorska edycja Green Festival on Tour. 
Zaprezentowane zostały filmy o tematyce ekologicznej oraz odbyło się spotkanie  
na temat zero waste.

All SDGs

GREEN FESTIVAL ON TOUR,  
WARSZAWA – PAWILON EDUKACYJNY KAMIEŃ
UN GCNP WSPÓŁORGANIZATOREM BEZPŁATNYCH 
POKAZÓW FILMÓW O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ 

24 lipca – 14 sierpnia 
W Pawilonie Edukacyjnym Kamień we współpracy z Zarządem Zieleni Miasta Warszawy 
24 lipca rozpoczęły się bezpłatne pokazy filmów dotyczących konsumpcjonizmu, 
wyzwań ekologicznych oraz zaniku bioróżnorodności zwierząt morskich. 

All SDGs

18 24
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SPOTKANIE GRUPY 
ZIELONE FINANSE
Podczas kolejnego spotkania Grupy 
Zielone Finanse, organizowanego  
przez UN GCNP dyskutowaliśmy wraz  
z partnerami biznesowymi i ekspertami  
na temat zielonych obligacji w Polsce  
i w Europie 

SDGs 7, 11

CZYSTE TATRY
UN GCNP  
PARTNEREM AKCJI
31 lipca, odbył się 10. finał akcji 
CzysteTatry, organizowanej przez 
Stowarzyszenie Czysta Polska, 
którego UN GCNP jest Partnerem.  
W tym roku 2000 wolontariuszy 
zebrało prawie 590 kg odpadów  
na tatrzańskich szlakach 

All SDGs

EKO-SPOTKANIA  
W KULTURZE
Podczas wydarzenia w Kinie Kultura  
w Warszawie, poświęconemu  
zanikowi bioróżnorodności  
Zofia Piwowarek, Dyrektorka ds. 
Rozwoju UN Global Compact Network 
Poland poprowadziła spotkanie  
z reżyserem Krystianem Matyskiem 
oraz aktorką Magdaleną Popławską.

SDGs 14, 15
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PROGRAM CYKL KARIERY
UN GCNP PARTNEREM MERYTORYCZNYM

UN GCNP rozpoczął współpracę z Kulczyk Foundation nad Programem „Cykl kariery”  
na rzecz promocji profilaktyki zdrowotnej i polityki równego traktowania w miejscu 
pracy. Celem programu jest budowanie świadomości w obszarze zdrowia 
menstruacyjnego oraz upowszechniania dostępu do środków higienicznych 
w miejscach pracy, który powinien być standardem. 

SDGs 4, 5, 10

12 20

EKO-SPOTKANIA  
W KULTURZE
Podczas drugiego spotkania z cyklu 
„Eko-spotkania w Kulturze”  
14 sierpnia odbyła się prezentacja Zofii 
Piwowarek, Dyrektorki ds. Rozwoju UN 
Global Compact Network Poland.

SDGs 15

KLIMAT A PRAWA 
CZŁOWIEKA
Rozmowa z Adamem Bodnarem  
w ramach debat „Baltic for all”
O tym, co zmieniło się przez dwa 
lata w postrzeganiu prawa do życia 
w czystym środowisku jako prawa 
człowieka, Kamil Wyszkowski, 
Dyrektor Wykonawczy UN GCNP 
rozmawiał, w ramach cyklu SDGs 
Talks z Adamem Bodnarem, RPO 
w latach 2015-2021 (debata w ramach 
Pomorskiego Forum Solidarności 
Klimatycznej im. Pawła Adamowicza).

SDGs 3, 8, 11

66 2021 YEARBOOK



15 22 2625

4 BNP PARIBAS GREEN FILM FESTIVAL
UN GCNP, RMF MAXXX, KRAKÓW,  
BNP PARIBAS, FUNDACJA GREEN FESTIVAL
Green Film Festival to międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych, który gromadzi  
najlepsze produkcje z całego świata. Ideą tego wydarzenia jest edukacja i promowanie  
postaw proekologicznych, nie tylko poprzez film, ale także wydarzenia towarzyszące  
(spotkania z ekspertami, twórcami filmowymi, osobami ze świata mediów działającymi  
w obszarze ochrony środowiska). 8 dni Festiwalu to kilkadziesiąt filmów, kilkanaście  
debat i tysiące widzów.

All SDGs

TAKI MAMY 
KLIMAT...  
– KOMEDIOWY 
SPEKTAKL 
IMPROWIZOWANY
Improwizowany spektakl cyklicznie 
organizowany przez UN GCNP  
wraz z Klubem Komediowym,  
w którym aktorzy odnoszą się do 
ważnych kwestii klimatycznych. 
Kamil Wyszkowski z ramienia UN 
GCNP, wspiera wydarzenie poprzez 
omówienie wybranych zagadnień.

All SDGs

SPOTKANIE GRUPY 
ZIELONE FINANSE
Podczas spotkania Grupy Zielone 
Finanse, organizowanego przez UN 
GCNP dyskutowaliśmy na temat 
ryzyka klimatycznego w bankowości, 
zarządzania ryzykiem klimatycznym 
oraz kluczowych ryzyk wynikających 
ze zmian klimatycznych w kontekście 
raportu IPCC.

SDGs 9, 13
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CZYSTY BAŁTYK,  
AKCJA SPRZĄTANIA PLAŻ
UN GCNP WSPÓŁORG. AKCJI
W tym roku odbyła się pierwsza nadmorska 
odsłona inicjatywy Czysta Polska. Akcja 
ma wymiar edukacyjny – powiązana jest 
z prelekcjami, spotkaniami, animacjami. 
Wraz z pomocą tysięcy wolontariuszy 
i Stowarzyszeniem Czysta Polska, 
sprzątnięto blisko 100 km linii brzegowej od 
Helu do Gdańska. Zebrano blisko 2000 kg 
śmieci.

SDGs: 4, 9, 14, 15

KONFERENCJA CZYSTY BAŁTYK
UN GCNP, STOWARZYSZENIE CZYSTA 
POLSKA, POMORSKIE FORUM SOLIDARNOŚCI 
KLIMATYCZNEJ IM. PAWŁA ADAMOWICZA
Podczas konferencji „Czysty Bałtyk” wraz z naukowcami, ekspertami i przedstawicielami 
biznesu dyskutowano na temat zagadnień dotyczących ochrony ekosystemów morskich, 
innowacji na rzecz zrównoważonej przyszłości oraz wyzwań związanych z rozwojem 
terenów nadmorskich. Zaprezentowano także założenia raportu „Czysty Bałtyk”.

SDGs: 4, 9, 12, 14, 15

SPOTKANIE 
ZESPOŁU  
DS. WODORU
UN GCNP
Podczas kolejnego spotkania  
Zespołu ds. Wodoru organizowanego  
przez UN GCNP rozmawialiśmy wraz 
z partnerami i ekspertami na temat 
roli i znaczenia klastrów i dolin 
wodorowych w budowie  
gospodarki wodorowej.

SDGs 7, 9
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WRZESIEŃ31 7 8

DEBATA  
„WALKA Z SZARĄ 
STREFĄ PODCZAS 
COVID-19"
XXX FORUM EKONOMICZNE 
W KARPACZU 

Panel organizowany pierwszego 
dnia Forum przez UN GCNP wraz 
z Totalizatorem Sportowym 
poświęcony był tematowi walki 
z szarą strefą w obliczu pandemii 
COVID-19.

SDGs 3, 8, 12, 16, 17

DEBATA  
„GREEN 
MANUFACTURING" 
XXX FORUM EKONOMICZNE 
W KARPACZU 

Drugiego dnia Forum Kamil 
Wyszkowski UN GCNP wziął udział 
w „Green Manufacturing - zielona 
energia, czysta woda, efektywność 
energetyczna i zarządzania odpadami, 
czyli jak zakłady przemysłowe stają 
się eko” organizowanym przez 3M, 
BASF, L’Oréal Group,  
Dziennik Gazeta Prawna. 

SDGs 7, 9, 12, 13

DEBATA  
„ZRÓWNOWAŻONA 
PRZYSZŁOŚĆ 
BIZNESU"
XXX FORUM EKONOMICZNE  
W KARPACZU 
 
Podczas Forum Ekonomicznego  
UN GCNP wzięło udział panelu 
Forbes.pl „Zrównoważona 
przyszłość biznesu”. Rozmawialiśmy 
o tym, co jest istotą działań UNGC, 
czyli mobilizowaniu biznesu do 
wyznaczania ambitnych celów 
w zakresie działań proklimatycznych 
i etycznych oraz z zakresu CSR.

KONFERENCJA PSEW 
2021, SEROCK 
DEBATA  
„PRZYSZŁOŚĆ 
WIATRU NA LĄDZIE 
I W POLSCE" 

Podczas największego wydarzenia 
w centralnej i wschodniej Europie, 
poświęconego energetyce wiatrowej, 
Kamil Wyszkowski UN GCNP, wziął 
udział w panelu „Przyszłość wiatru  
na lądzie w Polsce”

SDGs: 7, 9, 13
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WRZESIEŃ 9 12 14

PREMIERA RAPORTU 
„ZIELONE FINANSE" 
EUROPEJSKI KONGRES 
FINANSOWY 

Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel 
i Dyrektor Wykonawczy UN GCNP 
wziął udział w premierze raportu 
„Zielone Finanse w Polsce 2021" 
przygotowanym przez  
UN Global Compact Network  
Poland (UN GCNP) i Instytut 
Odpowiedzialnych Finansów (IOF). 

SDGs 1, 7, 9, 11, 13, 17

XXX FORUM  
EKONOMICZNE W KARPACZU
UN GCNP, AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE
IN POLAND

UN GCNP uczestniczyło w Panelu 
organizowanym przez American 
Chamber of Commerce in Poland 
„Amerykański biznes w Polsce. 
Główne czynniki przyszłego wzrostu 
gospodarczego: zrównoważony 
rozwój, czysta energia, innowacyjne  
technologie, przemysł 4.0.” 

SDGs 7, 9

DEBATA  
„POLSKA NA 
ZIELONYM SZLAKU"
IGRZYSKA WOLNOŚCI
Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel 
i Dyrektor Wykonawczy UN Global 
Compact Network Poland wziął 
udział w panelu „Polska na zielonym 
szlaku” w Igrzyskach Wolności, 
interdyscyplinarnym forum, którego 
zasadniczym celem jest kreowanie 
twórczej przestrzeni spotkania ludzi 
kultury, biznesu i życia publicznego  
z różnych branż.

DEBATA  
„ESG W BANKOWOŚCI" 
EUROPEJSKI 
KONGRES FINANSOWY
Przedstawiciel UN GCNP Kamil 
Wyszkowski, wraz z ekspertami  
i przedstawicielami biznesu wzięli 
udział panelu Accenture „ESG  
w bankowości – wpływ na produkty, 
usługi i organizację”.

SDGs 1, 7, 9, 11, 13, 17
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14 2015

DEBATA  
 „ZIELONA KOLEJ. 
2021-EUROPEJSKI 
ROK KOLEI"
XIII EUROPEJSKI 
KONGRES GOSPODARCZY 

W panelu „Zielona kolej. 2021  
– Europejski Rok Kolei” dotyczącym 
m.in. nowoczesnej i zrównoważonej 
infrastruktury kolejowej oraz 
transportu kolejowego w Europejskim 
Zielonym Ładzie udział wziął 
Kamil Wyszkowski, UN GCNP.

SDGs: 9, 17

DEBATA  
„ZIELONE FINANSE..."
EUROPEJSKI  
KONGRES FINANSOWY 

Kamil Wyszkowski UN GCNP 
uczestniczył w panelu BNP 
Paribas „Zielone finanse. Jak 
sektor finansowy może wesprzeć 
polskie przedsiębiorstwa, jednostki 
samorządu terytorialnego i Klientów 
indywidualnych, w ich transformacji 
do zrównoważonego modelu rozwoju”.

SDGs 1, 7, 9, 11, 13, 17

PODPISANIE POROZUMIENIA SEKTOROWEGO 
NA RZECZ ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI 
WIATROWEJ W POLSCE 
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w imieniu 
UN GCNP podpisał Leszek Wieciech, President of the Board, Head of Anti-Corruption 
Programme UN GCNP.

SDGs 7, 9, 11, 12, 13
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WRZESIEŃ 20 21 22

PANEL „SYSTEM 
PODATKOWY W POLSCE  
– DOKĄD ZMIERZAMY"
XIII EUROPEJKI KONGRES 
GOSPODARCZY 
W gronie ekspertów dyskutowano 
na temat realizacji podatkowych 
koncepcji Polskiego Ładu.  
W panelu „System podatkowy  
w Polsce – dokąd zmierzamy”  
udział wziął Przedstawiciel,  
Dyrektor Wykonawczy UN GCNP 
Kamil Wyszkowski.

SDGs: 8

DEBATA  
„W KIERUNKU 
GOSPODARKI 
CYRKULARNEJ" 
XIII EUROPEJSKI 
KONGRES GOSPODARCZY 
Leszek Wieciech, President of the 
Board, Head of Anti-Corruption 
Programme UN GCNP wziął udział 
w panelu „W kierunku gospodarki 
cyrkularnej”, podczas którego 
dyskutowano m.in. na temat 
rozszerzonej odpowiedzialności 
producentów, gospodarowania 
odpadami i systemu depozytowo-
kaucyjnego.

SDGs: 9, 12, 13

DEBATA  
„MIASTO DLA KLIMATU. 
IDEA ZIELONEGO MIASTA"
XIII EUROPEJSKI 
KONGRES GOSPODARCZY 
Kamil Wyszkowski UN GCNP 
uczestniczył w debacie „Miasto  
dla klimatu. Idea zielonego miasta”, 
podczas którego rozmawiano 
na temat gospodarki obiegu 
zamkniętego oraz tego, jak samorządy 
przygotowują się do skutków  
zmian klimatycznych.

SDGs: 9, 11, 13

DEBATA  
„AGENDA 2030 ONZ 
– PLAN DLA ŚWIATA"
XIII EUROPEJSKI 
KONGRES GOSPODARCZY 
„Agenda 2030 ONZ – plan dla świata” 
– w panelu dotyczącym Celów 
Zrównoważonego Rozwoju,  
wdrażania Agendy 2030 udział  
wziął Kamil Wyszkowski UN GCNP.

All SDGs
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RZĄDOWYCH,  
NAUKOWYCH  

I POZARZĄDOWYCH
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Jako pierwszy kraj z Europy Środkowo-Wschodniej, 
który przystąpił do Rady Rządowej UN Global Compact, 
Polska aktywnie angażuje się w realizację celów 
zrównoważonego rozwoju. Działania te obejmują 
także sektor finansowy i rynek kapitałowy. Polska była 
pierwszym na świecie emitentem zielonych obligacji 
skarbowych. Od 2016 roku miały miejsce już cztery 
takie emisje. Uczestniczymy też w pracach globalnej 
koalicji ministrów finansów na rzecz klimatu. W ramach 
Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego analizujemy, 
we współpracy z uczestnikami rynku, możliwości 
rozwoju w Polsce nowych rynków zrównoważonych 
instrumentów finansowych i promujemy ideę 
budowania w naszym kraju centrum zielonych finansów 
dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. UN 
Global Compact Network aktywnie wspiera nasze 
działania w tym obszarze, między innymi poprzez prace 
Grupy Zielone Finanse skupiającej przedstawicieli 
instytucji finansowych działających na polskim rynku. 
Z okazji dwudziestolecia powstania dziękuję UNGC 
Network Poland za dotychczasową pracę na rzecz 
rozwoju zrównoważonych finansów i życzę dalszych 
sukcesów.

Tadeusz Kościński
Minister Finansów  
Funduszy i Polityki Regionalnej
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Cieszę się, że wraz z UN Global Compact Network 
Polska możemy działać na rzecz popularyzacji 
zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania  
zmianom klimatu i transformacji energetycznej.  
Rok 2021 pełen był ciekawych i różnorodnych inicjatyw.  
Rozmawialiśmy o finansowaniu transformacji 
energetycznej, zrównoważonych miastach, 
niskoemisyjnych technologiach i edukacji klimatycznej, 
dzieliliśmy się naszym spojrzeniem na odbudowę 
gospodarki po pandemii.
Z okazji 20-lecia działalności UN Global Compact 
Network Polska życzę Państwu kolejnych  
sukcesów w pracy z biznesem na rzecz  
lepszej przyszłości naszej planety.

Michał Kurtyka
Minister Klimatu i Środowiska
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UN Global Compact Network Poland jest naszym wieloletnim partnerem 
wspierającym działania Polski w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.  
W 2019 roku Polska jako pierwszy kraj w Europie Środkowo-Wschodniej  
weszła do Rady Rządowej United Nations Global Compact. 

Doceniamy inicjatywy UN GCNP w zakresie projektów, wspólnych raportów 
i działań mających na celu zaangażowanie przedsiębiorstw w realizację rządowych 
programów rozwojowych, przy jednoczesnym promowaniu wysokich standardów 
prowadzenia biznesu i odpowiedzialności społecznej jako polskiej przewagi 
konkurencyjnej.

UNGC aktywnie angażuje się w Partnerstwo na rzecz Realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, Krajowe Forum Interesariuszy  
Agendy 2030, politykę miejską oraz działania edukacyjne w zakresie  
Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jesteśmy przekonani, że dzięki partnerskiej współpracy rozwiązania, które 
tworzymy dla polskiego biznesu odpowiadają na jego realne potrzeby  
w kontekście dostosowania się do wyzwań przyszłości.

Rozwój, innowacyjność i najwyższa jakość życia koncentrują się w miastach,  
dlatego szczególnie ważna dla nas jest współpraca w zakresie polityki miejskiej. 
Dzięki naszej współpracy ponad 70 polskich miast zaangażowało się w walkę  
ze zmianami klimatu w ramach platformy NAZCA. 
Podczas Światowego Forum Zarządzania Internetem (IGF2021), które odbędzie 
się w grudniu br. w Katowicach, wspólnie z UNGC organizujemy panel dyskusyjny 
poświęcony cyfrowemu bezpieczeństwu miast. Ponadto bardzo cenimy 
zaangażowanie UNGC w przygotowanie Światowego Forum Miejskiego (WUF11), 
które odbędzie się w Katowicach w 2022 roku. Możliwości i rozwiązania oferowane 
przez biznes dla miast stanowią ważny element Światowego Forum Miejskiego 
w Katowicach.

Wierzymy, że ścisła współpraca rządów, biznesu, przedsiębiorczości oraz miast 
jest kluczowa dla osiągnięcia Celów Agendy 2030. UNGC pełni znakomitą rolę 
promotora i ambasadora dobrego dialogu z biznesem i jego interesariuszami.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak 
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
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Krajowa Administracja Skarbowa ceni sobie  
współpracę z Global Compact Network Poland. 
Współpracujemy przy wielu programach,  
a także współtworzymy raporty dotyczące  
m.in. przeciwdziałania szarej strefie w Polsce  
czy identyfikacji naruszeń prawa w zakresie  
podmiotów funkcjonujących w obszarze gospodarki 
odpadami zużytymi. Raporty Global Compact oraz 
zawarte w nich rekomendacje stanowią dla nas  
cenne źródło informacji, wskazujące choćby  
na potrzeby i sugestie różnych branż, co jest  
bardzo pomocne przy np. przy zwalczaniu szarej  
strefy oraz realizacji zadań KAS. Dziękuję za dobrą 
współpracę i życzę dalszych sukcesów.

Magdalena Rzeczkowska
Szef Krajowej Administracji Skarbowej 
Sekretarz Stanu 
Ministerstwo Finansów
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Ministerstwo Rozwoju i Technologii – funkcjonujące przez ostatnie lata pod wieloma nazwami 
– odpowiedzialne m. in. za obszar zrównoważonego rozwoju gospodarczego, rozwijanie inicjatyw  
na rzecz obniżania emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych, a także realizujące 
szereg zadań w ramach transformacji energetycznej kraju, miało okazje współpracować w ostatnim 
czasie przy realizacji szeregu inicjatywy z United Nations Global Compact Network w Polsce  
UN GCNP. Współpraca ta oraz wkład i zaangażowanie UN GCNP we wsparcie przygotowania 
i realizacji znaczących projektów MRiT stanowiły dla nas istotną wartość dodaną i bardzo  
nam pomogły w realizacji celów ministerstwa.

Wkład UN GCNP był szczególnie cenny dla MRiT w zakresie przygotowanej w ministerstwie  
reformy zasad lokowania i funkcjonowania lądowych elektrowni wiatrowych. Reforma ta ma 
kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia w naszym kraju niezbędnej dekarbonizacji systemu 
energetycznego, polegającej na stopniowym zastępowaniu jednostek wytwórczych energii 
z węglowych na nisko- lub zeroemisyjne, jak w przypadku Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). 

Pod egidą UN GCNP przygotowany został dedykowany temu zagadnieniu, szeroko rozpowszechniony, 
raport regulacyjny, który oprócz projektu zmian przepisów, analiz dotyczących wymagań dla takich 
przedsięwzięć w krajach UE, zbierał opinie wszystkich najistotniejszych interesariuszy inwestycji 
w zakresie elektrowni wiatrowych (ministerstw, deweloperów, wytwórców i dużych odbiorców 
energii, gmin itd.). Powstała w ten sposób publikacja, która pozwala obalać niektóre mity oraz 
pokazuje jak potrzebna dla działań na rzecz neutralności klimatycznej i obniżania emisji CO2  
jest postulowana likwidacja barier na rzecz inwestycji w farmy wiatrowe.

Podobne wsparcie ze strony UN GCNP, pojawia się w przypadku innych istotnych kwestii, którymi 
zajmowało się MRiT w ostatnim okresie – inicjatywach dotyczących ograniczenia tzw. „szarej strefy” 
w obszarze gospodarowania olejami odpadowymi, które zamiast do recyclingu trafiały do kotłów 
grzewczych, czy nowych mechanizmów finansowania „zielonych” inwestycji ( a to tylko niewielki 
wycinek z nich). Tutaj także nasi partnerzy z UN GCNP wzmacniali kompetencje i głos MRiT poprzez 
raporty regulacyjne, ekspertyzy, a także nagłaśnianie istotnych z punktu widzenia MRiT wyzwań 
związanych z różnymi aspektami polityk klimatycznych oraz promowanie nowych inicjatyw  
na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Mamy nadzieję, że współpraca ta w kolejnych latach będzie przynosiła podobne wymierne  
rezultaty i korzyść dla podnoszenia świadomości społecznej w zakresie zrównoważonego  
rozwoju gospodarczego naszego kraju, Europy i świata.
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Prof. UMK, dr hab. Marcin Kilanowski LL.M 

Współpraca na rzecz zrównoważonego 
i globalnego rozwoju 
 Stajemy dziś przed wieloma wyzwaniami. 
Oprócz rozwoju nowych technologii, długowieczności 
oraz degradacji demograficznej stoimy w obliczu 
globalizacji handlu i przesunięcia siły ekonomicznej 
w kierunku bogatej mniejszości, co sprawia, że coraz 
powszechniejszy staje się brak zaufania do obecnego 
systemu gospodarczego. Ponadto działalność człowieka 
ma negatywny wpływ na środowisko, czego efektem 
jest zwiększające się zanieczyszczenie powietrza 
i wody, wylesianie i wyjałowienie gleby. Podstawowe 
elementy ludzkiego życia, takie jak woda, pożywienie 
i energia, dla wielu społeczności są prawie niedostępne. 
Obserwujemy nasilające się zubożenie zasobów, co 
wkrótce może doprowadzić do nieodwracalnych szkód 
na naszej planecie i mieć katastrofalne konsekwencje 
dla ludzkości. Dlatego musimy działać na rzecz 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu 
lokalnym i międzynarodowym, aby wprowadzić nowe 
standardy, które będą przestrzegane zarówno przez 
rządy, jak i przedsiębiorców w celu zapewnienia 
odpowiedniej ochrony ludzi i środowiska. Aby tak 
się stało, potrzebujemy współpracy rządów, 
biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. Taka 
kooperacja jest szczególnie ważna w okresie 
pandemii, lecz także po jej wygaśnięciu, z uwagi 
na to, że pozostawi ona po sobie olbrzymi 
kryzys społeczno-ekonomiczny i polityczny. 
Istotne jest, by nie wrócić mentalnie do 
czasów, gdy dominowało myślenie lokalne. 

W świetle zagrożeń globalnych nie możemy 
sobie pozwolić na krótkoterminowe i lokalne 
działania, które teoretycznie miałyby nam 
pomóc wyjść z kryzysu. Żyjemy w świecie, 
w którym sam fakt przemieszczania się ludzi 
i dóbr oraz zanieczyszczone powietrze nie 
pozwalają zaakceptować myślenia o ratowaniu 
tylko prywatnych domostw, firm czy narodowej 
gospodarki ani – co najgorsze – sytuacji, w której 
miałoby się to odbywać bezpośrednio lub 
pośrednio kosztem innych ludzi, narodów lub 
środowiska naturalnego. 

 Zrównoważony rozwój, na którym tak nam 
dziś zależy, to osiąganie wyników ekonomicznych, 
niegenerowanych kosztem środowiska naturalnego 
lub społecznego. Nie możemy oczekiwać wzrostu 
gospodarczego i długoterminowych korzyści, gdy 
będziemy kontynuować ich dewastację lub przyczyniać 
się do radykalnego ich zubożenia. Świadomość naszej 
zależności od środowiska naturalnego i dobrobytu ludzi 
jest coraz częściej obecna w firmach działających na 
terenie krajów ojczystych, ale wciąż niewystarczająco 
rozwinięta w państwach, do których firmy te przenoszą 
swoją działalność inwestycyjną, by obniżyć koszty 
produkcji, i w których regulacje prawne są mniej 
wymagające. Jest to duży problem i należy poczynić 
dalsze kroki w celu jego rozwiązania m.in. przez 
przyjmowanie w firmach wewnętrznych kodeksów 

W świetle zagrożeń globalnych nie możemy
sobie pozwolić na krótkoterminowe i lokalne
działania, które teoretycznie miałyby nam
pomóc wyjść z kryzysu

dr hab. Marcin Kilanowski 
Profesor uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Katedra Teorii Prawa i Państwa
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postępowania, które będą dobrą podstawą podejmowania 
odpowiedzialnych decyzji także za granicą. Kluczową 
kwestią jest zatem to, aby firmy funkcjonowały na tych 
samych zasadach w każdym miejscu prowadzenia swej 
działalności.  
Wyniki finansowe firmy nie powinny być najważniejsze, 
jeśli nie idą w parze ze zrównoważonym wykorzystaniem 
zasobów oraz z dbałością o bezpieczeństwo i dobro 
pracowników, a także innych osób, na które ma 
wpływ prowadzona działalność. Tylko w ten sposób 
można zapewnić w pełni zrównoważony rozwój 
przedsiębiorstwa, oparty na harmonijnym wzroście 
produkcji i na poszanowaniu środowiska naturalnego 
i społecznego. Myślenie o ludziach i prawach człowieka 
w kontekście zrównoważonego rozwoju jest sposobem 
na optymalizację potencjału firmy, kosztów i zysków, 
co może przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa, 
satysfakcji i wydajności. Bardziej dynamiczny, stabilny 
i długoterminowy rozwój gospodarczy jest możliwy,  
jeśli jest zrównoważony. Powinien jednak opierać się  
na poszanowaniu ludzi i środowiska, w którym żyją.

 Niestety krótkowzroczność, jeśli chodzi 
o możliwości rozwoju, oraz presja na osiągnięcie 
szybkiego zysku nie pozwalają wielu decydentom 
dostrzec korzyści – w tym finansowych – wynikających 
z dbałości o dobro, jakim jest człowiek i środowisko. 
Tacy prominenci postrzegają bowiem dobrobyt jako 
gromadzenie zysku, marginalizują więc koszty  
społeczne i środowiskowe. Na tym polu obserwujemy 
jednak pozytywne zmiany, które są efektem poszerzania 
się świadomości na temat wartości, które biznes może 
wspierać z korzyścią dla siebie, ale i w celu tworzenia 
lepszej przyszłości. Oczywiście zmiany w podejściu 
zmierzające do większej troski o ludzi i środowisko są 
dziś stymulowane przez przepisy prawne.  
Dla występowania tych zmian istotne jest także 
zaangażowanie organizacji międzynarodowych lub 
regionalnych, takich jak Unia Europejska, która  

– podejmując na przykład działania na rzecz stworzenia 
Europejskiego Zielonego Ładu – jest wzorem dla innych. 
Warto zwrócić także uwagę na rolę sądów 
w rozstrzyganiu sporów dotyczących wpływu 
poszczególnych podmiotów na zmiany klimatyczne. 
Istotna jest także działalność organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i funduszy inwestycyjnych oraz 
postawa licznych akcjonariuszy, którzy coraz częściej 
naciskają, aby firmy podejmowały decyzje zmierzające 
do długofalowego i zrównoważonego rozwoju. Krótko 
mówiąc, można wprowadzać zmiany z korzyścią dla 
wszystkich zainteresowanych stron, ważne jest jednak, 
by działać wspólnie na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
a czyniąc to, myśleć globalnie, a nie tylko lokalnie.

 Wiele pozytywnych zmian zachodzi 
w społeczeństwie i naszym otoczeniu, kiedy zabieramy 
głos i angażujemy się w debatę. Powinniśmy dodatkowo 
zaakceptować fakt, że poprawa warunków życia wymaga 
współpracy i dialogu między wieloma podmiotami. 
Nie ma jednej ścieżki, by poprawę tę osiągnąć, 
a w zależności od rodzaju problemu, czy też miejsca 
jego występowania, niezbędne jest podjęcie odpowiednio 
dostosowanych działań. Ostatecznie wynik powinien być 
taki sam dla wszystkich – nikt nie powinien pozostać 
w tyle. Rozwój, który będzie zarówno długofalowy 
i zrównoważony, będzie możliwy tylko wtedy, gdy oprze 
się na zhumanizowanym procesie gospodarczym, a nie 
tylko na pracy, której efektem będzie usługa lub produkt 
oderwany od pozytywnego związku ze środowiskiem 
społecznym, naturalnym i samym człowiekiem. Ten 
zhumanizowany rozwój powinien stać się naszym 
lokalnym i zarazem globalnym celem, gdziekolwiek 
jesteśmy i cokolwiek robimy, bez względu na to, jak 
trudne mogą być realia w świetle kryzysów, z którymi 
przychodzi nam się zmagać. Bez zhumanizowanego 
rozwoju kolejny kryzys będzie tylko kwestią czasu.
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Współpraca na rzecz  
zrównoważonego rozwoju 

Janusz Gajowiecki
Prezes Zarządu
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

UN Global Compact Network Poland  
podejmując działania wspierające biznes,  
stanęła na straży zrównoważonego rozwoju, 
zwracając się w kierunku lepszego, 
zintegrowanego korporacyjnego świata.  
W świetle kryzysu klimatycznego oraz trwającej 
pandemii nie tylko politycy zostali zmuszeni 
do redefinicji swoich celów, ale także cała 
społeczność biznesowa. Globalne cele zostały 
jasno określone, a ich realizacja stała się 
niemałym wyzwaniem. 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 
(PSEW) podziela strategię UN Global Compact, której 
ważnym elementem są kwestie ochrony środowiska, 
planety i przede wszystkim ludzi. Wizja ta ma na celu 
podniesienie świadomości dotyczącej odpowiedzialnego 
postępu i przyczynić się do realizacji Agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i Porozumienia 
paryskiego. 

Dzisiejsza polityka nie może odbywać się bez 
zagadnień dotyczących neutralności klimatycznej. 
Jest to długofalowy cel, który stał się nadrzędnym 
w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych ostatniej 
dekady. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, a tym 
samym zwolnienie tempa wzrostu średniej temperatury 
na świecie do 1,5°C pozwoli osiągnąć równowagę 
i bezpieczeństwo w drugiej połowie XXI wieku. 
Segment energetyki i odbywająca się na naszych oczach 
transformacja energetyczna zwrócona w kierunku 
odnawialnych źródeł energii to fundament wyjścia 
z kryzysu. Energetyka wiatrowa, jako największa 
technologia OZE osiągnęła na lądzie już 6,4 GW, 
stanowiąc połowę mocy zainstalowanej w polskim 

systemie elektroenergetycznym. Jedynie stały wzrost 
energii z wiatru jest w stanie przybliżyć Polskę do 
realizacji światowych planów działania w dziedzinie 
klimatu i wzmocnić krajową gospodarkę. 

Inwestycje w farmy wiatrowe to jeden z filarów 
projektowanej zmiany modelu polskiej energetyki 
w przedstawianym przez rząd „Nowym Ładzie”. 
Z szacunków wynika, że uwolnienie energetyki opartej 
na wietrze może sprawić, że niemal wszyscy Polacy 
będą korzystać z taniej, zielonej energii. Transformacja 
energetyczna Polski to szansa na szybszy rozwój naszej 
gospodarki i korzyści dla wielu sektorów – rozwój branży 
poddostawców, szanse dla samorządów i mieszkańców 
oraz niższe ceny energii. Cieszymy się, że wreszcie 
mamy zgodność co do tego, że energia z wiatru to jedyny 
słuszny kierunek na najbliższe lata dla naszego kraju.
Raport UN Global Compact „Energetyka wiatrowa na 
lądzie – założenia reformy i propozycja ustawy”, który 
powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem 
Energetyki Wiatrowej, zawiera obszerny przegląd 
obecnych przepisów dotyczących lokowania inwestycji 
w zakresie elektrowni wiatrowych na lądzie oraz 
propozycje zmian ustawy - przygotowane przez 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Materiał 
prezentuje najważniejsze postulaty branży, które mają 
za zadanie odblokować lądową energetykę wiatrową 
i będą impulsem do jej intensywnego wzrostu. Publikacja 
wyznacza właściwy kierunek transformacji, która pozwoli 
nie tylko na zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii, 
ale także wytwarzanie mocy w sposób zeroemisyjny. 
Wspólne projekty kierowane tożsamą misją dają 
nadzieję na dalszy rozwój i wspieranie przez kluczowych 
decydentów rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce  
– zarówno na lądzie, jak i na morzu.
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W 3M wierzymy, że wykorzystując osiągnięcia nauki, najnowsze 
technologie 3M oraz kreatywność naszych pracowników jesteśmy 
w stanie tworzyć innowacyjne i zrównoważone rozwiązania, które 
podnoszą jakość życia i adresują globalne wyzwania klimatyczne. 
Współpraca z takimi parterami jak UN Global Compact Network  
to ważny element naszego zaangażowania w tym obszarze.

W 3M bardzo poważnie traktujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ i aktywnie wdrażamy je w życie. Inspirujemy i implementujemy 
innowacje do naszej działalności produkcyjnej oraz oferowanych 
produktów. Chcemy też pozytywnie wpływać na społeczności, 
w których działamy.

Już od 2019 roku, zgodnie z ogłoszoną przez 3M na Konferencji 
COP24 w Katowicach Deklaracją Zrównoważonego Rozwoju, każdy 
nowy produkt 3M wprowadzany na rynek, ma pozytywnie wpływać 
na środowisko naturalne i społeczności, bądź też pomagać naszym 
klientom i partnerom biznesowym w realizowaniu ich celów 
klimatycznych. 

Nasze zobowiązanie to również ciągłe zmniejszanie śladu 
środowiskowego 3M w działaniach produkcyjnych co pozwoli  
nam osiągnąć neutralność węglową do 2050 roku. 

Jako odpowiedzialna firma, angażujemy się w pomoc potrzebującym  
i – zgodnie z naszymi wartościami – wspieramy równy dostęp  
do edukacji oraz promujemy zasady zróżnicowania w biznesie.

Takie podejście przyświeca nam zarówno globalnie, jak i w Polsce, 
gdzie 3M przez ostatnie 30 lat zlokalizowało swoje kluczowe inwestycje 
w tej części Europy i może mieć realny, pozytywny wpływ na otoczenie.

Radosław Kaskiewicz
Prezes i Dyrektor Zarządzający  
3M East Europe Region
Członek Rady Programowej UN GCNP
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Aleksandra Sroka-Krzyżak 
Strategy Director / Chief of Staff Allegro.pl 
Członkini Rady Programowej UN GCNP

Za nami rok pełen doświadczeń związanych 
z pandemią, ale też dowodów na ogromną 
solidarność i wsparcie w ramach wspólnych 
wysiłków na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej 
skutkami. Mija również rok od zaktualizowania 
przez nas Strategii CSR & Zrównoważonego 
Rozwoju, która prezentuje nasze ambitne 
podejście do budowania odpowiedzialności 
opartej na 4 filarach. Realizując strategię chcemy, 
aby Allegro było platformą zrównoważonych 
zakupów, co też znacznie ułatwi dokonywanie 
odpowiedzialnych wyborów naszym klientom. 
Ponadto, będziemy nadal wspierać sprzedawców 
i pozostaniemy dla nich doskonałym miejscem do 
rozwijania swojej działalności. Jest to również 
integralna część naszej strategii biznesowej, 
ponieważ do odpowiedzialności podchodzimy 
strategicznie. Jednocześnie nie boimy się 
dalekosiężnych planów związanych z naszą 
neutralnością klimatyczną, bo wierzymy, 
że zrównoważony rozwój to obowiązkowy 
kierunek dla wszystkich firm, także dla sektora 
e-commerce. 

Ostatni rok diametralnie odmienił naszą codzienność, 
a zdrowie i bezpieczeństwo bliskich stało się dla 
nas jeszcze ważniejsze. Zwolniliśmy, nauczyliśmy 
się cierpliwości i pokory zarówno w kwestii naszych 
codziennych przyzwyczajeń, jak i planów na przyszłość. 
W Allegro wierzymy w solidarność, dlatego od 
samego początku pandemii uruchomiliśmy machinę 
działań dla wszystkich, którzy potrzebowali wsparcia. 
Inicjatorami tych akcji byli pracownicy, których ogromne 
zaangażowanie i chęć pomocy przerosło nasze 

najśmielsze oczekiwania. Odpowiadając na ich potrzebę, 
powołaliśmy więc fundusz charytatywny o wartości 
2 mln zł, w ramach którego ponad 200 pracowników 
zrealizowało 77 projektów wolontariatu w całej Polsce, 
od Augustowa, przez Oborniki pod Poznaniem, aż po 
Sandomierz. Obserwowaliśmy również heroiczną walkę 
i codzienny trud wszystkich pracowników ochrony 
zdrowia, których postawa zasługuje na podziw i słowa 
uznania. W ramach wsparcia tej często nierównej 
walki wspólnie z Fundacją Lekarze Lekarzom i Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy przekazaliśmy do 
placówek medycznych niezbędny sprzęt i środki ochrony 
osobistej.

Pandemia okazała się również egzaminem dla branży 
e-commerce.Priorytetem dla Allegro było zapewnienie 
bezpieczeństwa naszym pracownikom, klientom oraz 
partnerom biznesowym. Po wprowadzeniu ograniczeń 
zadbaliśmy o to, by nasza platforma funkcjonowała 
sprawnie i pozwalała na szybkie, a jednocześnie 
bezpieczne zakupy. Nieodpłatnie udostępniliśmy pakiet 
Allegro SMART! umożliwiający darmowe dostawy, 
z którego skorzystało 2,5 mln kupujących, oszczędzając 
około 325 mln zł na kosztach dostawy. Jednocześnie 
zależało nam, aby wszystkie firmy, szczególnie 
borykające się z ograniczeniami w działalności z powodu 
pandemii, miały dzięki Allegro nie tylko możliwość 
rozpoczęcia szybkiej i prostej sprzedaży przez internet, 
ale też specjalne, bezpłatne pakiety startowe, których 
wartość osiągnęła 155 mln zł. W sumie na rzecz 
walki ze skutkami pandemii przekazaliśmy 490 
mln zł a nasze działania zostały uhonorowane tytułem 
Dobroczyńca Roku, przyznawanym przez Akademię 
Rozwoju Filantropii.

WYJĄTKOWA FIRMA  
W WYJĄTKOWYCH CZASACH 
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Strategiczne podejście  
do zrównoważonego rozwoju

W 2020 roku zadebiutowaliśmy na warszawskim 
parkiecie giełdowym i doskonale rozumiemy wyzwania 
transformacji środowiskowej, które stoją przed spółkami. 
Dostrzegamy potrzebę transparentności i bierzemy 
odpowiedzialność za nasz wpływ, dlatego raport 
przygotowaliśmy zgodnie ze Standardami GRI, biorąc pod 
uwagę czynniki ESG, a także przygotowując odpowiedzi 
na nowe wymogi związane ze zrównoważonym 
finansowaniem. Strategia CSR & Sustainability na 
lata 2020-2023 to nasz kolejny krok w kierunku 
bycia zrównoważonym liderem. W ramach strategii 
określiliśmy długofalowe cele:

• Ponad 22% wartości ekologicznego rynku 
internetowego na Allegro w 2024 roku; 
• 2,5 mln wysyłek w ekologicznych opakowaniach, 
miesięcznie, do 2022 roku; 
• Dążenie do neutralności klimatycznej i dalsze 
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych; 
• Wskaźnik zaangażowania pracowników na poziomie 
co najmniej 75%.

Chcąc aktywnie włączyć się w realizację Celów 
Zrównoważonego Rozwoju, dołączyliśmy do UN Global 
Compact - największej światowej inicjatywy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Zdając sobie sprawę ze 
skali naszego wpływu na społeczeństwo i gospodarkę 
chcemy wymiernie wpływać na otoczenie i sprawić, by 
każdy aspekt naszego biznesu przyczyniał się do budowy 
wspólnej, zrównoważonej przyszłości. 

Zrównoważone wybory i inwestycje

Allegro to ulubione miejsce zakupów Polaków. Nasza 
platforma przyciąga 78% wszystkich użytkowników 
Internetu w Polsce (21 mln osób), a grono aktywnych 
kupujących liczy sobie ponad 13 mln osób. Jesteśmy 
też platformą rozwoju dla blisko 130 tys. sprzedających, 
głównie małych i średnich przedsiębiorców. Stawiamy 
na ich edukację i narzędzia oraz usługi dla biznesu, dzięki 
którym mogą oni osiągnąć efekt skali.

Z dumą podkreślamy, że jesteśmy firmą działającą 
w Polsce i tutaj płacimy również podatki. W 2020 roku 
wyniosły one prawie 0,9 mld zł w ramach VAT i CIT. To 

imponująca kwota, szczególnie, że można ją porównać do 
jednej trzeciej wydatków państwa na szkolnictwo wyższe 
i naukę w 2021 roku.

Poprzez inwestycje w badania i rozwój oraz technologie 
tworzymy efekt koła zamachowego, którego skala 
oddziaływania znacznie wykracza poza nasz bezpośredni 
wkład. Nasze innowacje i inicjatywy wzmacniają pozycję 
oraz rozwój naszych klientów,sprzedawców, a także 
partnerów biznesowych. Planujemy inwestycje w rozwój 
platformy, tworzymy też miejsca pracy, w 2020 r. 
zatrudniliśmy ponad 3150 osób, o 700 więcej niż rok 
wcześniej. W 2021 roku planujemy zatrudnić kolejne 
1500 osób, co oznacza wzrost zatrudnienia o prawie 
120% w ciągu dwóch lat.

Pomaganie mamy we krwi 

Od początku działalności Allegro angażuje się w działania 
charytatywne i społeczne, dlatego, bazując na naszym 
unikalnym know-how, stworzyliśmy wyjątkowe miejsce 
dla organizacji społecznych. CharytatywniAllegro.pl 
to platforma, która umożliwia aukcje i zbiórki na cele 
charytatywne, na której od początku działalności zebrano 
101,6 mln zł w ramach 2850 celów charytatywnych. 
Ogromnym świętem pomagania są też dla nas finały 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W prace nad 
tym projektem zaangażowanych jest wiele zespołów od 
technologii, przez CX (Consumer Experience) po zespół 
CSR. W efekcie ich wspólnych wysiłków dzięki licznym 
przedmiotom wystawianym przez sprzedających, 
a przede wszystkim dzięki licytacji kupujących, na 
aukcjach Allegro dla WOŚP w 2021 roku udało się 
zebrać ponad 30 mln zł. Dodatkowo Allegro przekazało 
dodatkowy 1 mln zł na rzecz 29. Finału WOŚP.

Patrząc w zrównoważoną przyszłość

Członkostwo w UN Global Compact jest dla nas 
nas deklaracją przestrzegania 10 Zasad Global 
Compact i działań zmierzających do realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju. Jest to zarówno nobilitujące, 
jak również wymaga od nas nieustannej pracy nad 
inicjatywami, które podejmujemy, aby być firmą 
zrównoważoną i odpowiedzialną. Cieszymy się, że 
możemy dzielić się swoimi doświadczeniami  
w gronie sygnatariuszy oraz wspólnie działać  
na rzecz zrównoważonej przyszłości.
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Mourad Taoufiki
Dyrektor generalny Amazon.pl 
Członek Rady Programowej UN GCNP

Skala działalności Amazon wiąże się z ogromną 
odpowiedzialnością – jednocześnie dając też duże 
możliwości. Jesteśmy tego świadomi, a dbałość 
o środowisko jest dla nas od dawna jednym 
z priorytetów. Niekorzystne zmiany klimatyczne 
przybierają jednak na sile i wymagają coraz bardziej 
zdecydowanych działań. W 2019 roku zainicjowaliśmy 
Deklarację Klimatyczną (Climate Pledge), w ramach 
której główny cel Porozumienia Paryskiego, czyli 
neutralność węglową, zobowiązaliśmy się zrealizować 
o 10 lat wcześniej, do 2040 roku. Podejmując tę 
inicjatywę, wyszliśmy też z założenia, że skoro tak duża 
firma jak nasza, dostarczająca ponad 10 mld produktów 
rocznie, jest w stanie taki cel osiągnąć, to z pewnością 
mogą to też zrobić inne wielkie i mniejsze organizacje. 
Dynamicznie rosnąca liczba sygnatariuszy Deklaracji 
Klimatycznej to potwierdza: na dziś zobowiązanie  
„Net Zero Carbon 2040” podpisało już 200 podmiotów 
z całego świata, w tym Verizon, PepsiCo, IBM, Mercedes 
-Benz, Visa, Reckitt Benckiser (RB), Microsoft, Unilever, 
Procter& Gamble, JetBlue Airways, Uber, Free Now 
i wiele innych. Wierzymy, że aby naprawdę efektywnie 
obniżyć emisje CO2 na świecie, zdecydowane działania 
największych globalnych organizacji biznesowych są 
po prostu niezbędne. Jednocześnie robimy wszystko, 
żeby w Europie do roku 2025 – czyli o pięć lat szybciej, 
niż zakładamy w Deklaracji – realizować nasze operacje 
wyłącznie przy użyciu energii pozyskiwanej ze źródeł 
odnawialnych.

Powyższe cele mogą się wydawać nierealne, jednak 
dzięki dziesięcioleciom doświadczenia, doskonalenia 
procesów i innowacji formułujemy je odpowiedzialnie 
i świadomie. Dowodzą tego również nasze codzienne 
bieżące działania. Obejmują one wiele obszarów: 
począwszy od prowadzonych zgodnie z naukowym 

standardami pomiarów i raportowania emisji CO2 
poprzez udostępnianie gromadzonych danych 
w chmurze dzięki Amazon Sustainability Data Initiative, 
aż po wdrożenia konkretnych innowacji w kluczowych 
sektorach: transporcie, źródłach pozyskiwania energii, 
opakowaniach i zarządzaniu odpadami.

Do celu szybciej i bez śladu

W każdym kraju, w którym jesteśmy obecni, wdrażamy 
inicjatywy zmniejszające wpływ naszej działalności na 
środowisko. Jednym z kluczowych obszarów, dla których 
duże znaczenie mają lokalne przepisy, jest transport 
bezemisyjny. W Polsce rozwiązania te dopiero powstają 
i z pewnością od ich zakresu w dużym stopniu zależy 
redukcja CO2. Czekamy na to z niecierpliwością, bo 
dostarczanie paczek – czyli sedno naszej działalności 
– wymaga transportu, który szczególnie w przypadku 
tzw. ostatniej mili już teraz oferuje rozwiązania 
bezemisyjne. Jako globalna firma jesteśmy na to gotowi, 
co pokazują nasze inwestycje w zero- i niskoemisyjne 
środki transportu. Setki różnej wielkości samochodów 
dostawczych tego typu, przy wsparciu rowerów e-cargo, 
już rozwożą nasze paczki po Europie. Wśród tych 
pojazdów są między eVito i eSprintery, których w 2020 
roku zamówiliśmy w Mercedes-Benz Vans łącznie 
1800. Z kolei u amerykańskiego producenta pojazdów 
elektrycznych Rivian zamówiliśmy 100 000 samochodów 
dostawczych – 10 000 z nich już w przyszłym roku 
wyjedzie na drogi, a do 2030 roku dołączą pozostałe.  
To wszystko umożliwi nam redukcję emisji  
o miliony ton CO2 rocznie. 

Innowacje w dostawach to jednak nie tylko samochody – 
na emisję ma wpływ także efektywność, a tę poprawiają 
m.in. algorytmy. Korzystamy z nich, aby optymalnie 
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planować trasy zarówno ciężarówek, jak i pojazdów 
dostawczych, jednocześnie wykorzystując sztuczną 
inteligencję, by zmniejszyć liczbę nieudanych doręczeń. 
Naukowe podejście do zrównoważonego rozwoju 
pozwoliło nam też odkryć, że najszybsze opcje dostawy 
zostawiają najmniejszy ślad węglowy – dzięki temu, że 
są to produkty, które przechowujemy blisko od klienta 
i zużywamy mniej energii, by je dostarczyć. 

Transport bezemisyjny wymaga także inwestycji 
w infrastrukturę ładowania, dlatego już teraz 
postawiliśmy ok. 300 ładowarek w naszych obiektach. 
Aby miało to sens ekologiczny i ekonomiczny, 
inwestujemy jednocześnie w źródła odnawialnej energii 
– farmy wiatrowe lub panele fotowoltaiczne w naszych 
centrach logistycznych, tak jak np. w nowo powstałym 
obiekcie w Świebodzinie. Łącznie na świecie nasz 
ekosystem obejmuje 91 projektów energii odnawialnej 
o mocy ponad 2900 MW – wśród nich 31 dużych instalacji 
wiatrowych i fotowoltaicznych – które mogą wytwarzać 
przeszło 7,6 mln MWh rocznie. Dla porównania: moc 
elektrowni Bełchatów, największego emitenta CO2 w UE, 
wynosi ok. 5100 MW, a 7,6 mln MWh to średnie roczne 
zużycie 3,2 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Wszystkie powyższe działania wpisują się w nasz cel 
Shipment Zero, który chcemy osiągnąć w 2030 roku  
– do tej daty połowa naszych przesyłek ma być neutralna 
pod względem CO2. Oznacza to, że na wszystkich 
etapach – od procesów w centrach logistycznych przez 
opakowanie, po sposób dostarczenia – emisja dwutlenku 
węgla będzie zerowa.

Opakowania – mniej znaczy więcej

Handel elektroniczny nie może się obejść bez 
opakowań – dlatego obok transportu jest to dla 
nas drugi obszar kluczowy, jeśli chodzi o wdrażanie 
innowacji zmniejszających obciążenie środowiska. Przy 
naszej skali działalności każda zmiana prowadząca do 
redukcji odpadów i optymalizacji rozmiarów paczek ma 
znaczenie. Służy temu m.in. nasza inicjatywa Frustration-
Free Package (Przyjazne opakowania), w ramach której 

promujemy wśród partnerów handlowych opakowania 
łatwe do otwarcia i niewymagające dodatkowego 
pudełka. Do 2020 r. dzięki nim waga przesyłek 
zmniejszyła się o 33%. Obecnie już ponad  
2 miliony produktów z naszego katalogu jest  
objętych tym programem. 

Kolejny istotny dla środowiska aspekt w naszej 
działalności to zarządzanie zwrotami. Podobnie jak 
w przypadku elektryfikacji transportu, tu także polityka 
państwowa ma znaczenie – zniesienie podatku VAT od 
darowizn pozwoliłoby znacząco zmniejszyć odsetek 
produktów kierowanych do recyklingu. Dzięki temu np. 
w Wlk. Brytanii wprowadziliśmy usługę Fulfillment by 
Amazon Donations, aby pomóc partnerom handlowym 
w przekazywaniu ich produktów jako wsparcia dla 
potrzebujących.

Czysta perspektywa e-commerce

W odróżnieniu od handlu tradycyjnego, dzięki 
wykorzystaniu nauki – przede wszystkim inżynierii 
i informatyki – e-commerce ma dziś o wiele większe 
możliwości wdrażania innowacji przyjaznych środowisku, 
a tempo ich rozwoju rośnie z dnia na dzień. Analizy, takie 
jak np. raport niezależnej firmy badawczej Oliver Wyman 
i Uniwesytetu St. Gallen, który powstał na zlecenie 
Amazon, wykazują, że w Europie handel elektroniczny 
ma średnio mniejszy wpływ na środowisko naturalne 
niż niespożywczy fizyczny handel detaliczny. Ten ostatni 
przyczynia się bowiem do powstawania 1,5 do nawet 
2,9 razy większych emisji gazów cieplarnianych niż 
e-commerce. Dzieje się tak m.in. dlatego, że dostawy 
paczek generują 0,5 procenta całkowitego ruchu na 
obszarach miejskich, podczas gdy zakupy w sklepach 
stacjonarnych odpowiadają za aż 11 procent. To pokazuje, 
że choć potrzeby konsumentów na całym świecie rosną, 
to działania firm e-commerce, takie jak w Amazon, 
mogą sukcesywnie zmniejszać negatywny wpływ tego 
wzrostu na środowisko. Jako globalna firma wiele już 
osiągnęliśmy na tej drodze, ale naszym celem jest po 
prostu – zero. I do tego celu z każdym rokiem  
zmierzamy coraz szybciej. 
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Rok 2021 jest rokiem szczególnym dla Agencji 
Rozwoju Przemysłu. To właśnie teraz obchodzimy 
30-lecie istnienia. Przez te trzy dekady ARP aktywnie 
wspierała polski przemysł. Charakter pomocy 
zawsze był dostosowany do bieżących potrzeb 
gospodarczych. W przeszłości koncentrowaliśmy się na 
procesach modernizacji, restrukturyzacji i konsolidacji 
przedsiębiorstw przemysłowych. Dzięki temu 
uratowaliśmy tysiące miejsc pracy, unowocześniając 
duże i średnie przedsiębiorstwa. 

Globalna gospodarka znajduje się dziś w momencie 
przełomu. Dlatego tym bardziej musimy dostrzegać 
szanse, jakie rysują się przed nami, a także zagrożenia, 
którym musimy sprostać. Z tego względu ARP w swojej 
strategii kładzie tak duży nacisk na zrównoważony 
rozwój, w tym transformację cyfrową, innowacje 
i działania ekologiczne. Dostrzegamy szczególnie 
potencjał wodoru. W wodorze możemy „zamknąć” 
energię w czasie i przestrzeni, wreszcie możemy 
efektywnie bilansować sieć elektroenergetyczną wciąż 
rozbudowywaną o offshore, onshore czy fotowoltaikę. 
Strategia ARP na kolejne lata wychodzi naprzeciw tym 
wyzwaniom, a także inwestorom oczekującym coraz 
bardziej zielonego miksu energetycznego. 

Zaktualizowana strategia ARP opiera się na czterech 
filarach. Są to reindustrializacja, zarządzanie majątkiem, 
odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój.  
Reindustrializacja to dbanie o rozwój polskiego 
przemysłu, wspieranie innowacji i transferu 
technologii oraz wytwarzania energii odnawialnej. 
Zarządzanie majątkiem to efektywne zarządzanie 
mieniem państwowym, a także konsolidacja i poprawa 
efektywności zarządzania nieruchomościami w Grupie 
Kapitałowej ARP. Przez odpowiedzialność społeczną 
rozumiemy rozwój zawodowy i kształtowanie 
postaw propaństwowych wśród pracowników i kadry 

menedżerskiej ARP, działalność charytatywną, a także 
ochronę dziedzictwa narodowego i kulturalnego. 
Wreszcie zrównoważony rozwój – w jego ramach ARP 
rozwija poszczególne regiony Polski, w czym pomagają 
zarządzane przez nas dwie specjalne strefy ekonomiczne. 
Poprzez rozmaite projekty wspieramy rozwój średnich 
miast. Finansujemy rozwój przedsiębiorstw i poprawiamy 
ich płynność finansową. Opierając się na tych filarach, 
funkcjonujemy jako spółka prowadząca wielowymiarową 
działalność przynoszącą pożytek, tak rozwojowi 
gospodarki jak i społeczeństwa.  

Na przestrzeni ostatnich miesięcy szczególne miejsce 
wśród podejmowanych przez nas działań zajęły kwestie 
takie jak transformacja cyfrowa, wspieranie inicjatyw 
i projektów proekologicznych, a także tworzenie 
impulsów dla rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego, 
szczególnie zaangażowanie w rozwój technologii 
wodorowych. 

Kontynuujemy działania na rzecz transformacji cyfrowej, 
między innymi przez projekt grantowy Sieć Otwartych 
Innowacji, który pomógł wdrożyć najnowsze technologie 
w ponad 100 polskich przedsiębiorstwach z sektora 
MŚP. Kolejnym narzędziem do wspierania cyfrowej 
transformacji jest uczestnictwo w naborze do sieci 
Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych realizowanym 
przez Komisję Europejską w ramach programu Cyfrowa 
Europa. Konsorcjum, którego członkiem jest ARP, ma 
szansę zostać jednym z polskich ośrodków mających na 
celu rozbudowę infrastruktury cyfrowej w państwach 
Unii Europejskiej. Agencja zarządza także Platformą 
Transferu Technologii – portalem, który pomaga 
łączyć świat nauki i biznesu. Baza danych dostępna 
dla wszystkich instytucji naukowych, wynalazców oraz 
przedsiębiorców zawiera już ponad 1600 nowoczesnych 
technologii stworzonych z myślą o zwiększeniu 
wydajności procesów przemysłowych.

NASZA PRZYSZŁOŚĆ  
TO ZIELONY MIKS ENERGETYCZNY
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Szczególną uwagę poświęcamy praktycznej stronie 
innowacji oraz promowaniu podnoszenia standardów 
pracy. Cykl bezpłatnych webinarów WeInnovators 
pozwala wszystkim zainteresowanym wziąć udział 
w spotkaniach z uznanymi na świecie liderami 
transformacji otaczającego nas świata.

Jako spółka świadoma współczesnych wyzwań stojących 
przed globalną gospodarką związanych z ochroną 
środowiska angażujemy się w inicjatywy, które pomagają 
w skutecznej transformacji przemysłu w kierunku 
proekologicznym. Dlatego nieustannie podnosimy 
możliwości działania przedsiębiorstw z naszego portfolio. 
W spółkach z Grupy Kapitałowej ARP prowadzimy audyty 
mające na celu identyfikację takich obszarów, w których 
możemy wdrożyć nowe technologie lub podnieść 
kompetencje pracowników. Obecnie prowadzimy prace 
m.in. nad zwiększeniem wykorzystania surowców 
pochodzących z recyklingu. Warto wskazać, że na terenie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC 
działa spółka EURO-EKO sp. z o.o., która jest liderem 
paliwa alternatywnego i świadczy usługi gospodarki 
odpadami wytwarzając z frakcji kalorycznej paliwo 
alternatywne RDF (Refuse Delivery Fuel). Z kolei na 
terenie EURO-PARKU KOBIERZYCE budowana 
 jest farma fotowoltaiczna. 

Jednym z naszych celów strategicznych jest budowa 
kompetencji w zakresie gospodarki wodorowej, co 
jest zgodne z ogólnoświatowym trendami, w których 
kluczowym elementem transformacji energetycznej 
jest udostępnienie dla przedsiębiorców taniej i zielonej 
energii. Dlatego jesteśmy partnerem w tworzeniu 
trzech z pięciu polskich dolin wodorowych: Doliny na 
Podkarpaciu, Śląsku i Dolnym Śląsku. Zgłosiliśmy uwagi 
i sugestie do projektu Polskiej Strategii Wodorowej  
do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. Podejmowane 
na forum eksperckim rozmowy utwierdziły nas 
w przekonaniu o potrzebie opracowania koncepcji  
„doliny wodorowej” – rozwiązania modelu, który  
można byłoby wykorzystywać w późniejszym czasie 
 na różnych obszarach Polski.

Jednocześnie w Grupie Kapitałowej ARP spółki prowadzą 
prace rozwojowe w obszarze wykorzystania wodoru 
w niskoemisyjnym transporcie, łańcuchu dostaw 
i pozyskiwania wodoru. Aktywnie uczestniczymy 
w dialogu dot. niskoemisyjnych źródeł energii, między 
innymi poprzez udział w grupach roboczych  
Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

ARP to wspieranie przemysłu poprzez rozwój 
zrównoważony i mający na uwadze wielowymiarowe 
interesy. Tak czyniliśmy w minionych latach.  
Tak będziemy czynić w kolejnych. 

Globalna gospodarka 
znajduje się dziś 
w momencie przełomu. 
Dlatego tym bardziej 
musimy dostrzegać szanse, 
jakie rysują się przed nami, 
a także zagrożenia, którym 
musimy sprostać. Z tego 
względu ARP w swojej 
strategii kładzie tak duży 
nacisk na zrównoważony 
rozwój, w tym transformację 
cyfrową, innowacje 
i działania ekologiczne. 
Dostrzegamy szczególnie 
potencjał wodoru. 
W wodorze możemy 
„zamknąć” energię 
w czasie i przestrzeni, 
wreszcie możemy 
efektywnie bilansować 
sieć elektroenergetyczną 
wciąż rozbudowywaną 
o offshore, onshore czy 
fotowoltaikę. Strategia 
ARP na kolejne lata musi 
wychodzić naprzeciw 
tym wyzwaniom, a także 
inwestorom oczekującym 
coraz bardziej zielonego 
miksu energetycznego.
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CZAS NA KLIMAT

Katarzyna Byczkowska 
Dyrektor Zarządzająca BASF Polska
Członkini Rady Programowej UN GCNP

Ochrona klimatu,  
zrównoważony rozwój oraz 
nieustanne poszukiwanie 
innowacyjnych rozwiązań są 
podstawą funkcjonowania 
naszej firmy. Zwłaszcza 
dziś, gdy mamy pełną 
świadomość tego, że zmiany 
klimatyczne są realnym 
zagrożeniem.
 
W najnowszym raporcie IPCC naukowcy alarmują 
o konieczności podjęcia natychmiastowych działań, 
mających na celu ograniczenie wzrostu średniej, 
globalnej temperatury do 1,5OC. Jako lider w swojej 
dziedzinie chcemy przyczynić się do poprawy sytuacji 
klimatycznej na świecie i zapewnić jak najlepsze 
warunki do życia przyszłym pokoleniom. Pracujemy nad 
technologiami, które pomagają stawić czoła wyzwaniom 
klimatycznym. Podejmujemy współpracę z partnerami 
ze świata nauki i biznesu, którzy myślą podobnie jak 
my. Przy tym stawiamy sobie konkretne cele. Naszym 
nadrzędnym zobowiązaniem jest osiągniecie przez BASF 
neutralności klimatycznej w wymiarze globalnym do 
2050 roku. 

Współpraca i inspiracja  
– program Climate Leadership

Globalne cele mają szansę na zrealizowanie, jeśli 
towarzyszą im lokalne działania. W ostatnim roku 
w BASF Polska dużo uwagi poświęcaliśmy zagadnieniom 
związanym ze zrównoważonym rozwojem. Określiliśmy 
działania, które możemy podjąć w perspektywie krótko 
i długoterminowej. Praca nad 13 Celem Zrównoważonego 
Rozwoju - działania na rzecz klimatu - jest dla nas 
kluczowa, ponieważ dopiero osiągając sukces w tej 
dziedzinie, można pracować nad pozostałymi celami. 
Uregulowana sytuacja klimatyczna będzie szansą 
na walkę z głodem, ochronę zdrowia i dobrej jakości 
życia. Pozwoli zapewnić czystą energię i budować 
zrównoważone miasta. Poprawa w dziedzinie klimatu 
jest zatem punktem wyjścia do tego, aby plan ONZ miał 
szansę na powodzenie. Potrzebne są jednak wspólne 
działania.

Dlatego w 2021 roku zaangażowaliśmy się w program 
Climate Leadership, prowadzony przez Centrum UNEP/
Grid Warszawa. Ma on na celu budowanie społeczności 
przywódców realnej zmiany w biznesie działających 
na rzecz przeciwdziałania nieodwracalnym zmianom 
klimatu. Program ten daje możliwość współpracy 
z ekspertami w dziedzinie nauki, biznesu i ekologii, co 
nie tylko ułatwia opracowanie strategii przyjaznych 
dla środowiska, ale także umożliwia kluczowym 
interesariuszom poznanie firmy jako zrównoważonej 
i odpowiedzialnej. 

W ramach programu Climate Leadership, BASF Polska 
zobowiązał się do pozyskania 100% zapotrzebowania 
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energii elektrycznej dla fabryki katalizatorów 
w Środzie Śląskiej ze źródeł odnawialnych. W tym 
celu podpisaliśmy nowy kontrakt z dostawcą, który 
zapewnia nam dostęp do energii m.in. z farm wiatrowych. 
Powołaliśmy też wewnętrzny Zespół ds. Zielonej Energii, 
który będzie analizować szersze możliwości w tym 
obszarze. Postanowiliśmy również całościowo zbadać 
ślad węglowy naszej firmy w Polsce.

Drugi cel, który realizujemy w 2021 roku w ramach 
programu Climate Leadership związany jest 
z promowaniem zrównoważonych rozwiązań dla 
rolnictwa. Zadeklarowaliśmy wyeliminowanie odpadów 
z tworzyw sztucznych z co najmniej 200 ha upraw 
warzywniczych na terenie kraju. Projekt ten polega na 
wdrażaniu technologii kompostowalnych w glebie folii 
do ściółkowania wyprodukowanych z biodegradowalnych 
tworzyw BASF. 

Zrównoważone rolnictwo to innowacje

Nasz zespół ekspertów wypracował specjalną formułę 
biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw 
sztucznych ecovio®, które znajduje zastosowania 
w cyklu organicznym, eliminując z niego standardowe 
tworzywa i ułatwiając w związku z tym kompostowanie 
bioodpadu. To na przykład worki na bioodpady, 
jednorazowe naczynia czy kapsułki do kawy. Stanowi 
ono także doskonałe rozwiązanie dla rolnictwa jako folia 
ściółkująca. Tradycyjne folie wytworzone z polietylenu 
po zakończonym sezonie ze względu na zabrudzenia 
ziemią zwykle nie nadają się do recyklingu. Stanowią 
odpad, który albo składowany jest na wysypisku albo 
spalany. Niezebrane z pól rozpadają się na coraz 
mniejsze fragmenty i zanieczyszczają gleby w formie 
mikroplastików. Biodegradowalne i kompostowalne 
w glebie folie ściółkujące eliminują ten problem. 

Jednocześnie co ważne stosowanie folii ściółkującej 
w rolnictwie jest potrzebne. Dzięki niej w ziemi 
zatrzymywana jest wilgoć, co pozwala ograniczyć 
zużycie wody, nawet do 30%. Ponadto tworzy 
ona barierę uniemożliwiająca wzrost chwastów. 
Pozwala to ograniczyć stosowanie środków ochrony 
roślin. Kompostowalna w glebie folia ściółkująca 
zachowuje więc to, co pozytywne w działaniu folii 
w uprawie warzyw, a dodatkowo zgodnie z certyfikacją 
kompostowalności po zaoraniu rozkłada się na wodę, 
biomasę i CO2, wzbogacając glebę. Nie trzeba zbierać 
jej z pól, co pozwala rolnikom na kolejne oszczędności 
czasu i zasobów.

Lżejsze samoloty to lepsze powietrze 

Zdajemy sobie sprawę, że to przede wszystkim 
na największych przedsiębiorstwach spoczywa 
odpowiedzialność za kreowanie rzeczywistości oraz 
tworzenie nowoczesnych technologii sprzyjających 
klimatowi. Jesteśmy dumni, iż w ramach współpracy 
z liniami lotniczymi Lufthansa udało nam się opracować 
materiał imitujący skórę rekina - AeroShark. Obecnie 
przemysł lotniczy odpowiada za około 5% globalnego 
ocieplenia. Chcemy zmniejszyć negatywne oddziaływanie 
lotnictwa na środowisko. AeroShark stanowi znaczący 

krok przybliżający nas do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej w kolejnych latach. Dzięki tej innowacyjnej 
technologii samoloty staną się lżejsze, a ich powierzchnie 
będą powodować mniejsze tarcie, przez co spadnie 
zużycie paliwa. W przypadku floty samolotów Lufthansa 
możemy się spodziewać oszczędności około 3700 ton 
ropy naftowej oraz obniżenia emisji o 11 700 ton. BASF 
wraz z Lufthansą podejmują wspólne działania na rzecz 
unowocześniania coraz większej ilości typów samolotów, 
co w najbliższych latach pozwoli na ograniczenie 
globalnej emisji CO2 sektora lotniczego.

Nowe życie zużytych opon

BASF opracowuje również przełomowe innowacje 
w zakresie technologii recyklingu odpadów z tworzyw 
sztucznych. Uważamy, że to zbyt cenne surowce, 
aby je składować na wysypiskach lub co najwyżej 
odzyskiwać ich kaloryczność poprzez spalanie. Dlatego 
uruchomiliśmy projekt ChemCycling™, a w jego ramach 
pracujemy nad recyklingiem chemicznym. To proces 
komplementarny do recyklingu mechanicznego, 
umożliwia bowiem przetwarzanie odpadów z tworzyw 
sztucznych, które nie nadają się do recyklingu 
mechanicznego. Do 2025 chcielibyśmy pozyskać 250 
tys. ton oleju pirolitycznego pochodzącego z recyklingu 
chemicznego jako bazę surowcową komplementarną do 
źródeł kopalnych. 

Przykładem takich odpadów są zużyte opony. Dzięki 
opracowywanej technologii przekształcamy je w olej 
pirolityczny, który jest wykorzystywany jako baza 
surowcowa w naszych procesach produkcyjnych. 
Jednym z produktów, który powstaje z udziałem 
oleju pirolitycznego jest poliamid o nazwie handlowej 
Ultramid® CCyled. Jest to tworzywo, z którego dzięki 
współpracy BASF z firmą Vaude stworzone zostały 
niezwykle wytrzymałe spodnie trekkingowe. Recykling 
chemiczny tworzyw sztucznych jest kamieniem milowym 
innowacyjnego podejścia do dywersyfikacji bazy 
surowcowej. Wytwarzając olej pirolityczny, utylizujemy 
nierecyklowalne odpady w sposób neutralny dla 
środowiska, zamykamy obieg, a tym samym dajemy im 
drugie i kolejne życia. 

Wspólne działania przyniosą sukces

Osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej jest 
ogromnym wyzwaniem dla całego przemysłu. 
Aby odnieść sukces, konieczna jest współpraca 
i poszukiwania jak najlepszych rozwiązań możliwych do 
wdrożenia teraz i w przyszłości. Firma BASF chce być 
liderem tych zmian.
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Przemek Gdański  
Prezes Zarządu Banku BNP Paribas 
Członek Rady Programowej UN GCNP

„Na statku kosmicznym ‘Ziemia’ nie ma pasażerów. 
Wszyscy jesteśmy załogą.” („There are no passengers 
on Spaceship Earth. We are all crew.“). Te dwa zdania 
Marshalla McLuhana, wybitnego kanadyjskiego teoretyka 
komunikacji w prosty sposób oddają uniwersalną ideę 
współodpowiedzialności za Ziemię, jedyną planetę, 
jaką zamieszkujemy. Mają już blisko 60 lat. Odnoszę 
jednak wrażenie, że jako ludzkość dopiero zaczynamy je 
rozumieć. Być może w ostatniej chwili. 

Rozwinięciem idei McLuhana są Cele Zrównoważonego 
Rozwoju. Choć adresują różne problemy, każdy z nich 
wymaga wspólnego działania i brania odpowiedzialności 
przez społeczność międzynarodową, ponad granicami 
czy istniejącymi podziałami.

Najnowszy raport IPCC (Międzyrządowej Agendy 
ds. Zmian Klimatu) przygotowany przez czołowych 
klimatologów nie pozostawia złudzeń – to ludzkość 
odpowiada za zmianę klimatu, którą obserwujemy. 
Naukowcy nie mają co do tego wątpliwości. Od początku 
epoki przemysłowej temperatura na świecie wzrosła już 
o 1,1 st. Celsjusza, a poziom mórz podniósł się o 20 cm. 
Anomalie pogodowe – ulewy, huragany, susze – zdarzają 
się coraz częściej, a pory roku zaczynają wymykać się 
swojej tradycyjnej charakterystyce. Te zjawiska będą się 
pogłębiać w tempie, którego nie możemy lekceważyć. 
Katastrofy klimatycznej może dożyć większość z nas, 
a nasze dzieci i wnuki – z całą pewnością. Do końca 
bieżącego stulecia wzrost temperatur może przekroczyć 
nawet 5 stopni, a poziom mórz podnieść się o dwa metry. 
Efekty dzisiejszych zaniedbań utrzymają się przez setki 
a może tysiące lat. Głęboko mylą się ci, którzy odsuwają 
problem od Polski, sądząc że nie dotyczy rejonów 
o umiarkowanym klimacie. Deszczowe, bezśnieżne 
zimy i suche gorące lata, zachwieją naszą gospodarką 

wodną i produkcją żywności. Nie ominą nas też globalne 
wyzwania związane z ogromnymi migracjami czy nawet 
konfliktami o kluczowe zasoby.

Wciąż mamy wpływ na to, jak głębokie będą te zmiany 
oraz jak mocno zmienią życie nasze i kolejnych pokoleń. 
Dotarliśmy do punktu, w którym przyszłość planety 
zależy od tego, czy będziemy potrafili współpracować 
w jej ochronie. Na nic zdadzą się wysiłki jednostek, 
a nawet wyspecjalizowanych organizacji, jeśli w kwestii 
celów, jakie przed nami stoją nie porozumiemy się 
wszyscy. Ze szczególnym uwzględnieniem decydentów 
politycznych i biznesu. To nie tylko leży w naszym 
interesie, ale powinno być postrzegane jako moralny 
obowiązek.

Kluczową rolę do odegrania ma obecnie sektor 
bankowy, finansujący rozwój gospodarki, a tym 
samym mający wpływ na kierunki tego rozwoju. Dla 
Banku BNP Paribas oraz całej Grupy BNP Paribas 
odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego od 
lat stanowi jeden z kluczowych filarów Strategii CSR 
i Zrównoważonego Rozwoju, która jest nieodłącznym 
elementem strategii biznesowej. Jako Bank Zielonych 
Zmian chcemy i możemy odgrywać pierwszoplanową 
rolę w transformacji energetycznej gospodarki oraz 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Podchodzimy do tego 
dwutorowo – ograniczając wpływ własnej działalności 
operacyjnej na środowisko naturalne oraz, co szczególnie 
ważne, wspierając Klientów w ich działaniach na rzecz 
ograniczania emisyjności. 

Program Bank Zielonych Zmian, zainaugurowany w 2019 
roku integruje wszystkie dotychczasowe działania 
organizacji w tym zakresie. W jego ramach prowadzimy 
kampanię edukacyjną, której celem jest promowanie 

WSZYSCY JESTEŚMY ZAŁOGĄ
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proekologicznych postaw wśród pracowników, 
organizujemy ekologiczne akcje wolontariackie – 
sprzątanie świata czy sianie łąk kwietnych oraz 
inspirujące spotkania z ekspertami. Sukcesywnie 
wdrażamy także „eko-usprawnienia” – inicjatywy, mające 
na celu minimalizowanie wpływu funkcjonowania 
naszej organizacji na środowisko. Dziś już 100% energii 
elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez bank 
pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Aby jeszcze 
lepiej koordynować strategiczne zarządzenie aspektami 
ESG powołaliśmy Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju 
(Sustainability Council) oraz 90 Sustainability Officerów. 

Kluczową rolą banku jest jednak oczywiście finansowanie 
gospodarki. To od nas zależy, jakie inwestycje 
i przedsięwzięcia będziemy wspierać. Właśnie w tej 
decyzyjności tkwi potencjał sektora bankowego do 
zmieniania świata na lepsze.

W tym roku realizując swoje zobowiązania do walki 
ze zmianami klimatu, BNP Paribas dołączył do grupy 
Net-Zero Banking Alliance (NZBA), utworzonej przez 
Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych 
ds. Środowiska (UNEP FI). Jej cel to dostosowanie 
poziomu emisji gazów cieplarnianych z działalności 
kredytowej i inwestycyjnej do ścieżki niezbędnej do 
uzyskania neutralności klimatycznej w 2050 roku. 
Jednym z kroków podjętych, aby osiągnąć ten cel jest 
zakończenie do 2030 roku współpracy z Klientami 
zajmującymi się wydobyciem i produkcją energii 
elektrycznej z węgla.

Zmiana, którą przechodzi nasz bank polega jednak 
nie tylko na ograniczaniu ekspozycji na istniejące 
schyłkowe sektory bądź te uznane za wrażliwe 
pod kątem zrównoważonego rozwoju. Ma swoje 
odzwierciedlenie także w ofercie finansowania 
transformacji energetycznej. Poszerzamy swoje 
zaangażowanie w sektorze farm fotowoltaicznych, 
wiatrowych i biogazowni. Budowa farm wiatrowych na 
morzu, tak ważna dla rozwoju i dekarbonizacji naszej 
gospodarki także nie będzie możliwa bez znacznego 
finansowania bankowego. W 2020 roku udzieliliśmy 
prawie 1 mld złotych zielonego finansowania. Tylko 
w pierwszej połowie 2021 roku – 842 mln zł. Jesteśmy 
również niekwestionowanym liderem w finansowaniu 
instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych. 
Łącznie sfinansowaliśmy ich już 27 tysięcy. Jako jeden 
z pierwszych banków dołączamy do programu „Czyste 
Powietrze”. 

Nie mam wątpliwości, że w kwestii zrozumienia, jaka 
jest odpowiedzialność biznesu względem środowiska, 
Bank BNP Paribas znajduje się w awangardzie. Głęboko 
wierzę, że w przypadku walki o planetę mamy wspólny 
cel, ważniejszy niż budowanie przewagi konkurencyjnej, 
nawet opartej o szczytne idee. Czy biznes, również polski 
jest świadomy odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa? 
Już tak. Jednak przełożenie tej świadomości na działanie 
to być może największe wyzwanie tego stulecia. Dlatego 
warto pamiętać o Marshallu McLuhanie  
– „wszyscy jesteśmy załogą.”

Na statku kosmicznym  
‘Ziemia’ nie ma pasażerów.  
Wszyscy jesteśmy załogą.

Marshall McLuhan
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TO MIESZKAŃCY EUROPY, NIE REGULACJE, 
MUSZĄ PRZEPROWADZIĆ ZMIANĘ

Rafał Rudziński
Prezes spółki Robert Bosch  
i reprezentant Grupy Bosch w Polsce
Członek Rady Programowej UN GCNP

Za nami kolejny rok „nowej rzeczywistości” i kumulacji 
wielu negatywnych zdarzeń. Świat, w tym oczywiście 
też Europa, mierzył się z kolejnymi falami pandemii 
COVID-19, ale też m.in. z gwałtownymi zjawiskami 
pogodowymi, które niejednokrotnie zagrażały 
bezpieczeństwu, a nawet życiu ludzi. 

To wszystko przełożyło się na kontynuację trudnej 
sytuacji w wielu przedsiębiorstwach i postawiło 
wiele wyzwań przed pracownikami. Coraz częściej 
doświadczamy negatywnych skutków zmian 
spowodowanych działalnością człowieka na ziemi i coraz 
bardziej oczywiste jest, że część naszych działań musimy 
natychmiast zakończyć lub zmienić. 

Swoją koncepcję dla tej zmiany przedstawiła Komisja 
Unii Europejskiej. Pakiet „Fit for 55” to ambitna 
propozycja redukcji emisji szkodliwych gazów, 
obejmująca wiele dziedzin gospodarki. Proponowane 
regulacje wymuszą modyfikację sposobu prowadzenia 
biznesu w większości obszarów. 

Dla wielu firm będą oznaczały konieczność nowego 
zaplanowania procesów, dostosowania ich do nowych 
celów redukcyjnych i wprowadzanych przez UE 
mechanizmów ich realizacji. Co więcej, to wszystko 
będzie się musiało wydarzyć w niezwykle krótkim 
czasie. Większość podmiotów w swoich biznesplanach 
będzie musiała uwzględnić znacznie wyższe koszty 
i inwestycje w nowe technologie. Oczywiste jest, że 
biznes musi podjąć ten wysiłek, walcząc o redukcję 
emisji ramię w ramię z instytucjami i obywatelami. 
Wiele firm wyprzedziło planowane regulacje i już dziś 
wdraża programy powalające na realizację Celów 
Zrównoważonego Rozwoju. Grupa Bosch jest w tym 
gronie – w 2020 roku zrealizowaliśmy ogłoszone rok 

wcześniej zobowiązanie do neutralności klimatycznej. 
Od lutego 2020 roku, lokalizacje firmy Bosch na całym 
świecie nie pozostawiają śladu węglowego, jeśli chodzi 
o emisje własne. Obecnie realizujemy kolejne etapy 
planu redukcji, obejmujące emisje w całym cyklu życia 
naszych produktów.

Kompleksowość i skala pakietu „Fit for 55” jest 
znacząca. Mimo tego, jestem przekonany, że zarówno 
politycy, jak i przedsiębiorstwa szybciej pojmą zadania, 
które przed nami, niż – niestety - mieszkańcy Europy. 
Konsekwencje legislacji unijnej będą różne dla różnych 
krajów UE. Warunki geograficzne, sytuacja gospodarcza 
poszczególnych państw i sytuacja ekonomiczna ich 
obywateli są bardzo odmienne. Trudno porównywać 
wyzwania związane z wdrożeniem nowej legislacji,  
przed którymi staną np. Holendrzy, czy Duńczycy, 
z wyzwaniami Polaków czy Bułgarów. Niestety konkretne 
informacje o tym, co zyskamy, a z czego będziemy 
musieli zrezygnować, nie są odpowiednio i klarownie 
przekazywane obywatelom poszczególnych krajów Unii. 

Mam więc nadzieję, że jak najszybciej uda się 
skutecznie poinformować o tym, jak bardzo musimy 
zmienić przyzwyczajenia i sposób życia, nie tylko 
firmy i instytucje, ale też przysłowiowego unijnego 
Kowalskiego. Obawiam się bowiem, że wdrażanie 
planu redukcji emisji uzgodnionego przez polityków, 
może się nie powieść przez opór społeczny samych 
Europejczyków, zaskoczonych konsekwencjami 
narzuconych nagle zmian. 

Kluczową sprawą jest więc intensyfikacja komunikacji 
społecznej i przekonanie społeczeństwa, że planowana 
transformacja jest absolutnie konieczna dla ratowania 
planety, a więc wszystkich nas. Kolejnym pilnym 
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zadaniem jest wyjaśnienie Europejczykom, z czym każdy 
obywatel Polski, Francji czy Hiszpanii, musi się liczyć 
po wprowadzeniu nowych regulacji i przekonanie ich, że 
planowane zmiany nie musza być negatywne, jeśli się do 
nich odpowiednio przygotujemy. 

Należy w logiczny i klarowny sposób, konsekwentnie 
tłumaczyć mieszkańcom Europy, dlaczego wysiłek, 
który musimy wspólnie podjąć, jest niezbędny. Jeśli 
zaskoczymy obywateli UE znacznie wyższymi cenami 
energii i paliw, czy np. zakazami zakupu konkretnych 
pojazdów i produktów w przystępnych cenach, bez 
uprzedniego wyjaśniania im powodów, reakcja nie będzie 
trudna do przewidzenia. 

Niewielu ludzi jest gotowych, aby realizować jakiś plan, 
bez poznania jego sensu, szczególnie jeśli ta realizacja 
wymaga rezygnacji z dotychczasowego komfortu i stylu 
życia. Zapominając, że zielona transformacja 
nie zakończy się po uzgodnieniu wielu stron przepisów, 
ale wymaga de facto zmiany przyzwyczajeń i sposobów 
funkcjonowania milionów obywateli Unii, ryzykujemy, że 
przepisy te pozostaną martwe. Albo – co gorsza  
– do głosu dojdą przeciwnicy zielonej transformacji 
i zyskają znaczne poparcie.

Jeśli przedstawilibyśmy dziś społeczeństwom 
konkrety planu „Fit for 55” w zrozumiałym dla ogółu, 
nieinstytucjonalnym języku, mogłoby się okazać, że 
obecny poziom poparcia społecznego dla tych rozwiązań, 
a więc też – gotowość do ich realizacji, jest dziś 
w różnych krajach UE bardzo różny. Zaskoczeniem może 
być też fakt, że deklarowane poparcie dla ekologii może 
się zupełnie nie przekładać na indywidualną gotowość 
do rezygnacji z obecnego sposobu życia – np. ponoszenia 
większych kosztów ogrzewania, podróży, czy innych 
dostępnych dziś powszechnie produktów i usług. 

Nawet biorąc pod uwagę wszystkie długoterminowe 
korzyści, także społeczno-biznesowe, dla wielu osób 
w wymiarze indywidualnym część zmian może być 
niełatwa do zaakceptowania. Dlatego uważam, że 
wzięcie pod uwagę perspektywy obywatela i komunikacja 
z nim, to dziś sprawy równie ważne, co uzgadnianie 
szczegółowych przepisów na poziomie instytucji. 
Pamiętajmy, że tak naprawdę to mieszkańcy Europy,  
nie europejskie regulacje, muszą przeprowadzić zmianę.

Zapominając, że zielona transformacja  
społeczno-gospodarcza, której musimy dokonać,  
nie zakończy się po uzgodnieniu wielu stron przepisów, 
ale wymaga de facto zmiany przyzwyczajeń i sposobów 
funkcjonowania milionów obywateli Unii, ryzykujemy,  
że przepisy te pozostaną martwe. 
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Piotr Zborowski 
Prezes Klastra Europy Północno-Wschodniej  
DB Schenker 
Członek Rady Programowej UN GCNP

Ubiegły rok postawił przed nami wyzwania, 
których nikt nie był w stanie wcześniej 
przewidzieć. W całkowicie nowej sytuacji 
głównym zadaniem firm stało się zachowanie 
ciągłości działania, a ogromną odpowiedzialnością 
– ochrona pracowników.

Dobre zdrowie i jakość życia – to jeden z Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ, który w ostatnim 
czasie nabrał znaczącej wymowy. W pandemii 
chorują nie tylko ci, których wirus dotyka 
fizycznie. Covid wpływa też na zdrowie  
psychiczne i ogólną kondycję każdego z nas. 

W DB Schenker troska o bezpieczeństwo i zdrowie 
zawsze była priorytetem, ponieważ zgodnie z danymi 
GUS Transport-Spedycja-Logistyka należy do 
branż z największą liczbą wypadków przy pracy. 
W trakcie pandemii poczuliśmy wyraźnie co oznacza 
odpowiedzialność za niezakłócony przepływ towarów 
i jak bardzo dużą rolę odgrywamy w kryzysie. Wiele firm 
w różny sposób zostało nim dotkniętych. Nasza branża 
z założenia to pierwsza linia frontu.

Bezpieczne operacje

Aby w tej sytuacji zapewnić bezpieczeństwo, z dnia na 
dzień musieliśmy przebudować swój sposób działania, 
dostosowując się do zmiennych potrzeb klientów, 
obostrzeń i nowych wymagań. 

Przemodelowaliśmy procesy, wprowadzając np. 
przerwy między zmianami czy bezkontaktowe dostawy. 
Wprowadziliśmy pomiar temperatury osób wjeżdżających 
na teren obiektów, a także wielokrotną w ciągu dnia 
dezynfekcję części wspólnych. Przygotowaliśmy ludzi 

i nasze oddziały do potencjalnych sytuacji kryzysowych. 
Uruchomiliśmy całodobowy telefon alarmowy celem 
umożliwienia szybkiej i właściwej reakcji przy podejrzeniu 
zakażenia lub konieczności odbycia kwarantanny. 
Maseczki, higiena, zachowywanie dystansu społecznego, 
stosowanie się do zaleceń epidemiologów, zachęcanie do 
szczepień to podstawy. 

Nasze oddziały poddawane były nieustannej komunikacji 
na ten temat. Wprowadzone procedury i konsekwentne 
przestrzeganie reżimu sanitarnego okazały się kluczowe 
aby uchronić ludzi przed zakażeniem i zapewnić ciągłość 
operacji w firmie, która jest jednym z największych 
operatorów logistycznych obsługujących polski rynek.

Nowy model pracy poszukiwany

Dzięki temu, że od kilku lat DB Schenker funkcjonuje 
w cyfrowej transformacji, w związku z wybuchem 
pandemii możliwe było błyskawiczne przeniesienie części 
pracowników do pracy zdalnej. Akcja objęła 30 tys. osób 
w całej Grupie na świecie, w tym blisko tysiąc w Polsce. 

Pandemia zweryfikowała wiele stereotypów na temat 
pracy zdalnej, zarówno w oczach pracodawcy, jak 
i z punktu widzenia zatrudnionych. Dla wielu osób 
Home office ma swoje zalety. Przede wszystkim 
wzrasta bezpieczeństwo – ograniczamy narażenie 
na zachorowanie. Ale też nie stoimy w korkach, 
oszczędzamy czas i środowisko, łatwiej łączymy 
obowiązki zawodowe z osobistymi. Z drugie strony 
przewlekła izolacja społeczna jest destrukcyjna dla 
psychiki, powoduje stres, może negatywnie wpływać na 
odporność. Dlatego ważne jest wsparcie pracowników 
w tym zakresie. 

SZLACHETNE ZDROWIE

106 2021 YEARBOOK



W DB Schenker wprowadziliśmy szkolenia i warsztaty 
na temat zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego 
w warunkach izolacji społecznej i innych obostrzeń. 
Przeprowadziliśmy szkolenia dotyczące radzenia 
sobie z emocjami i w sytuacjach stresowych oraz 
z zarządzania rozproszonym zespołem. W 2020 roku 
uruchomiliśmy program Healthy Challenge. Ankieta 
„Pracuj zdrowo”, w której zapytaliśmy pracowników o ich 
potrzeby dotyczące zdrowego stylu życia, zaowocowała 
akcją „Spalamy kalorie”. Uruchomiliśmy Platformę 
Worksmile i angażujemy uczestników w motywujące 
wyzwania sportowe. Platforma służy też do zarządzania 
benefitami i ułatwia pracownikom dostęp do informacji 
o świadczeniach, takich jak dofinansowanie do opieki 
zdrowotnej i zajęć sportowych. 

Jeszcze inną kategorią wsparcia kondycji  
pracowników są działania dotyczące ergonomii. 
Analizując choroby zawodowe, wytypowaliśmy ich dwie 
potencjalne przyczyny: nieergonomiczne stanowiska 
pracy i przeciążenie nadgarstka. Aby temu zapobiec 
kładziemy duży nacisk na odpowiednie wyposażenie 
zatrudnionych, udostępniamy sprzęt biurowy do 
korzystania w pracy zdalnej. Cyklicznie promujemy temat 
ergonomii i zdrowego kręgosłupa. Współpracujemy 
z ekspertami, którzy dzielą się wiedzą w tym zakresie,  
np. podczas webinariów, czy w gazecie firmowej. 

Wiedza niezbędna do ratowania życia

Pandemia zdominowała nasze życie, także sferę 
związaną z ochroną zdrowia. Niestety nie spowodowała, 
że inne problemy zniknęły. W naszym, dynamicznym 
świecie nagłe zatrzymanie krążenia jest jedną 
z najczęstszych przyczyn zgonów, przeżywalność bez 
natychmiastowej pomocy wynosi tylko 5%. 

Podjęliśmy decyzję o wyposażeniu wszystkich jednostek 
DB Schenker w defibrylatory. AED to inteligentny 
sprzęt, który prowadzi użytkownika krok po kroku. Przy 
pomocy komend głosowych i wizualnych instruuje 
co robić w oczekiwaniu na karetkę. Urządzenie samo 
rejestruje pomiary życiowe oraz decyduje o wyładowaniu 
elektrycznym i jego sile.

W DB Schenker przeszkoliliśmy blisko 300 pracowników 
z pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatorów 
AED. W rezultacie na każdej zmianie i w każdej 
z kilkudziesięciu lokalizacji firmy są osoby potrafiące 
zastosować defibrylator. 

Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie tego projektu 
w pandemii, na przełomie 2020 i 2021 roku. W dwóch 
częściach – z wiedzą teoretyczną podczas webinariów 
i z praktycznymi ćwiczeniami w 2–3-osobowych 
zespołach, z zachowaniem wszelkich obostrzeń 
sanitarnych. 

O tym, jak trafna to była decyzja, przekonaliśmy się 
niebawem. Kilka tygodni po zakończeniu kursu, w jednym 
z oddziałów pracownicy użyli AED, by pomóc kierowcy, 
który nagle stracił przytomność. Przybyły na miejsce 
lekarz stwierdził, że właśnie uratowali koledze życie.

Bezpieczni na drodze

Mimo rozwoju infrastruktury drogowej Polska wciąż 
znajduje się w czołówce rankingów wypadkowości Unii 
Europejskiej. Zależy nam, żeby tę sytuację zmienić, 
tym bardziej że każdego dnia na drogi w naszym kraju 
wyjeżdża blisko 3000 kierowców DB Schenker. Od 
kilku lat prowadzimy program „Czy jadę bezpiecznie?”, 
nastawiony na edukację w zakresie właściwych 
zachowań na drodze i kultury jazdy. Nasze pojazdy 
oznaczone są specjalną naklejką z numerem telefonu, 
która zachęca do podzielenia się opinią na temat stylu 
jazdy kierowcy. 

Wraz z uruchomieniem infolinii, został przygotowany 
skrypt rozmowy z konsultantem. Zaplanowano schemat 
postępowania ze zgłoszeniem. Przygotowano system 
monitoringu i raportowania. Przeprowadzono wdrożenie 
w całym kraju, wspierane działaniami informacyjno-
promocyjnymi skierowanymi do firm przewozowych, 
kurierów oraz do pracowników firmy. Zgłoszenia 
podzielono na 3 kategorie: skargi, pochwały i wnioski 
neutralne. 

Program idzie z duchem czasu – ostatnio wprowadziliśmy 
do niego kilka modyfikacji, między innymi uruchomiliśmy 
nowy kanał zbierania zgłoszeń przez aplikację WhatsApp.

Pandemia spowodowała 
ogromne problemy, ale 
także przyniosła wiele 
przełomowych zmian,  
na przykład przyspieszając 
digitalizację i rozwój 
innowacji. Niewątpliwie 
zwróciła też uwagę jak 
ważna jest dbałość  
o zdrowie i szerzej  
– wellbeing pracowników.
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GRUPA DR IRENA ERIS  
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Od lat podejmujemy działania na rzecz środowiska 
i odpowiedzialnego biznesu. Obejmują one strategię 
biznesową, kulturę przedsiębiorstwa i codzienne 
aktywności, od wyposażenia biura po wybór źródeł 
energii czy zaangażowanie w pomoc potrzebującym. 

Nasza firma działa zgodnie z zasadami 
odpowiedzialnego biznesu od momentu powstania 
i te zasady są wpisane w codzienne funkcjonowanie 
wszystkich spółek w Grupie Dr Irena Eris. W swoich 
działaniach kierujemy się przede wszystkim zasadami 
rzetelności, uczciwości i partnerskiego traktowania. 

Istotnym elementem naszej pracy jest 
odpowiedzialność za produkt, działania na rzecz 
środowiska i zaangażowane społeczne. Dbamy 
o naszych konsumentów, oferując im skuteczny 
i bezpieczny kosmetyk, rzetelną informację oraz uczciwą 
i wiarygodną komunikację. Stosujemy nowoczesne 
maszyny i technologie. Prowadzimy proces produkcyjny 
w taki sposób, żeby minimalizować ilość strat na każdym 
z etapów produkcji, dzięki czemu zmniejszamy zużycie 
surowców oraz zmniejszamy ilość wytwarzanych 
odpadów poprodukcyjnych. Prowadzimy badania nad 
wykorzystaniem w opakowaniach surowców pochodzenia 
naturalnego i biodegradowalnego. Tworzymy kosmetyki, 
które odpowiadają na potrzeby konsumentów – 
np. wprowadzamy na rynek produkty bazujące na 
naturalnych składnikach, których opakowania tworzone 
są m.in. z surowców odnawialnych. 

REALNA POMOC  
W naszej aktywności społecznej koncentrujemy się np. 
na wsparciu organizacji pożytku publicznego, domów 
dziecka i pomocy potrzebującym. Jesteśmy też jednym 
z założycieli i fundatorów Fundacji „Piękniejsze 
Życie”, która wspiera kobiety podczas leczenia 
onkologicznego. 

Od początku trwania pandemii w Polsce prowadzimy 
szeroko zakrojone akcje pomocowe skierowane do 
personelu medycznego. Od 2020 r. pomogliśmy 
ponad 200 szpitalom w całej Polsce, przekazując 
około 70 tys. sztuk kosmetyków. To realna pomoc, 
która trafiła za pośrednictwem przedstawicieli 
medycznych na oddziały pediatrii, neonatologii 
i dermatologii, a także bezpośrednio do m.in. lekarzy, 
oddziałowych, pielęgniarek i ratowników medycznych, 
czyli do tych, którzy na co dzień mierzą się z problemem 
koronawirusa na pierwszej linii frontu. Do udziału w tej 
akcji zaprosiliśmy naszego przewoźnika – firmę DB 
Schenker, która wszystkie przesyłki dostarczyła do 
szpitali pro bono. 

CZYSTA WODA 
Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi jest 
jednym z 17 celów zrównoważonego rozwoju. Od 2019 
roku prowadzimy w Laboratorium Kosmetycznym 
Dr Irena Eris działania mające na celu zmniejszenie 
zużycia wody. Aby w systemowy sposób kontrolować 
jej oszczędzanie, poprawiliśmy efektywność procesu 
jej uzdatniania. Zbieramy też wodę deszczową 
i wykorzystujemy ją do podlewania terenów zielonych. 
Ponadto już od 10 lat Laboratorium Kosmetyczne 
Dr Irena Eris prowadzi proces oczyszczania ścieków 
przemysłowych przed

wprowadzeniem ich do kanalizacji miejskiej. Prowadzimy 
ciągłe prace nad poprawą skuteczności oczyszczania 
ścieków stosując nowe odczynniki i nowe technologie. 

DZIAŁAMY ENERGOOSZCZĘDNIE 
Od 2019 roku Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris 
korzysta z energii pozyskanej z odnawialnych źródeł. 
W 2020 roku, aż 100 proc. całkowitej energii zużytej 
w przedsiębiorstwie zostało wytworzone w odnawialnych 
źródłach. Aby kontrolować zużycie energii i sukcesywnie 
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je zmniejszać, opracowaliśmy i monitorujemy bilans 
energetyczny przedsiębiorstwa oraz m.in. wymieniliśmy 
oświetlenie zewnętrzne budynków i na parkingach na 
energooszczędne. Zmniejszyliśmy także zużycie energii 
na wytworzenie i utrzymanie instalacji sprężonego 
powietrza. W tym roku planujemy m.in. optymalizację 
pracy central wentylacyjnych, opomiarowanie 
kluczowych odbiorników energii elektrycznej oraz 
optymalizację pracy kluczowych energochłonnych 
odbiorników w przedsiębiorstwie. 

WIERZYMY W RECYKLING!  
W 2020 roku przystąpiliśmy do programu RafCycle, 
działamy więc w obiegu zamkniętym, w którym 
podkłady spod etykiet przekształcane są w kluczowe 
dla gospodarki zasoby a zbędne elementy opakowań 
są oczyszczane i przetwarzane powtórnie na pulpę, 
z której następnie wytwarzany jest papier. Jesteśmy 
świadomym producentem biorącym odpowiedzialność za 
odpady opakowaniowe, które są generowane po zużyciu 
produktów kosmetycznych. Dbamy o ich prawidłowe 
zagospodarowanie oraz staramy się ograniczać ilość 
opakowań, które wprowadzamy na rynek. Nasze 
produkty projektujemy w duchu ekoprojektowania, przez 
co rozumiemy np. działania polegające na zmniejszaniu 
gramatury opakowań, jak również świadomy dobór 
materiałów do ich produkcji, w taki sposób aby zwiększyć 
możliwość recyklingu, dlatego już teraz, w 2021 
roku, realizujemy poziomy odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych, które Unia Europejska 
zamierza osiągnąć w 2030 roku. 

Dzięki uczestnictwie w licznych grupach projektowych 
prowadzonych przez zrzeszenia producentów takich, 
jak Polska Konfederacja Pracocodawców Prywatnych, 
Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, jesteśmy 
zaangażowani w prace legislacyjne dotyczące Zielonego 
Ładu, ekoprojektowania, recyklowalności opakowań oraz 
ochrony środowiska. 

ZIELONE BIURO 
Jesteśmy firmą „bez plastiku”. W 2019 roku 
zrezygnowaliśmy z produktów z tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku. Nie używamy kubeczków, 
mieszadełek, sztućców ani pojemników do żywności 
z tworzyw sztucznych nie biodegradowalnych, 
jednorazowe torebki i worki zamieniliśmy na materiałowe 
torby i worki wielorazowego użytku. Nie kupujemy 
i nie zużywamy wody w plastikowych opakowaniach 
a idąc krok dalej, zmniejszamy również użycie wody 
w szklanych butelkach. Te rozwiązania stosujemy w całej 
Grupie Dr Irena Eris. 

Powyższe projekty to jedynie część działań będących 
realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 
Mamy za sobą już pierwsze sukcesy, Laboratorium 
Kosmetyczne Dr Irena Eris za swoje działania na 

rzecz środowiska i otoczenia w 2020 r. zdobyło tytuł 
SUSTAINABLE BRAND w konkursie Fashion Magazine 
Beauty Awards i zostało uznane firmą najbardziej 
odpowiedzialną społecznie, działającą w sposób 
zrównoważony. Motywuje nas to do dalszej pracy na 
rzecz odpowiedzialnego rozwoju w całej Grupie Dr Irena 
Eris. 

Grupa Dr Irena Eris to największa polska grupa 
kosmetyczna, zatrudniająca około 1000 pracowników 
i eksportującą swoje produkty do około 50 krajów na 
całym świecie. Grupę tworzą m.in. spółka odpowiedzialna 
za produkcję kosmetyków- Laboratorium Kosmetyczne 
Dr Irena Eris oraz trzy Hotele SPA Dr Irena Eris i sieć 
Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris. 

Wybrane działania/best practices/jakie podejmujemy 
w zakresie zrównoważonych opakowań z tworzyw 
sztucznych. 

• W portfolio Laboratorium Kosmetycznego  
 Dr Irena Eris można znaleźć opakowania ECO 
 takie jak kartoniki z FSC, opakowania 
 wykonane z surowców odnawialnych lub 
 ponownie przetworzone jak np. butelki PCR  
 lub kartoniki z makulatury. 
• Wszystkie kosmetyki powstające w Laboratorium 
 Kosmetycznym Dr Irena Eris są projektowane  
 zgodniez założeniami ECO projektowania. 
• Naszym priorytetem jest dbanie o środowisko 
 naturalne – chcemy mieć pozytywny wpływ na jego 
 o rozwój. W związku z tym cały czas współpracujemy 
 z dostawcami w celu wdrażania coraz to bardziej 
 innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na 
 poprawę profilu ekologicznego naszych 
 opakowań.
• W roku 2020 87% naszych opakowań nadawało się 
 do recyklingu lub ponownego przetworzenia,  
 w marce ekonomicznej stanowiło to aż 92% opakowań.
• W 2020 roku wszystkie wdrożone kosmetyki marce 
 ekonomicznej posiadały certyfikat FSC co stanowi 
 40% wszystkich produktów tej marki dostępnych  
 na rynku. 
• Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy 
 opakowania typu refill. Dzięki temu projektowi 
 została zredukowana waga opakowania  
 o 75% a kartonu o 53%.

NASZE CELE 2025 
• Nasz cel na 2025: 70% naszych opakowań 
 z tworzyw sztucznych będzie wykonane  
 z surowców odnawialnych lub z recyklatów. 
• Nasz cel na 2025: 100% naszych opakowań  
 będzie nadawało się do recyklingu. 
• Nasz cel na 2025: 100% opakowań będzie  
 wykonane z papieru z certyfikatem FSC.
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TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA  
TO NIE TYLKO ELEMENT NASZEJ  
STRATEGII, ALE I ZOBOWIĄZANIE 
WZGLĘDEM PRZYSZŁYCH POKOLEŃ
Jako branża energetyczna znajdujemy się w niezwykle 
wymagającym otoczeniu, spowodowanym zarówno 
rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla, jak i czekającymi nas wielomiliardowymi 
inwestycjami w odnawialne źródła energii. W Grupie 
Enea podchodzimy do aktualnej sytuacji jako wyzwania, 
z którym wiemy jak się zmierzyć. 

Czując odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
energetyczne państwa, środowisko naturalne, naszych 
pracowników oraz interesariuszy, podjęliśmy decyzję 
odnośnie opracowania nowej strategii Grupy Enea, która 
będzie w pełni odpowiadała wymaganiom stawianym 
dziś energetyce. Aktualnie trwają prace finalizujące 
powstanie dokumentu, który będzie uwzględniał m.in. 
ścieżkę transformacji naszych aktywów wytwórczych 
w stronę nisko i zeroemisyjnych źródeł energii. 
Analogicznie do naszych partnerów z Polski i państw 
Unii Europejskiej, chcemy dbać o zrównoważony rozwój, 
tak aby przyszłym pokoleniom zostawić świat nie gorszy 
lepszy, niż sami zastaliśmy, co wpisuje się bardzo 
wyraźnie w siódmy cel SDG: czysta i dostępna energia. 
Dlatego już dziś w Elektrowni Kozienice analizujemy 
dostępne rozwiązania technologiczne odnośnie inwestycji 
w bloki gazowe o łącznej mocy ok. 2,2 GW, czego 
przejawem jest podpisane porozumienie w sprawie 
zaprojektowania odpowiedniego przyłącza gazowego.

Dziś cały sektor energetyczny znajduje się w niezwykle 
istotnym momencie zmian związanych ze stopniowym 
wyłączaniem bloków opartych o aktywa węglowe na 
rzecz odnawialnych źródeł energii. Bez takich trudnych 

decyzji byłoby niemalże niemożliwym pozyskiwanie 
funduszy na nowe inwestycje, niezbędne, patrząc przez 
pryzmat rozwoju spółek energetycznych. Dlatego 
z dużym uznaniem przyjęliśmy działania podejmowane 
przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, zakładające 
wypracowanie optymalnego scenariusza przyszłości 
polskiej energetyki, które nie tylko przyczynią się do 
wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Państwa, 
ale także utrzymają ceny energii elektrycznej na 
akceptowalnym poziomie. Cieszę się, iż nasze postulaty 
w tym zakresie przyjmowane są ze zrozumieniem 
także wśród naszych partnerów zagranicznych. Na 
przestrzeni ostatnich miesięcy miałem okazję brać 
udział m.in. w debacie w kwestii przyszłości energetyki 
z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem 
Timmermansem, odpowiedzialnym za Europejski Zielony 
Ład, który wyraził duże zrozumienie i wsparcie Brukseli 
dla trudnej transformacji, jaka czeka polską energetykę. 
Jestem pewien, iż dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich 
zaangażowanych stron będziemy mogli zapewnić zieloną 
przyszłość dla Polski.

W tym trudnym dla polskiej gospodarki oraz 
społeczeństwa pandemicznym czasie skupiamy 
się na nieustannym ograniczaniu naszego wpływu 
na środowisko naturalne. Przykładem naszych 
konsekwentnych działań w tym obszarze jest spadek 
bezpośredniej emisji CO2 o 15%, porównując rok 2020 
oraz 2019, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków 
na inwestycje proekologiczne o 20% w roku ubiegłym. 
Jako Enea włączamy się także regularnie w wydarzenia 
edukacyjne, czego przejawem jest zaangażowanie 
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w akcję „Czysty Bałtyk”, której celem jest dbałość 
o czystość morza i plaż oraz inspirowanie społeczeństwa 
do zmiany wzorców swoich codziennych działań.

Nowa strategia Enea to nie tylko szansa na rozwój 
naszego przedsiębiorstwa, ale także możliwość 
rozwiązania kluczowych wyzwań polskiej energetyki, 
w tym w szczególności nieplanowanych przerw 
w dostawach energii elektrycznej czy też poprawy jakości 
powietrza. Planowane działania pozwolą na pobudzenie 
rozwoju gospodarczego oraz wdrożenie zasad gospodarki 
o obiegu zamkniętym, co umożliwi osiągniecie ambitnych 
celów klimatycznych.

Mając na uwadze konieczność nieustannego 
doskonalenia oraz dostosowywania do oczekiwań 
naszych interesariuszy, utworzyliśmy również Biuro 
Innowacji i Transformacji Klimatycznej, którego 
zadaniem będzie przeprowadzenie wewnętrznych 
zmian w organizacji, mających na celu zrównoważony 
rozwój Grupy Kapitałowej Enea i intensyfikujących 
nasze zaangażowanie w oparciu o trzynasty cel SDG, 
czyli działania w dziedzinie klimatu. Co więcej, aby 
uwiarygodnić oraz pokazać naszą odpowiedzialność 
na kwestie związane z poszanowaniem środowiska 
naturalnego, na początku 2021 roku podjęliśmy decyzję 
co do wyznaczenia Wiceprezesa Zarządu Enea S.A. ds. 
operacyjnych, osobą odpowiedzialną za zarządzanie 
obszarem związanym z wpływem Grupy na klimat. 

Należy jednak pamiętać, iż samo inwestowanie 
w odnawialne źródła energii nie rozwiąże wszystkich 
problemów branży energetycznej. Niezwykle istotnym 

jest również implementacja magazynów energii, które 
będą stabilizować krajowy system elektroenergetyczny, 
szczególnie wrażliwy na niestabilność poziomu produkcji 
związany ze zmiennymi warunkami pogodowymi. Z tego 
względu już dziś nasza Spółka Enea Operator instaluje 
prototypowe instalacje w pięciu miastach: Bydgoszczy, 
Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy, 
których celem będzie wybór optymalnej technologii 
magazynowania energii elektrycznej. Tego rodzaju 
doświadczenia, zdobyte nie w warunkach akademickich, 
lecz rzeczywistych, są bezcenne, gdyż w przyszłości 
podniosą jakość i efektywność inwestycji w odnawialne 
źródła energii, jak również zwiększą stabilność sieci 
dystrybucyjnej. Nasze działania w tym obszarze 
wpisują się bardzo precyzyjnie w dziewiąty cel SDG: 
innowacyjność, przemysł i infrastruktura. 

W naszej działalności skupiamy się nie tylko na celach 
klimatycznych, ale także na zwiększeniu naszego 
zaangażowania w kwestie społeczne, realizując tym 
samym m.in. trzeci cel SDG : dobre zdrowie i jakość 
życia. Dbając o bezpieczeństwo energetyczne Polski 
Grupa Enea nie zapomina o wspieraniu inicjatyw 
oddolnych i udzielaniu wsparcia tam, gdzie jest ono 
najbardziej potrzebne. Odpowiedzią na oczekiwania 
i potrzeby społeczeństwa jest Fundacja Enea, która 
prowadzi własne projekty prospołeczne, wspierając 
jednocześnie setki pomniejszych akcji w obszarach 
m.in.: edukacji dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia czy 
promocji sportu i kultury. W dobie pandemii włączyliśmy 
się nie tylko w walkę ze skutkami koronawirusa, 
wspierając finansowo służbę zdrowia w kwocie około 
6 mln zł, ale także realizowaliśmy projekty związane 
z wpływem COVID-19 na zdrowie psychiczne Polaków, 
zapewniając wsparcie psychologów kobietom, które 
w tym trudnym dla społeczeństwa czasie odczuwały 
trudy, związane z łączeniem obowiązków zawodowych, 
domowych, wychowawczych i opiekuńczych. Nasza 
firma włączyła się także w kampanię społeczną „Ogarnij 
Hejt”, której celem było podniesienie świadomości 
społeczeństwa w kontekście coraz bardziej widocznego 
problemu zagrożenia cyberprzemocą dzieci i młodzieży 
w Internecie.

Warto ponadto podkreślić, iż w tym roku 
opublikowaliśmy pierwszy raport ESG, w którym 
kompleksowo przedstawione zostały wysiłki Grupy 
Enea na rzecz ochrony środowiska, zaangażowania 
społecznego, jak również odpowiedzialnego zarządzania 
podejmowane w roku 2020. Nowy dokument jest 
przejawem nie tylko świadomego podejścia Spółki do 
nowych wymogów raportowania niefinansowego, lecz 
przede wszystkim przykładem naszej odpowiedzialności 
za tematy korporacyjne, klimatyczne i społeczne, 
uwzględniające Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

Czując odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo 
energetyczne państwa, 
środowisko naturalne, 
naszych pracowników 
oraz interesariuszy, 
podjęliśmy decyzję odnośnie 
opracowania nowej strategii 
Grupy Enea, która będzie 
w pełni odpowiadała 
wymaganiom stawianym 
dziś energetyce. 
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IKEA RETAIL W POLSCE: REALIZACJA 
CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Karin Sköld
CEO & CSO, IKEA Retail w Polsce 
Członkini Rady Programowej UN GCNP

IKEA Retail w Polsce 
konsekwentnie realizuje 
strategię zrównoważonego 
rozwoju People and Planet 
Positive. Aby do 2030 r. 
stać się biznesem w pełni 
cyrkularnym, korzystającym 
wyłącznie z czystej, 
odnawialnej energii 
oraz odnawialnych lub 
przetworzonych surowców, 
dokonuje zmian w całym 
łańcuchu wartości. 

Zmiana klimatu nie jest już tylko „potencjalnym” 
zagrożeniem, ale ma bezpośredni wpływ na życie 
ludzi i ekosystemów. Jest jednym z najistotniejszych 
wyzwań naszych czasów. Działając zgodnie z Celami 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ, marka dąży do realizacji 
długoterminowego celu strategicznego, jakim jest 
przekształcenie firmy w biznes cyrkularny i przyjazny dla 
klimatu.

W odpowiedzi na konieczność prowadzenia aktywnych 
działań w zakresie ochrony klimatu, IKEA Retail w Polsce 
realizuje strategię IKEA People & Planet Positive. Dziś 
w ofercie firmy jest ponad 4 tys. produktów zaliczanych 
do bardziej zrównoważonych. 100% bawełny pochodzi ze 
zrównoważonych źródeł, a niemal całe drewno posiada 
certyfikat FSC lub jest z recyklingu. W Polsce Grupa 
Ingka ma 6 farm wiatrowych, produkujących więcej 
zielonej energii niż zużywa na potrzeby własne, zarówno 
jeśli chodzi o sklepy jak i fabryki IKEA.

Zrównoważony rozwój to fundament działalności IKEA. 
Marka inspiruje Polaków do prowadzenia bardziej 
zrównoważonego życia w domu oraz do wybierania 
produktów dobrych dla planety. Produkcja energii 
z wiatru, recykling i odzysk energii z prawie 95% 
odpadów powstających w sklepach IKEA, wycofanie 
z oferty wyposażenia domu plastikowych produktów 
jednorazowego użytku, liczne kampanie inspiracyjne, 
a także praktyczne porady dotyczące zrównoważonej 
konsumpcji - to tylko niektóre z inicjatyw IKEA, 
realizowanych na drodze ku neutralności klimatycznej. 

IKEA ma w planach dalsze inwestycje w energię 
odnawialną, zwiększenie efektywności energetycznej 
o 40% oraz przejście na zeroemisyjne dostawy do 
domów klientów. Myślenie o planecie to także zmiana 
projektowania i produkcji produktów – począwszy 
od 2030 r. firma chce korzystać tylko z materiałów 
odnawialnych i tych pochodzących z recyklingu. 

W trosce o środowisko i wspólną przyszłość, w 2021 
r. IKEA zaangażowała się m.in. w kampanię społeczną 
„TAK! dla edukacji klimatycznej”, której celem było 
zwrócenie uwagi na rolę i potrzebę prowadzenia 
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w szkołach rzetelnej edukacji klimatycznej – opartej 
na danych naukowych i realizowanej w ramach 
obowiązujących przedmiotów. Przy tym projekcie IKEA 
współpracowała z partnerami: UN Global Compact 
Network Poland, WWF Polska, Młodzieżowym 
Strajkiem Klimatycznym, Polskim Klubem 
Ekologicznym Okręg Mazowiecki oraz Onet.pl, 
którzy solidarnie i aktywnie włączyli się w promowanie 
kampanii. 

Dzięki działaniom podjętym podczas kampanii zebrano 
ponad 60 tysięcy podpisów Polek i Polaków pod 
obywatelską petycją dotyczącą wprowadzenia edukacji 
klimatycznej do szkół. To pokazuje, że nauka o klimacie 
i rzetelna edukacja w tym zakresie jest coraz ważniejsza 
dla polskiego społeczeństwa.

Partnerzy kampanii doprowadzili do merytorycznej, 
rzetelnej i demokratycznej debaty o edukacji 
klimatycznej w Polsce angażującej szeroką grupę 
interesariuszy, organizacji pozarządowych, naukowców, 
nauczycieli, edukatorów i polityków. W okrągłym stole 
dla edukacji klimatycznej uczestniczyło ponad 70 
osób, w tym przedstawiciele Kancelarii Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Edukacji i Nauki, 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Efektem działań prowadzonych w ramach kampanii 
było podpisanie listu intencyjnego między Ministrem 
Edukacji i Nauki oraz Ministrem Klimatu i Środowiska. 
List podpisany 17 sierpnia 2021 r. był deklaracją analizy 
postulatów środowisk młodzieżowych dotyczących 

edukacji ekologicznej i edukacji związanej z klimatem. 
Zgodnie z deklaracją jeszcze w tym roku zostaną 
uruchomione lekcje wychowawcze, które będą 
poświęcone problematyce klimatycznej, a nauczyciele 
otrzymają odpowiednie materiały dydaktyczne do 
prowadzenia zajęć.

IKEA od lat angażuje się w inicjatywy promujące 
kształtowanie świadomości ekologicznej wśród 
najmłodszych. Przykładem jest inicjatywa „Zabawa to 
poważna sprawa” w ramach której środki ze sprzedaży 
zabawek pluszowych SAGOSKATT przeznaczane 
są na wsparcie wybranych organizacji z całej Polski 
realizujących projekty edukacyjno-wychowawcze 
w zakresie zmiany klimatu. 

„Najlepsza szkoła pod słońcem” to z kolei konkurs IKEA 
Retail w Polsce skierowany do szkół z gmin, na terenach 
których IKEA posiada swoje farmy wiatrowe. Inicjatywa 
polegała na przygotowaniu i wdrożeniu poprzez 
poszczególne placówki programu edukacji ekologicznej, 
zawierającego elementy zrównoważonego życia w domu, 
wykorzystania energii odnawialnej, gospodarki odpadami 
i dbałości o środowisko. W efekcie sześć zwycięskich 
szkół otrzymało od IKEA instalacje fotowoltaiczne, które 
zostały zamontowane na ich dachach w 2018 roku. 
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Joanna Erdman
Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego
Członkini Rady Programowej UN GCNP

#ING DLA KLIMATU
NASZA WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
TO WALKA ZE ZMIANAMI KLIMATU
Obserwujemy, jak kryzys klimatyczny kształtuje 
zmiany w życiu społecznym i gospodarczym. 
Mamy świadomość, że nasze podejście  
do ochrony środowiska musi się zmienić.  

W ING Banku Śląskim od wielu lat prowadzimy 
działania, często odważne, w kierunku zwiększania 
troski o środowisko. Pod koniec 2017 roku ogłosiliśmy 
Deklarację Ekologiczną, w której zobowiązaliśmy 
się m.in. do stopniowego zmniejszania ekspozycji 
produktowej i kredytowej dotyczącej działalności 
wysokoemisyjnej. Zarząd ING Banku Śląskiego 
postanowił, że najpóźniej do końca 2025 roku bank 
zakończy współpracę z podmiotami nie spełniającymi 
kryterium polityki środowiskowej, w szczególności 
w zakresie spalania węgla; po 2025 roku bank nie będzie 
finansował klientów, których działalność jest zależna od 
węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. 

Dodatkowo zobowiązaliśmy się do wspierania obszarów, 
takich jak: projekty w zakresie odnawialnych źródeł 
energii, realizowane przez grupy energetyczne, projekty 
wspierające rozwój nowoczesnej infrastruktury 
przesyłu i dystrybucji energii, projekty wspierające 
elektromobilność, inne projekty mające na celu 
zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zwiększanie 
możliwości recyklingu. 

Zobowiązanie w obszarze aktywów węglowych 
było mocnym i jednym z najbardziej 
kontrowersyjnych celów, które znalazły się 
w Deklaracji. Realizacja tego celu wiązała się 
ze zmianami w naszym portfelu kredytowym, 
trudnymi decyzjami i rozmowami z klientami. 
Mimo to zdawaliśmy sobie sprawę, że to jedyny 
słuszny kierunek naszych działań. Obecnie 

możemy potwierdzić, że nasze wysiłki się opłaciły 
i w tym momencie aktywa węglowe to mniej niż  
1,1 proc. naszego portfela kredytowego  
– powiedziała Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu 
ING Banku Śląskiego nadzorująca Pion Ryzyka, 
odpowiedzialna za obszar zrównoważonego  
rozwoju w banku. 

Jednak pogłębiające się skutki kryzysu 
klimatycznego, kolejne doniesienia naukowców, 
skłoniły nas do podjęcia decyzji o odświeżeniu 
Deklaracji Ekologicznej i dodatkowych 
zobowiązaniach. Dlatego 1 lipca 2021 roku 
ogłosiliśmy Deklarację Ekologiczną 2021 Grupy 
Kapitałowej ING Banku Śląskiego. – dodała Joanna 
Erdman.

Deklaracja zakłada nasz aktywny udział 
w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Chcemy 
promować rozwiązania związane ze zrównoważonym 
rozwojem, tworzyć i oferować produkty wspierające 
działania proekologiczne i odpowiedzialnie zarządzać 
ryzykiem środowiskowym. Naszymi działaniami 
będziemy zmieniali nawyki, podejście biznesowe, 
rozwijali technologię i innowacje na rzecz środowiska. 

W nowej Deklaracji Ekologicznej podtrzymaliśmy nasze 
zobowiązania z Deklaracji z 2017 roku. Jednak oprócz 
rezygnacji z finansowania niektórych branż czy sektorów, 
chcemy pomóc w zielonej transformacji i prowadzeniu 
biznesu w sposób zrównoważony. 

Dlatego nasze nowe postanowienia w obszarze 
biznesowym to m.in: finansowanie Odnawialnych 
Źródeł Energii (OZE) oraz projektów proekologicznych 
– do końca 2023 roku przeznaczymy na ten cel 
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4,5 mld PLN w obszarze korporacyjnym. Do końca 
2023 przeznaczymy również 500 mln PLN na 
wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w inwestycjach w projekty pro środowiskowe oraz 
na sfinansowanie kwotą 300 mln PLN pojazdów 
elektrycznych/ hybrydowych przez ING Lease Polska. 
W segmencie klientów indywidualnych wdrożymy 
ofertę na finansowanie projektów związanych z energią 
prosumencką. Utworzymy fundusz grantowy dla start-
upów oraz młodych polskich naukowców na realizację 
projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju, 
w wysokości 2 mln PLN rocznie. Rozwijamy strategię 
marki w obszarze sponsoringu, w kierunku wspierania 
firm, organizacji oraz inicjatyw, które są źródłem zmiany 
i postępu w obszarze ekologii - eko-innowatorów. 
Wspierając i promując ich postawę chcemy inspirować 
zarówno firmy jak i klientów indywidualnych do 
przełamywania schematów i większego zaangażowania 
w obszar, który bezpośrednio dotyczy nas wszystkich. 
Włączymy kredyty mieszkaniowe ING Banku 
Śląskiego do TERRA - globalnej inicjatywy Grupy ING 
polegającej m.in. na przyjęciu długoterminowych celów 
obniżania emisyjności udzielanych kredytów zgodnie 
z Porozumieniem Paryskim. Do roku 2040 ograniczymy 
udział naszego finansowania dla branży paliw kopalnych 
(nie uwzględniamy tu węgla, którego nie finansujemy) 
o 19% w odniesieniu do 2019 roku. 

Od wielu lat zmniejszamy nasz negatywny wpływ na 
środowisko w działalności operacyjnej. Stawiamy sobie 
w tym zakresie coraz ambitniejsze cele. Dlatego zgodnie 
z Deklaracją Ekologiczną do 2030 roku planujemy 
osiągnąć neutralność klimatyczną (nie będziemy 
emitować więcej gazów cieplarnianych, niż jest – dzięki 
naszym projektom - usuwanych z atmosfery przez 
procesy naturalne czy technologiczne). Mamy też 
konkretny plan jak ten cel zrealizować. Zamierzamy 
przeprowadzić audyt efektywności energetycznej 
oraz emisji gazów cieplarnianych wszystkich 
budynków własnych. Nasze samochody do roku 
2023 będą wyłącznie o napędzie hybrydowym lub 
plug-in. Sukcesywnie także będziemy powiększać 
flotę samochodów o napędzie elektrycznym, tak 
aby docelowo w roku 2030 osiągnąć redukcję CO₂ 
wynikającą z użytkowania samochodów na poziomie 
minimum 36% (w stosunku do roku 2019). Wdrożymy 
eko rozwiązania techniczne i inwestycyjne, w tym m.in. 
przeanalizujemy możliwość instalacji pomp ciepła wokół 
budynków własnych jako wsparcie systemu ogrzewania. 
Zastosujemy innowacyjne przeszklenia okienne, które 
mogą wytwarzać prąd, regulować klimat pomieszczeń 
poprzez oszczędzanie energii cieplnej i ilości światła oraz 
ciepła słonecznego wpadającego do wnętrz, ogrzewać 
pomieszczenia – szyby emitują promieniowanie cieplne 
ze słońca co może zastąpić centralne ogrzewanie. 
Zastosujemy najnowocześniejsze technologie 
klimatyzacji i wentylacji. Wymienimy centrale 
wentylacyjne w naszych budynkach w Katowicach 
(Sokolska 34 oraz Chorzowska 50) na centrale 
z odzyskiem ciepła na poziomie 65%. Zmniejszymy 
o 30% liczbę podróży służbowych (w stosunku do 2019), 
przechodząc na spotkania zdalne.

Będziemy kompensowali emisję CO₂ wynikającą z naszej 
działalności operacyjnej m.in. poprzez: zakup 100% 
energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych, do 2030 roku 
zadbanie o drzewostan (nowy lub istniejący) na 100 ha 
obszaru w całej Polsce, podpisanie umowy z dostawcami 
energii elektrycznej, tak aby zagwarantować 
pracownikom zniżki na zakup energii ze źródeł 
odnawialnych, zakładanie łąk kwietnych w miastach, 
w których mamy placówki bankowe, stworzenie 
murali pochłaniających CO₂ na budynkach Centrali 
w Katowicach.

Podejmujemy również działania w duchu gospodarki 
obiegu zamkniętego, ograniczania dokumentacji 
papierowej oraz eliminowania plastiku. 

Chcemy wspierać w działaniach także naszych 
pracowników. W Fundacji ING Dzieciom, obok istniejącego 
programu wolontariackiego Dobry Pomysł utworzymy 
specjalny eko-fundusz „Moje środowisko” o wartości 
300 tys. PLN rocznie na eko-inicjatywy w ramach 
wolontariatu. Dzięki temu będziemy realizowali eko-
projekty na rzecz lokalnych społeczności.

Wierzymy, że aby walczyć ze zmianami klimatu, 
niezbędna jest edukacja wszystkich pokoleń. Oprócz 
działań skierowanych do dorosłych, poprzez nasze 
kampanie i social media, postanowiliśmy również skupić 
się mocniej na dotarciu z edukacją klimatyczną do dzieci. 
Dlatego razem z Fundacją ING Dzieciom wydaliśmy 
książkę pt. „Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści 
z Pietruszkowej Woli.” Porusza wiele ważnych tematów 
związanych ze środowiskiem, m.in. smog, ocieplenie 
klimatu, problem plastiku czy konsumpcjonizm. Naszą 
książkę wydrukowaliśmy na papierze wytworzonym 
z celulozy pochodzącej z drzew rosnących na terenach 
zrównoważonego pozyskiwania zasobów leśnych. Farby 
użyte w druku nie zawierają substancji szkodliwych 
i pochodzą z surowców odnawialnych. Aby dotrzeć do 
jak największej liczby dzieci do 2023 roku przekażemy 
bezpłatnie 25 tys. książek. Trafią one do wszystkich 
szkół podstawowych i bibliotek publicznych wraz ze 
scenariuszami zajęć. W latach 2021-2023 wspólnie 
z partnerami zrealizujemy program edukacyjny  
Ocalimy Świat na temat zmian klimatu, który obejmie 
kilkaset szkół podstawowych. 

Czujemy, że wiele pracy przed nami, postawiliśmy sobie 
ambitne cele, które będziemy sukcesywnie realizować. 
Wiemy, że robimy to w słusznej sprawie, w trosce 
o planetę, a tym samym o siebie nawzajem. Pomaga 
nam w tym również coraz większa świadomość klientów, 
a także wdrażanie nowych regulacji Unijnych związanych 
np. z taksonomią. Tylko działając wspólnie, na każdym 
poziomie, jesteśmy w stanie osiągnąć sukces i zapobiec 
katastrofalnym skutkom zmian klimatu.
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W L’Oréal już niemal od dekady realizujemy 
strategię zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy 
świadomi zmian zachodzących na całym świecie, 
odpowiadamy na potrzeby konsumentów, 
a jednocześnie edukujemy ich i wspieramy 
w wyborach przyjaznych dla naszej planety. 
Naturalnie więc nie pozostajemy obojętni 
wobec 17 celów zrównoważonego rozwoju 
wyznaczonych przez ONZ i uwzględniamy je 
w naszej biznesowej codzienności. Jako Grupa 
mamy wpływ na 16 z nich, w związku z tym 
prowadzimy szereg aktywności, które wspierają 
ich realizację na poziomie globalnym, jak również 
w Polsce. Od czterech lat naszym partnerem 
w tym obszarze jest m.in. UN Global Compact 
Network Poland. Współpraca ta pozwala wspólnie 
wypracowywać rozwiązania, konsultować bieżące 
działania a także nawiązywać nowe partnerstwa. 

W 2013 r. L’Oréal zainaugurował program 
zrównoważonego rozwoju oparty na czterech filarach: 
zrównoważone innowacje, zrównoważona produkcja, 
zrównoważony rozwój oraz życie w zgodzie ze 
zrównoważonym podejściem, w którym przedstawił 
swoje zobowiązania do 2020 roku. Największymi 
naszymi osiągnięciami w Polsce w tym okresie było 
zmniejszenie emisji CO2 o 38% przy jednoczesnym 
wzroście produkcji o 220%, redukcja zużycia wody 
o 50% oraz zmniejszenie wytwarzanych odpadów 
o 30%, przy czym warto zaznaczyć, że od 2001 r. nasze 
odpady nie trafiają na wysypiska. Kiedy w 2015 r. ONZ 
ogłosiła SDGs naturalnym krokiem było uwzględnienie 
ich w obowiązującej strategii, a także w programie 
„L’Oréal for the Future”, który odpowiada na wyzwania 
współczesnego świata. Nowa strategia określa cele, 
które chcemy zrealizować do 2030 roku. Dla naszej 
firmy oznacza to szybszą transformację modelu 
biznesowego, uwzględniającą ograniczenia planety oraz 
wzmacnia nasze zaangażowanie - zarówno w kwestie 
zrównoważonego rozwoju, jak i walkę z wykluczeniem 

społecznym. Wieloletnie partnerstwo z UNGC w Polsce 
w programach „Climate Positive” (od 2018) oraz 
Standard Etyczny (od 2020) wspiera realizację celów 
zrównoważonego rozwoju, a więc tym samym realizację 
przyjętych na przestrzeni lat zobowiązań.

Jako globalna firma kosmetyczna jesteśmy świadomi 
tego, jaki wpływ mamy na środowisko, mierzymy go 
w całym łańcuchu wartości. Z naszych badań wynika, 
że 42% tego, jak oddziałujemy zależy od nas, a aż 
58% od naszych konsumentów, dlatego tak ważna 
jest dla nas ich edukacja w kontekście zachowań 
prośrodowiskowych. Sami się zmieniamy, ale pomagamy 
też zmieniać się naszym konsumentom. Jako jedyna 
firma na świecie przez 5 lat z rzędu uzyskaliśmy 
ocenę „A” we wszystkich trzech rankingach organizacji 
CDP: ochrona klimatu, gospodarka wodna i walka 
z wylesianiem. Co i jak robimy?

Oszczędzamy wodę, zmniejszamy emisję CO2 
i ograniczamy plastik

W L’Oréal Warsaw Plant postawiliśmy na oszczędzanie 
wyjątkowego zasobu, jakim jest woda. Od kilkunastu lat 
zmniejszamy jej zużycie, a nasza najnowsza inwestycja 
w fabryce w Kaniach inspirowana koncepcją „Water 
Loop Factory” pozwala nam zatrzymać ją w obiegu 
zamkniętym. Oddana do użytku w 2020 roku instalacja 
stanowi najbardziej imponujące osiągnięcie techniczne 
i środowiskowe w dziedzinie wody przemysłowej 
i ścieków. Każdego miesiąca powtórnie wykorzystujemy 
3500 m3 wody (7.000.000 półlitrowych butelek wody) 
do naszych procesów produkcyjnych. Nasza Stacja 
Recyklingu Wody jest więc dowodem na to, że ślad 
środowiskowy związany z produkcją kosmetyków 
może być znacząco zmniejszony. Nie poprzestajemy 
jednak na tym, idziemy dalej z ambicją, że do 2030 roku 
będziemy wytwarzać produkty przyjazne dla wszystkich 
ekosystemów wodnych. Wprowadzimy również 
innowacje, które w porównaniu z rokiem 2016 pozwolą 
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naszym konsumentom zmniejszyć o 25% zużycie wody 
związane z używaniem naszych kosmetyków. Jesteśmy 
dumni, że wyznaczamy w ten sposób nowe standardy 
i inspirujemy świat do ograniczania zużycia wody. 

Kolejnym ważnym priorytetem związanym ze zmianą 
klimatu jest dla nas poprawa efektywności energetycznej 
i do 2030 r. osiągnięcie celu korzystania w 100% 
z energii odnawialnej. Do roku 2025 planujemy uzyskać 
zerowy bilans dwutlenku węgla we wszystkich naszych 
zakładach.

Zobowiązaliśmy się także do ochrony zasobów 
naturalnych. Do końca 2020 roku 96% nowych lub 
odświeżonych produktów miało ulepszony profil 
ekologiczny i społeczny. Docelowo do roku 2030 
w naszych formułach będziemy wykorzystywać 95% 
składników biopochodnych lub w ramach procesów 
obiegu zamkniętego. Naszą ambicją do 2030 r. jest także 
całkowite przestawienie się na opakowania z tworzyw 
sztucznych pochodzących z recyklingu lub źródeł 
biopochodnych. Do 2025 r. 100% naszych opakowań 
plastikowych będzie można ponownie napełnić, ponownie 
wykorzystać, poddać recyklingowi lub kompostowaniu. 
W Polsce L’Oréal jako członek Polskiego Związku 
Przemysłu Kosmetycznego aktywnie wspiera branżę 
kosmetyczną w realizacji Strategii Plastikowej, której 
celem jest bardziej zrównoważona i odpowiedzialna 
gospodarka plastikiem. 

Angażujemy nasze marki w różnego rodzaju 
inicjatywy edukacyjne 

Nasze cele w obszarze zrównoważonego rozwoju 
przekładają się też na zaangażowanie marek. 
W roku 2020 79% z nich prowadziło działania 
edukacyjne. Przykładem odpowiedzialnego podejścia 
do współczesnych wyzwań jest Garnier ze swoją 
strategią Green Beauty. W 2020 roku marka podwoiła 
wykorzystanie plastiku z recyklingu w produkcji 
opakowań kosmetyków. Do ich powstania zużyto 9019 
ton, podczas gdy w 2019 roku było to 3670 ton. Z jednej 
strony więc stopniowo wykluczamy tzw. „virgin plastic” 
z opakowań naszych produktów, z drugiej strony 
angażujemy się w walkę z zanieczyszczeniami plastikiem, 
który został już wyprodukowany i zalega w środowisku 
jako odpad. Wraz ze Stowarzyszeniem Czysta Polska 
zbieramy śmieci w akcjach #odTATRpoBAŁTYK. 

Garnier to także pierwsza marka, która globalnie 
wdrożyła w 2020 roku tzw. Product Impact Labelling 
– system znakowania produktów informujący o ich 
wpływie na środowisko i społeczeństwo, opracowany 
przez grono niezależnych ekspertów i naukowców. 
Oznaczanie produktów umożliwia ocenę ich wpływu na 
środowisko naturalne oraz społeczeństwo. Kosmetyki są 
oceniane w skali od A do E, gdzie A oznacza kosmetyk 
najkorzystniejszy dla środowiska. Jesteśmy dumni z tego 
rozwiązania, bo wprowadzone zmiany już przyniosły 
efekt. Okazuje się, że konsumenci przeznaczają 
ostatnio o 34% więcej czasu na skrupulatne czytanie 
etykiet produktowych, dzięki czemu mogą dokonać 
przemyślanego i świadomego wyboru. Wierzymy, że 
ta transparentność, nie tylko w kwestii składników, ale 

też profilu środowiskowego i społecznego stanie się 
standardem w branży za kilka lat. 

Wspieramy różnorodność zespołów badawczych 
i rozwiązywanie problemów społecznych

Odpowiadając na cele zrównoważonego rozwoju 
nie koncentrujmy się wyłącznie na środowisku. Nie 
zapominamy o kwestiach społecznych. Od wielu 
lat konsekwentnie angażujemy się w promowanie 
różnorodności i walkę z wykluczeniem. Zasady etyki 
i transparentna kultura korporacyjna są wpisane 
w DNA funkcjonowania L’Oréal. Naszą ambicją jest 
inspirowanie międzynarodowych przedsiębiorstw, by 
włączały etykę na stałe do praktyk biznesowych. Stąd też 
nasze zaangażowanie w upowszechnianie standardów 
etycznych w Polsce i współpraca w tym obszarze 
z UNGC.

W naszej najnowszej strategii ujęliśmy rozwiązywanie 
globalnych problemów społecznych, ale także potrzebne 
wsparcie dla społeczności lokalnych. Do końca 2020 
roku globalnie pomogliśmy znaleźć zatrudnienie 100 905 
osobom z nieuprzywilejowanych społeczności w ramach 
programów solidarnościowych i włączania społecznego. 
Od lat nasza firma angażuje się w działania wpierające 
równość płci i w promowanie równego traktowania 
kobiet w miejscu pracy. Jesteśmy otwarci na różnorodny 
zespół pracowników pod względem wieku, płci, stażu 
pracy, specjalizacji zawodowej. M.in. dlatego jako 
L’Oréal zainicjowaliśmy powstanie Karty Różnorodności 
w Polsce, a w 2012 r. zostaliśmy Sygnatariuszem tego 
dokumentu. Wdrażamy dobre praktyki w obszarze 
równości płci i deklarujemy przeciwdziałanie 
dyskryminacji w miejscu pracy. Wśród działań, w ramach 
których promujemy różnorodność należy wymienić 
Program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Przez 
20 lat wyróżniliśmy 105 polskich badaczek. W L’Oréal 
wierzymy, że różnorodność w nauce gwarantuje jakość 
badań i wspiera innowacje, co z kolei pozwala bardziej 
rozumieć problemy społeczne i lepiej na nie odpowiadać.

Poza tym wspieramy naszych partnerów biznesowych. 
Zadbaliśmy o nich w pandemii w ramach programu 
solidarnościowego. W tym trudnym czasie nasza 
pomoc trafiła także do szpitali, domów opieki, aptek, 
dystrybutorów żywności, salonów fryzjerskich 
i dostawców. W obszarze społecznym również nasze 
marki nie pozostają bierne. Prowadzimy szereg 
programów wspierających konkretne grupy społeczne.

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s) jest 
wpisana w codzienne funkcjonowanie naszego biznesu. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele zależy od nas 
i dlatego w swoich działaniach uwzględniamy  
aż 16 z 17 z nich.
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Zmiany klimatyczne pogłębiają się z dnia na dzień, a ostatnie wydarzenia związane 
z COVID-19 jeszcze mocniej podkreśliły istotną rolę biznesu w obliczu globalnych 
wyzwań. W 3M bardzo poważnie traktujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 
i aktywnie wdrażamy je w życie. Inspirujemy i implementujemy innowacje do naszej 
działalności oraz oferowanych produktów i rozwiązań. Chcemy też pozytywnie wpływać 
na społeczności, w których działamy. Angażujemy się w pomoc potrzebującym  
i – zgodnie z naszymi wartościami – wspieramy równy dostęp do edukacji oraz 
promujemy zasady zróżnicowania w biznesie. Takie podejście przyświeca nam zarówno 
globalnie, jak i w Polsce, gdzie znajdują się kluczowe inwestycje 3M w tej części Europy.  
Dzięki temu możemy pozytywnie oddziaływać na środowisko naturalne i lokalne 
społeczności, a także odpowiadać na wyzwania związane m.in. z pandemią COVID-19.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  
TO NOWE DNA PRODUKTÓW 3M

W 3M wierzymy, że wykorzystując osiągnięcia nauki, 
najnowsze technologie 3M oraz kreatywność naszych 
pracowników jesteśmy w stanie tworzyć innowacyjne 
i zrównoważone rozwiązania, które podnoszą jakość 
życia. Wprowadzona w 2018 r.  
Strategia Zrównoważonego Rozwoju 3M,  
opiera się na trzech filarach:  

• nauka dla gospodarki o obiegu zamkniętym 
 (ang. Science for Circular),  
• nauka dla klimatu (ang. Science for Climate) 
• nauka dla społeczności (ang. Science for Community).

W 2018 r. podczas Konferencji Klimatycznej COP24 
w Katowicach ogłosiliśmy pierwszy element tej 
strategii – zobowiązanie, że każdy nowy produkt 3M 
wprowadzany na rynek będzie zgodny z Deklaracją 
Zrównoważonego Rozwoju. Oznacza to, że będzie 
wywierać pozytywny wpływ na środowisko naturalne 
i społeczności, bądź też pomagać naszym klientom 
i partnerom biznesowym w realizowaniu ich celów 

klimatycznych. To zobowiązanie nawiązuje do długiej 
tradycji naszej firmy, gdzie od lat tworzymy produkty 
zgodnie z zasadą ponownego wykorzystania, recyklingu 
i ograniczania zużycia zasobów. Jednak w tym wypadku 
jest to zmiana strategiczna, ponieważ 3M każdego roku 
oferuje ok. tysiąca nowych produktów! 

Przykładem innowacyjnych rozwiązań 3M  
na rzecz klimatu są m.in.:  

• Przeciwsłoneczne folie 3M™ Window Film, które 
 zapewniają ochronę przed szkodliwymi promieniami 
 UV i w czasie letnich upałów pozwalają zredukować 
 temperaturę wnętrz nawet o 5 st. C, zmniejszając 
 zużycie energii potrzebnej do klimatyzowania 
 pomieszczeń.

• Płyn 3M Novec™ 7100, który pozwala na bezpieczne 
 i wydajne chłodzenie zanurzeniowe elektroniki,  
 np. serwerów. Dzięki temu centra danych mogą 
 zmniejszyć o 95 proc. zużycie energii potrzebnej 
 do chłodzenia i niwelować znacząco swój ślad 
 środowiskowy. 

INNOWACJE 3M INSPIROWANE  
ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

Radosław Kaskiewicz
Prezes i Dyrektor Zarządzający  
3M East Europe Region
Członek Rady Programowej UN GCNP
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• Mikrosfery szklane 3M™ Glass Bubbles, które 
 wykorzystywane są m.in. jako wypełniacz tworzyw 
 sztucznych, zmniejszający ich wagę o ok. 15 
 proc. Sprawiają, że samoloty i samochody są lżejsze, 
 co oznacza, że zużywają mniej paliwa. Stosowane 
 w konstrukcjach samochodów osobowych, mogą 
 obniżyć ich wagę nawet o kilkadziesiąt kilogramów.  

• Środek gaśniczy 3M Novec™ 1230, który paruje 
 prawie 50 razy szybciej niż woda, potrafi niemal 
 natychmiast ugasić płomienie, a ratowany w ten 
 sposób sprzęt elektroniczny nadal działa. Produkt 
 nie niszczy warstwy ozonowej i ma minimalny wpływ 
 na efekt cieplarniany.

W 3M rozumiemy, że wyzwania środowiskowe wymagają 
przełomowych rozwiązań. Tworzymy więc warunki 
do takich działań. Stawiamy przy tym na współpracę 
z klientami – chcemy wspólnie z nimi opracowywać 
rozwiązania, które pomogą naszym partnerom 
biznesowym osiągnąć założone cele klimatyczne

DBAMY O ŚRODOWISKO NATURALNE  
NA KAŻDYM KROKU 

Jako odpowiedzialna firma staramy się przeciwdziałać 
postępującej degradacji środowiska naturalnego. Od 
1975 r. realizujemy program 3P – Pollution Prevention 
Pays, którego celem jest eliminowanie lub ograniczenie 
źródeł zanieczyszczeń w naszych  
procesach i produktach. 

Pracownicy 3M w Polsce zaangażowali się już w prawie 
400 projektów środowiskowych. Dzięki nim w 2019 
i 2020 r. udało się zmniejszyć emisję CO2 o ponad  
1,2 tys. ton, a emisję GHG – o ponad 27 tys. ton.

Myśląc o środowisku naturalnym, patrzymy też 
odważnie w przyszłość, wyznaczając sobie ambitne 
cele klimatyczne. W ostatnich latach ogłosiliśmy nasze 
długoterminowe, globalne zobowiązania w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, na realizację których 
przeznaczymy do 2040 r. prawie 4 mld zł: 

• do 2023 r. zainwestujemy w najnowocześniejsze 
 instalacje oczyszczania wody w największych 
 zakładach produkcyjnych, 
• do 2025 r. zmniejszymy wykorzystanie tworzyw 
 sztucznych z paliw kopalnych o 56,7 tys. ton,  
• do 2025 r. połowa energii elektrycznej 
 wykorzystywanej w 3M będzie pochodzić z OZE, 
• do 2030 r. zmniejszymy zużycie wody w swoich 
 zakładach o 25 proc.,  
• do 2050 r. chcemy osiągnąć całkowitą neutralność 
 węglową.

Te zobowiązania są również naszym celem w Polsce, 
gdzie firma 3M zlokalizowała istotną część swojej 
europejskiej działalności. 

Nasze lokalne plany i działania prośrodowiskowe 
zakładają z kolei, że do 2023 r. w polskich zakładach 
i instalacjach produkcyjnych 3M zredukujemy:  

• zużycie energii elektrycznej – o 23 proc.*, 
• zużycie wody – o 22 proc.*, 
• emisję CO2 do atmosfery – o 18 proc*. 
    * Zindeksowane do wartości sprzedaży.

Zrównoważone podejście do biznesu jest dla nas 
szczególnie ważne w Polsce, ponieważ tutaj znajduje 
się jedna z największych fabryk 3M na świecie. Dlatego, 
aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, poświęcamy 
wiele uwagi kwestiom zarządzania: jakością powietrza, 
odpadami, emisją hałasu, energią, wodą i ściekami. 
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• Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie fabryki i biura 
 3M w Polsce kupują 100% energii elektrycznej 
 z odnawialnych źródeł. To pozwala ograniczyć 
 emisję CO2 pochodzącego z energii węglowej o ponad 
 47 tys. ton rocznie.

• 3M od wielu lat prowadzi w Polsce inwestycje, które 
 mają na celu redukcję zużycia energii 
 elektrycznej – poprzez stosowanie w produkcji 
 nowoczesnych rozwiązań, inteligentnego zarządzania 
 jej zużyciem czy energooszczędnego oświetlenia. Od 
 2015 r. zmniejszyliśmy wykorzystanie energii o 22 
 proc., przy stale rosnącej skali działalności.

• Osiągnęliśmy status „zero landfill”. To oznacza, 
 że żaden odpad nie trafia z zakładu 3M bezpośrednio 
 na wysypisko. Dodatkowo nowoczesny, cyfrowy 
 system planowania pomaga nam ograniczyć ilość 
 odpadów powstających w naszych fabrykach. 

• Wspieramy elektromobilność – budujemy 
 infrastrukturę dla e-samochodów i ładowarek na 
 naszych parkingach, wymieniamy we flocie 3M auta 
 tradycyjne na elektryczne, a niebawem ponad 600 
 naszych pracowników będzie bezpłatnie dojeżdżać do 
 pracy elektrycznymi autobusami. 

OD 30 LAT DZIELIMY SIĘ Z POLKAMI I POLAKAMI 
PASJĄ DO NAUKI I INNOWACJI 

Jesteśmy jednym z największych w kraju pracodawców 
dla absolwentów kierunków z obszaru STEM (ang.: 
Science, Technology, Engineering, Math). Ufamy nauce, 
dlatego mocno wspieramy polską edukację. Pomagamy 
młodym ludziom w kształceniu się na kierunkach 
ścisłych, ponieważ widzimy w tym ogromną szansę 
dla innowacyjności i zrównoważonego rozwoju naszej 
planety.  

Od lat wspieramy rozwój nauki:  

• pomagamy studenckim kołom naukowym w realizacji 
 innowacyjnych projektów,  
• organizujemy inicjatywy na rzecz popularyzacji nauki, 
• zachęcamy kobiety do kształcenia się  

 w obszarze STEM, 
• uświadamiamy, że to właśnie nauka stanowi 
 przepustkę do kariery.  

To właśnie w Polsce, po raz pierwszy poza USA, 
wdrożyliśmy globalny program współpracy ze szkołami 
technicznymi 3M Manufacturing & Academic 
Partnership (MAP), który wspiera i rozwija edukację 
techniczną i zawodową na Dolnym Śląsku. W czerwcu 
2021 r. przekazaliśmy grant na zakup nowoczesnego 
sprzętu dydaktycznego o wartości ponad 0,5 mln zł 
dla Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu 
i Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnicy. Obie placówki 
będą dzięki temu szkolić potencjalnych pracowników 
fabryk przyszłości, wykorzystując elementy  
Przemysłu 4.0. 
  
Od kilku lat organizujemy konkurs 3Mind, aby wspierać 
projekty uczelnianych kół naukowych z całej Polski 
działających w obszarze STEM. Uczestnicy konkursu 
mogą prezentować swoje pomysły, inspirować 
się wzajemnie i dzielić wiedzą, a także brać udział 
w wykładach, panelach dyskusyjnych i bezpośrednich 
rozmowach z osobami ze świata biznesu i nauki. Co roku 
laureaci konkursu otrzymują granty na realizację  
swoich pomysłów. 

Według naszego najnowszego badania State of Science 
Index co drugi Polak (55 proc.) twierdzi, że dziewczęta 
i kobiety są częściej zniechęcane przez otoczenie do 
podejmowania nauki na kierunkach STEM. Chcemy 
to zmienić, dlatego zachęcamy kobiety do kariery 
naukowej w tych dziedzinach. Od lat współpracujemy 
z Fundacją Edukacyjną Perspektywy, która promuje 
rozwój kobiet w obszarze nauk ścisłych. Nasze ekspertki 
biorą udział w konferencji Women in Tech Summit, są 
mentorkami festiwalu online dla kobiet w technologiach 
Perspektywy Women In Tech Days, a także uczestniczą 
w Podwieczorkach Technologicznych organizowanych 
dla studentek kierunków ścisłych.  

DZIAŁAMY SPOŁECZNIE I ODPOWIEDZIALNIE 

Nasza społeczna odpowiedzialność to uważne 
wsłuchiwanie się w potrzeby lokalnych społeczności. 
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Angażujemy się w wolontariat i wykorzystujemy swoje 
umiejętności, aby zmieniać świat na lepsze. Zwiększamy 
świadomość ekologiczną w Polsce, wyrównujemy szanse 
w edukacji oraz wspieramy najbardziej potrzebujących. 

Od 30 lat realizujemy w Polsce wiele pozytywnych 
inicjatyw i czynimy dobro dla tych, którzy go 
najbardziej potrzebują. W 2020 r. przeznaczyliśmy 
na ten cel ponad 250 tys. zł wsparcia i dotacji 
(w postaci środków finansowych i produktów 3M). 
Nasi pracownicy spędzili w tym czasie 1675 godzin na 
działaniach wolontariackich, a aż 375 przedstawicieli 
3M wzięło udział w charytatywnym Biegu Firmowym 
organizowanym przez Fundację Everest. 

• Pomagamy potrzebującym, wspierając domy 
 dziecka i domy pomocy społecznej, które 
 znajdują się w sąsiedztwie naszych biur i zakładów. 
 W zakładzie opiekuńczo-wychowawczym 
 w Jaszkotlu m.in. wybudowaliśmy dzieciom 
 plac zabaw, a także przekazaliśmy placówce bus 
 dostosowany do przewożenia niepełnosprawnych 
 dzieci. Pomagamy również wychowankom domu 
 dziecka w Grodzisku Mazowieckim, a nasi pracownicy 
 przygotowują świąteczne paczki dla pensjonariuszy 
 domów pomocy społecznej. 

• Od 2013 r. „3Mamy się razem” ze Szkołą 
 Podstawową nr 8 we Wrocławiu, z którą sąsiadują 
 nasze zakłady. Wspieramy placówkę, przekazując 
 jej sprzęt sportowy, modernizując i wyposażając 
 pracownie przedmiotowe czy sponsorując sprzęt 
 komputerowy przydatny do zdalnej nauki w czasie 
 pandemii. W 2014 r. podarowaliśmy szkole 

 Biofeedback EEG – elektroencefalograf, który pozwala 
 na „kosmiczny trening mózgu” metodą opracowaną 
 w ośrodku szkolenia astronautów NASA.

• W ramach programu Mały Ratownik 3M nasi 
 pracownicy z zespołu ratowniczego przeprowadzili 
 lekcje udzielania pierwszej pomocy dla uczniów 
 lokalnych szkół. Tylko w 2019 r. uczestniczyło w nich 
 ponad 400 dzieci.  

TO DOPIERO POCZĄTEK NASZEJ DROGI…

Zrównoważony rozwój to coś więcej niż deklaracja 
– to integralny filar długofalowej strategii 3M oraz 
odpowiedź naszej firmy na problemy o globalnej 
i lokalnej skali. Takie podejście jest dla nas 
szczególnie ważne w Polsce, gdzie od trzech 
dekad współtworzymy sukces gospodarczy 
kraju – intensywnie działamy, inspirujemy 
i dostarczamy innowacyjne rozwiązania, ale 
też dbamy o środowisko naturalne i wspieramy 
lokalne społeczności. 

Jako 3M będziemy w dalszym ciągu 
wykorzystywać zrównoważony rozwój do 
wspierania innowacyjności w naszej firmie,  
co przyczynia się nie tylko do rozwoju 3M, lecz 
także zapewnia korzyści społeczeństwu  
i naszej planecie. 

Dostrzegamy odpowiedzialność, ale też i szansę, 
którą otrzymaliśmy. Dziękujemy tym, którzy 
dołączyli do nas podczas tej podróży. 

121



CZYM JEST GENERATION REGENERATION?

Artur Jankowski
Prezes Nestlé Polska

Jako największy na świecie producent żywności mamy 
świadomość wyzwania, jakie przed nami stoi: sektor pro-
dukcji żywności już dziś wymaga radykalnej zmiany, by 
w 2050 roku mógł zaspokoić potrzeby żywieniowe 10 mi-
liardów ludzi w odpowiedzialny i zrównoważony sposób. 
Dlaczego nie będzie to proste? W tym celu produkcja rol-
na będzie musiała wzrosnąć o około połowę w stosunku 
do poziomu z roku 2013. Dlatego to, co dzisiaj wydaje się 
wystarczającym działaniem, nie będzie nim w przyszłości 
– nie wystarczy sama ochrona zasobów naturalnych na-
szej planety, kluczowe jest, by pomóc w ich regene-
racji. I to właśnie w Nestlé stawiamy sobie za nasz cel. 

Czym jednak jest regeneracja? Dla nas są to działania 
na rzecz ochrony, odnowy i przywracania zasobów 
naturalnych. U podstaw tego podejścia leżą przede 
wszystkim praktyki rolnicze, które poprawiają kondycję 
i żyzność gleby, zatrzymują dwutlenek węgla, chronią 
i przywracają zasoby naturalne takie jak woda oraz 
wspierają bioróżnorodność. Jednak podejście to obej-
muje nie tylko troskę o ekosystemy, ale także o społecz-
ności, wśród których działamy, jak i nasze działania na 
rzecz poprawy jakości życia naszych partnerów i konsu-
mentów. Jak dokładnie? Poniżej przedstawiamy przykła-
dy podejmowanych przez nas kroków w tym obszarze. 

Dlaczego regeneracja ma takie znaczenie  
w rolnictwie?

W grudniu 2020 roku zaprezentowaliśmy naszą mapę 
drogową do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 
roku. Jej istotnym punktem są działania w obszarze 
rolnictwa regeneracyjnego. Dlaczego są one tak ważne? 
Patrząc z globalnej perspektywy, ponad 2/3 dwutlenku 
węgla emitowanego w naszym łańcuchu dostaw ma 
źródło właśnie w surowcach pochodzenia rolnego. 

Z tego względu inwestujemy w działania, które pozwolą 
zastąpić intensywne praktyki rolnicze metodami rege-
neracyjnymi. Dzięki nim możliwa jest nie tylko redukcja 
emisji, ale także zabezpieczenie zasobów dla przyszłych 
pokoleń. W ciągu pięciu lat planujemy poprzez rolnictwo 
regeneracyjne pozyskiwać 20% kluczowych surowców, 
zaś do 2030 roku – połowę. Inwestycje planowane na 
przestrzeni najbliższych pięciu lat wyniosą 3,2 mld CHF. 
Z tej kwoty 1,2 mld CHF przeznaczone będzie właśnie na 
wsparcie rolnictwa regeneracyjnego w naszym łańcuchu 
dostaw. 

Rolnictwo regeneracyjne w Polsce

Jako Nestlé aktywnie wspieramy rolnictwo regeneracyj-
ne także w Polsce. Jak wygląda to w praktyce? Przykła-
dowo, w tym roku sadownicy, z którymi współpracujemy, 
otrzymali od nas kwas humusowy – naturalny składnik 
próchnicy gleby wykorzystywany w rolnictwie. Stosowa-
nie go w sadach poprawia zdrowotność gleby, zwiększa 
ilość składników odżywczych potrzebnych roślinom, 
wspomaga retencję wody, poprawia penetrację powietrza 
i strukturę gleby. Jego wykorzystanie pozwala jednocze-
śnie zmniejszyć zużycie substancji syntetycznych, które 
są istotnym źródłem emisji. Tym samym więc nie tylko 
ograniczamy emisje w gospodarstwach, z którymi współ-
pracujemy, ale też pozytywnie wpływamy na odnowę 
gleby. Podobnym przykładem jest przekazanie rolnikom 
nasion facelii błękitnej, którą stosuje się do międzyplo-
nów. Takie rozwiązanie zatrzymuje bezpośrednie emisje 
z gleby niepokrytej roślinnością okrywową, wspierając 
jednocześnie bioróżnorodność. Facelia tworzy bowiem 
przyjazne środowisko dla m.in. zapylaczy. Po zbiorze ro-
ślin mogą zostać one wykorzystane jako nawóz zielony, 
który poprawia strukturę gleby i dostarcza składniki od-
żywcze bezpośrednio do niej. 
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Są to oczywiście przykłady bardzo konkretnych dzia-
łań będące wypadkową analizy obiegu dwutlenku 
węgla w gospodarstwach i poszukiwania rozwiązań 
na ograniczenie emisji w sposób, który jednocze-
śnie pozwoli na regenerację lokalnego ekosystemu. 
Podstawowym narzędziem w naszych działaniach 
w Polsce jest jednak przede wszystkim edukacja 
kierowana do rolników, z którymi współpracujemy, 
by poszerzać ich wiedzę w zakresie zrównoważonych 
praktyk rolniczych. Robimy to poprzez programy spe-
cjalne, jak np. „Młody Rolnik”, kierowane do młodych 
przedsiębiorców prowadzących gospodarstwa, a tak-
że poprzez warsztaty i spotkania z ekspertami.

Idziemy krok dalej

Choć termin „regeneracja” najmocniej kojarzony 
jest właśnie z rolnictwem, w Nestlé przekładamy 
go także na inne obszary działalności naszej firmy. 
Przykładem może być nasze globalne zobowiązanie 
względem przeciwdziałania wylesianiu i odnowy 
terenów leśnych. Mają one ogromne znaczenie dla 
regeneracji systemów wodnych, poprawy kondycji 
gleby oraz składowania dwutlenku węgla. W grud-
niu 2020 roku 90% z naszych kluczowych su-
rowców (olej palmowy, cukier, soja, mięso, a także 
masa celulozowa i papier) zostało uznanych za 
wolne od wylesiania. Było to możliwe dzięki wy-
korzystaniu wielu narzędzi: od mapowania łańcucha 
dostaw, poprzez certyfikację i weryfikację na miej-
scu, po monitoring satelitarny Starling oraz Global 
Forest Watch. Chcemy, aby do końca 2022 roku 
100% naszych kluczowych składników było wolnych 
od wylesiania. 

Ochrona zasobów wody i troska  
o bioróżnorodność

Rolnictwo regeneracyjne, troska o bioróżnorodność, 
odnowa terenów leśnych w miejscach, z których po-
zyskujemy kluczowe surowce to nie wszystkie nasze 
praktyki. W Polsce we wszystkich naszych lokaliza-
cjach korzystamy z odnawialnej energii elektrycznej, 
stosujemy auta hybrydowe - na koniec 2020 roku 
stanowiły one już 53% naszej floty. Dobrym przy-
kładem kompleksowego podejścia są również kroki 
podejmowane przez dywizję Nestlé Waters w trosce 
o odnowę zasobów wodnych w regionie Nałęczowa. 
Zmiany klimatyczne, malejące zasoby wody, urbani-
zacja i problemy z infrastrukturą wpływają bowiem 
na pogorszenie naturalnego obiegu wody. Zakłócają 
one przewidywalność opadów i utrudniają dostęp do 
czystej wody. Dlatego w okolicy Nałęczowa prowa-
dzimy badania mikrobiologiczne rzeki Bystrej, która 
jest istotnym elementem lokalnego ekosystemu. 
Dzięki analizie zebranych próbek możemy szukać 
rozwiązań wspierających poprawę jakości i czystości 
wody. Inwestujemy także w rozbudowę infrastruk-
tury kanalizacyjnej w okolicznym do naszej rozlewni 
sołectwie, co stworzy możliwość podłączenia do niej 
gospodarstw domowych, które dotychczas nie ko-
rzystały z kanalizacji. W planach mamy także szereg 
działań pozytywnie wpływających na bioróżnorod-
ność oraz retencję wody.

Nasze działania 
są kompleksowe 
i długofalowe – zarówno 
w skali globalnej jak 
i lokalnie. Stawiamy 
sobie także ambitne 
cele. Co jednak 
najważniejsze, działamy 
wspólnie z innymi: ściśle 
współpracujemy zarówno 
z rolnikami i lokalnymi 
społecznościami, jak 
i partnerami sektora 
przemysłowego oraz 
rządami poszczególnych 
krajów. Tylko w ten 
sposób możemy bowiem 
tworzyć rozwiązania 
dopasowane do poziomu 
lokalnego, regionalnego 
i globalnego. Dzięki 
temu też tworzymy całą 
społeczność działającą  
na rzecz ochrony i odnowy 
zasobów naszej planety 
dla przyszłych pokoleń 
– tworzymy Generation 
Regeneration. 
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Michał Jaszczyk
Prezes Zarządu PepsiCo Polska
Członek Rady Programowej UN GCNP

DZIAŁANIA DLA KONSUMENTÓW,  
DZIAŁANIA DLA PLANETY

Rok 2021 jest dla PepsiCo szczególny, gdyż jest 
to 30. rocznica działalności firmy w Polsce. 
Rozpoczęliśmy budowanie naszych struktur 
od jednego zakładu produkującego napoje, by 
w trzy dekady, dzięki globalnemu doświadczeniu 
i know-how, stać się jednym z głównych 
współtwórców krajowego sektora produkcji 
żywności. Produkując napoje i przekąski, po które 
chętnie sięgają Polacy, zapewniając miejsca pracy 
i możliwość rozwoju ponad 3600 utalentowany 
pracownikom, a także wspierając rolników 
i lokalne społeczności pragniemy dalej rozwijać 
się w Polsce, zapewniając wkład w polską 
gospodarkę. Jesteśmy dumni, że od 1991 roku 
możemy oferować Polakom wygodę i radość ze 
spożywania naszych produktów. Z drugiej jednak 
strony, jako część globalnej branży spożywczej, 
mamy świadomość postępujących zmian 
klimatycznych i presji wywołanej jednoczesną 
potrzebą przeciwdziałania im oraz spełniania 
potrzeb stale rosnącej populacji. 

W PepsiCo wierzymy, że proekologiczne rozwiązania, 
programy edukacyjne oraz nowoczesne technologie 
pozwolą nam zmienić sposoby produkcji, dystrybucji, 
konsumpcji, a wreszcie utylizacji żywności i napojów. 
Chcielibyśmy, by kolejne lata naszej obecności na 
polskim rynku udowodniły, że to właśnie podążanie za 
strategiami zrównoważonego rozwoju przyczynia się do 
komercyjnego sukcesu firmy.

NEUTRALNI DLA PLANETY 
W pierwszych tygodniach 2021 roku ogłosiliśmy plan 
zapewniający osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 
2040. Nastąpi to o dekadę wcześniej niż przewidują 
zobowiązania porozumienia paryskiego, które zwieńczyło 

21 Konferencję ONZ w sprawie zmian klimatu. Do roku 
2030 zobowiązaliśmy się również zredukować emisję 
gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu dostaw 
o ponad 40% w ujęciu bezwzględnym. 

W Europie – a więc także w Polsce – PepsiCo 
koncentrować się będzie na ograniczeniu zużycia ilości 
surowca pierwotnego i zwiększeniu wykorzystania 
materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji 
opakowań, projektowaniu produktów o minimalnym 
wpływie na środowisko, przejściu na odnawialne źródła 
energii, a także na zrównoważonym rolnictwie.

ŚWIAT, W KTÓRYM PLASTIK NIGDY  
NIE STANIE SIĘ ODPADEM 
Świadomi naszej roli jednego z największych na świecie 
producentów żywności zobowiązaliśmy się stawić czoła 
wyzwaniu, jakie stawia przed nami zanieczyszczenie 
planety plastikiem. Naszym celem jest produkcja 
napojów w butelkach powstałych w 100% z plastiku 
pochodzącego z recyklingu – rPET. Pierwszy krok 
podjęliśmy już latem 2020 roku wprowadzając do obiegu 
butelki herbaty mrożonej Lipton Ice Tea wykonane 
w 100% z rPET. Do końca 2021 roku wszystkie butelki 
napojów Pepsi oraz Mirinda w Polsce produkowane 
będą w ten sam sposób. To kolejny etap budowania wizji 
świata PepsiCo, w którym plastik nigdy nie stanie się 
odpadem. 

Nasze plastikowe i aluminiowe opakowania nadają się do 
recyklingu, jednak aby zostały ponownie przetworzone 
najpierw muszą zostać poprawnie zebrane. Dążąc do 
podnoszenia świadomości środowiskowej wspólnie 
z Fundacją PepsiCo i Organizacją Odzysku Opakowań 
Rekopol zainicjowaliśmy Re_kologię - trzyletni program 
społeczno-edukacyjny, którego celem jest zwiększanie 
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świadomości dotyczącej segregacji odpadów, zwłaszcza 
z tworzyw sztucznych. Przekazując materiały edukacyjne, 
takie jak interaktywne quizy, gry terenowe czy scenariusze 
lekcji, które nauczyciele, rodzice i opiekunowie mogą 
wykorzystać podczas zajęć edukacyjnych staramy się dotrzeć 
do najmłodszych, aby przekazać im wiedzę o odpowiednim 
przetwarzaniu materiałów opakowaniowych. W ramach 
Re_kologii współpracujemy ze szkołami, placówkami 
oświatowymi, samorządami i lokalnymi instytucjami 
zajmującymi się m.in. zagospodarowaniem odpadów. 

Dodatkowo, poprzez aktywne partnerstwa i zaangażowanie 
interesariuszy wdrażamy innowacje mające na celu 
zmniejszenie ilości materiałów użytych w produkcji 
opakowań, projektując m.in. lżejsze i łatwiejsze do 
przetworzenia butelki oraz stale poszukując materiałów, 
które spełniłyby oczekiwania naszych konsumentów, 
a jednocześnie miały minimalny wpływ na środowisko. 

Działania te pozwolą nam ograniczyć do minimum 
wykorzystanie surowca pierwotnego, czyli plastiku 
produkowanego na bazie paliw kopalnych, a w rezultacie 
stworzyć gospodarkę obiegu zamkniętego. 

Wierzymy, że zrównoważone opakowania mogą stać się 
rzeczywistością i chcielibyśmy, by nasze działania stały się 
inspiracją dla innych podmiotów rynkowych oraz samych 
konsumentów. 

NOWE INWESTYCJE 
30 rok obecności PepsiCo w Polsce jest również rokiem 
wmurowania kamienia węgielnego pod budowę piątego 
zakładu produkcyjnego firmy w kraju. Powstająca 
w miejscowości Święte niedaleko Środy Śląskiej inwestycja 
będzie największym, najnowocześniejszym i najbardziej 
zrównoważonym środowiskowo zakładem PepsiCo 
produkującym przekąski w Europie. Pierwszy etap inwestycji 
zostanie ukończony na początku 2023 roku, a całość zostanie 
zrealizowana do roku 2025. 

W swoich zakładach i biurze głównym w Polsce już 
teraz korzystamy z energii elektrycznej pochodzącej 
wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Nowopowstająca 
fabryka wykorzysta jednak założenia projektowania 
ekologicznego tak, by wprowadzić do niej jak najwięcej 
pro-środowiskowych rozwiązań. Składają się na nie m.in. 
samowystarczalność energetyczna zapewniana przez 
instalację paneli słonecznych, wykorzystanie wody w obiegu 
zamkniętym czy przekazywanie rolnikom nawozu powstałego 
z przetworzonych w generatorze biomasy obierków 

ziemniaczanych. Na miejscu planujemy również zbudowanie 
farmy fotowoltaicznej, która zapewniać będzie energię dla 
zakładu. Wszystko po to, aby do 2035 roku obiekt uzyskał 
neutralność klimatyczną. 

Produkty rolne na potrzeby produkcji przekąsek 
w naszym nowym zakładzie dostarczane będą przez 
rolników zrzeszonych w „Programie Agrarnym” PepsiCo. 
Realizowany od 28 lat program wnosi znaczący wkład 
w ciągłą modernizację i rozwój sektora uprawy ziemniaków 
w Polsce oraz upowszechnia rolnictwo regeneracyjne jako 
odpowiedź na aktualne zagrożenia dla światowego systemu 
żywnościowego. Corocznie pozyskujemy ponad 230 tys. 
ton ziemniaków bezpośrednio od współpracujących z nami 
80 polskich gospodarstw które dbają, aby prowadzone 
przez nich uprawy spełniały wytyczne związane ze 
zrównoważonym rozwojem. Uruchomienie nowego 
zakładu w okolicach Środy Śląskiej wiąże się ze wzrostem 
kontraktowania ziemniaków o dalsze ok. 60 tys. ton rocznie 
od roku 2023, a także nowymi zamówieniami na nawet 
30 tys. ton kukurydzy do produkcji nachosów Doritos. 
W ten sposób poszerzymy Program Agrarny w Polsce, 
zwiększając łączny areał produkcji rolnej do 7500 ha, a liczbę 
współpracujących z nami gospodarstw do ponad 100.

W najnowszej inwestycji powstanie też ponad 450 nowych 
miejsc pracy, co przyczyni się zaktywizowania lokalnej 
społeczności. 

ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYSZŁOŚĆ 
Świadomi naszej roli pragniemy, aby skala i zasięg PepsiCo 
Polska oraz fachowa wiedza naszych pracowników 
przyczyniły się do zbudowania bardziej zrównoważonego 
systemu produkcji żywności. Systemu, który spełnia 
oczekiwania naszych konsumentów, zezwala na rozwój 
zarówno gospodarczy jak i społeczny, a jednocześnie w jak 
najmniejszym stopniu wpływa na środowisko naturalne. 
Zdajemy sobie sprawę, że realizacja celów, które przed sobą 
stawiamy nie będzie prosta. Troska o ekosystem jest jednak 
obowiązkiem światowych liderów branży, a PepsiCo Polska, 
jako część globalnych struktur firmy, podejmie wszelkie 
działania, by te obowiązki wypełnić. 

Przywilej reprezentowania przeze mnie PepsiCo Polska 
w Radzie Programowej UN Global Compact Network 
Poland to ogromne wyróżnienie potwierdzające słuszność 
podejmowanych przez nas działań. Jest to również 
zobowiązanie do tworzenia kolejnych strategii, które 
przyczynią się do rozwoju, wdrażania oraz rozpowszechniania 
odpowiedzialnych i zrównoważonych praktyk biznesowych.
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Wojciech Orzech
Prezes Zarządu, PKP Energetyka S.A.
Członek Rady Programowej UN GCNP

PKP Energetyka jest firmą wyjątkową pod 
wieloma względami. Działa na styku dwóch 
niezwykle istotnych dla polskiej gospodarki 
rynków - kolei i energetyki. Zapewnia jakość 
i niezawodność dostaw energii elektrycznej 
dla całego systemu transportu kolejowego 
w Polsce. To także dzięki naszej pracy bezpiecznie 
podróżować mogą miliony pasażerów, a setki 
tysięcy ton towarów transportowane jest 
po torach w sposób efektywny i przyjazny 
środowisku naturalnemu. W tym celu 
wykorzystujemy 21,5 tys. kilometrów naszych 
linii energetycznych oraz ponad 600 tys. 
różnego rodzaju obiektów i elementów 
infrastrukturalnych. Nad ich poprawnym 
funkcjonowaniem codziennie czuwa 4000 
pracowników PKP Energetyka. Aktywność 
spółki wykracza jednak znacznie poza zwykłą 
działalność biznesową. 

Misją PKP Energetyka jest wspieranie rozwoju 
polskiej kolei. Pragniemy wzmocnienia jej pozycji 
i zdecydowanego zwiększenia udziału w krajowym 
systemie transportowym, poprzez modernizację 
kolejowej infrastruktury elektroenergetycznej 
i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, 
m.in. w zakresie optymalizacji zużycia energii 
elektrycznej, czy szerszego zastosowania energii 
pochodzącej z odnawialnych źródeł. Rozwój PKP 
Energetyka w najbliższych latach oparty będzie na 
naszej Strategii 2030, w której wskazano wartości 
definiujące kulturę spółki (jakość, bezpieczeństwo, 
zaangażowanie i efektywność) oraz filary jej działalności 
(rozwój infrastruktury dystrybucyjnej, doskonałość 
operacyjna, Polska Zielona Kolej oraz odpowiedzialna 
firma). Strategia 2030 wyznacza cele przedsiębiorstwa, 

a o tym, jak je osiągnąć biorąc pod uwagę wpływ 
spółki na otoczenie w wymiarze ekonomicznym, 
środowiskowym i społecznym, mówi nasza Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju. Aktywność PKP Energetyka 
w największym stopniu współgra z pięcioma spośród 
Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 

• Celem 8 – promocja stabilnego, zrównoważonego 
 i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego 
 i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy  
 dla wszystkich ludzi, 

• Celem 9 – budowa stabilnej infrastruktury, 
 promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia  
 oraz wspieranie innowacyjności, 

• Celem 12 – zapewnienie wzorców zrównoważonej 
 konsumpcji i produkcji, 

• Celem 13 – podjęcie pilnych działań w celu 
 przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom, 

• Celem 17 – partnerstwo na rzecz celów. 

Na rzecz każdego z nich działamy w ramach obszarów 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Po pierwsze – tworzymy bezpieczne, przyjazne 
i różnorodne miejsce pracy. Zaangażowani i profesjonalni 
pracownicy PKP Energetyka to najważniejszy zasób 
firmy, a bezpieczeństwo ich codziennej pracy jest 
najwyższą wartością. Dlatego realizujemy Misję 
Zero – program, którego celem jest zbudowanie 
bezwypadkowego miejsca pracy. Opiera się on na 
działaniach w zakresie przywództwa, zarządzania 
ryzykiem, systemów i procedur, bezpieczeństwa 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  
DLA KOLEI W POLSCE
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użytkowania maszyn oraz szkoleń. Jesteśmy na dobrej 
drodze do osiągnięcia założeń programu - w latach 
2016-2020 zmniejszyliśmy liczbę wypadków o 34% 
w porównaniu z okresem 2011-2015. Przywiązujemy 
też ogromną wagę do zapewnienia i kultywowania 
różnorodności w miejscu pracy – budujemy kadrę 
w oparciu o kompetencje, przestrzegając równości 
szans, edukując pracowników i zwalczając zachowania 
nieetyczne oraz dyskryminacyjne. Efektem tych 
działań jest przyznanie spółce w 2019, 2020 i 2021 
roku prestiżowego międzynarodowego certyfikatu Top 
Employer.

Po drugie – napędzamy transformację energetyczną. 
Dbamy o ograniczanie własnego śladu węglowego – 
chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 r. 
W tym celu rozpoczęliśmy działania dotyczące naszej 
floty pojazdów, modernizacji systemów centralnego 
ogrzewania i dostaw wody, wymiany sprzętu IT i zakupu 
energii pochodzącej z OZE na własne potrzeby. PKP 
Energetyka realizuje także projekt Zielone Podstacje, 
dzięki któremu w 2021 r. na ponad 500 podstacjach 
trakcyjnych zainstalujemy panele fotowoltaiczne, 
co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania tej 
infrastruktury na energię elektryczną pobieraną z sieci. 
W ramach Centrum Efektywności Energetycznej Kolei 
realizujemy Program Zielona Kolej, którego celem jest 
przejście w 2030 r. na zasilanie transportu kolejowego 
w Polsce energią pochodzącą w 85 proc. z odnawialnych 
źródeł. Listy intencyjne w sprawie przystąpienia do tej 
inicjatywy podpisaliśmy już z DB Cargo Polska, CTL 
Logistics, Łódzką Koleją Aglomeracyjną, Kolejami 
Śląskimi, Kolejami Mazowieckimi i ECCO Rail. W lipcu 
2021 r. w Garbcach koło Żmigrodu uruchomiliśmy 
największy w Europie magazyn energii trakcyjnej, który 
wzmacnia bezpieczeństwo i jakość zasilania kolei oraz 
pozwala na efektywniejsze wykorzystanie energii z OZE. 
Planujemy zbudować 300 takich obiektów w całej 
Polsce. Chcemy inwestować także w technologie 
wodorowe. Zamierzamy stworzyć sieć 50 stacji 
tankowania H2, dzięki którym kolej w Polsce ograniczy 
użytkowanie pojazdów spalinowych. 

Po trzecie – wierzymy w wartość rzetelnej i dobrze 
wykonanej pracy, jesteśmy solidnym partnerem dla 
naszych klientów i podwykonawców. Budujemy trwałą, 
nowoczesną i przyjazną środowisku infrastrukturę. 
W 2020 r. wydatki na inwestycje infrastrukturalne 
w PKP Energetyka były rekordowe. Wyniosły niemal 
1 mld zł, podczas gdy w poprzednich latach było to 
400-500 mln zł rocznie. Priorytetem inwestycyjnym 
jest Program Modernizacji Układów Zasilania (MUZa), 
w ramach którego modernizujemy i rozbudowujemy 
podstacje trakcyjne i kabiny sekcyjne. Efektem realizacji 
przedsięwzięć wchodzących w jego skład jest obniżenie 
w ostatnich latach wskaźnika SAIDI (mówiącego 

o przeciętnym systemowym czasie trwania przerwy 
długiej w dostawie energii elektrycznej wyrażonym 
w minutach na odbiorcę na rok) o prawie 40 proc.  
– z 354 w 2017 r. do 145 minut w 2020 r.

Po czwarte – formujemy zrównoważone łańcuchy 
dostaw. PKP Energetyka przywiązuje wagę nie tylko do 
własnych standardów, ale także tych stosowanych przez 
podmioty, z którymi współpracujemy. Takich firm jest 
kilka tysięcy w całej Polsce. Budowa zrównoważonych 
łańcuchów dostaw prowadzona jest w wymiarach 
dotyczących etyki i działań antykorupcyjnych (Kodeks 
Etyki obowiązujący w firmie od 2018 r. jest zgodny 
ze światowymi standardami, w tym z United Nations 
Global Compact) oraz zagadnień ekologicznych 
i prospołecznych. Wymagamy od naszych dostawców, 
aby nie tylko działali zgodnie z przepisami prawa 
i normami dotyczącymi ochrony środowiska, ale również 
podejmowali działania minimalizujące negatywny wpływ 
na otoczenie. W 2020 r. w Kodeksie regulującym zasady 
współpracy PKP Energetyka z dostawcami wprowadzono 
także nowe zapisy – dotyczące praw pracowników, 
uczciwej konkurencji i uczciwości podatkowej.

I wreszcie po piąte – tworzymy solidną firmę. 
W PKP Energetyka funkcjonuje Zintegrowany System 
Zarządzania, pozwalający na doskonalenie usług, 
wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych 
i technologicznych oraz stwarzający warunki do 
samokształcenia pracowników. W 2020 r. został on 
pozytywnie oceniony przez niezależną firmę audytorską. 
W bieżącej pracy wykorzystujemy praktyki filozofii 
Kaizen, zakładającej ciągłe doskonalenie oraz poprawę 
procesów biznesowych, kierowania i wsparcia. Stosujemy 
spójne podejście i najwyższe standardy zarządzania 
ryzykiem, dbamy też o cyberbezpieczeństwo. W 2020 
r. kontynuowaliśmy wdrożenie w całej organizacji 
systemu informatycznego SCADA, który umożliwia 
nadzorowanie i sterowanie siecią dystrybucyjną w czasie 
rzeczywistym. W tym samym roku uruchomiono 
w PKP Energetyka technologię DLP zapewniającą 
ochronę danych wrażliwych przed wyciekiem, a także 
zainicjowano projekt budowy e-Kancelarii, mającej za 
zadanie maksymalne wyeliminowanie obiegu papierowej 
korespondencji wewnątrz firmy.

Budujemy firmę nowoczesną i innowacyjną, 
a jednocześnie bezpieczną, odpowiedzialną społecznie 
i dbającą o środowisko naturalne. PKP Energetyka 
będzie gotowa na zmiany regulacyjne i systemowe, 
które nastąpią w najbliższej dekadzie. Kolej ma do 
odegrania ogromną rolę w dekarbonizacji gospodarki 
i jej popandemicznej odbudowie. Zrównoważony 
rozwój PKP Energetyka będzie jej służył jako całości 
i podstawowemu elementowi systemów transportowych 
przyszłości.
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Thomas Sroka
Prezes Zarządu PreZero w Polsce 
Członek Rady Programowej UN GCNP

PreZero jest obecne w Polsce i aktywnie działa na 
arenie międzynarodowej już od kilku lat, zajmując 
się gospodarką odpadami i usługami ochrony 
środowiska w ramach grupy Schwarz. Grupa, ze swoimi 
markami Lidl i Kaufland, jest jednym z największych 
międzynarodowych sprzedawców detalicznych i jest 
świadoma swojej odpowiedzialności za środowisko, 
dlatego aktywnie podejmuje to wyzwanie i nieustannie 
szuka nowych rozwiązań. Struktura Grupy obejmująca 
spółki handlowe wraz z PreZero odpowiedzialnym 
za usługi środowiskowe oraz Schwarz Produktion, to 
nasza odpowiedź na wyzwania obiegu zamkniętego. 
Wykorzystujemy szansę na rzeczywiste domknięcie 
obiegu, ponieważ sami odpowiadamy za ten proces od 
początku do końca. Od wprowadzającego opakowania, 
poprzez selektywną zbiórkę i transport do naszych 
instalacji recyklingu, aż po ponowne wykorzystanie 
recyklatu w nowych produktach.

Know-how dostarczane przez wszystkie filary Grupy 
kształtują wiedzę ale i przekonanie, że ze ścisłej 
wewnętrznej współpracy, współdziałania z naszymi 
partnerami oraz światem nauki i przemysłu, możliwe 
i pewne są przemysłowe wdrożenia innowacji 
w recyklingu. To jedyna droga do gospodarki cyrkularnej, 
w której musimy wytwarzać mniej, a wykorzystywać 
wszystko co staje się odpadem.

Głównym powodem pozostawania odpadów z tworzyw 
sztucznych w środowisku jest uderzająca różnica między 
ilością plastiku produkowanego rocznie a ilościami 
zebranymi i poddanymi recyklingowi. Tylko niecałe 
10% odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych 
wytwarzanych na całym świecie jest poddawane 
recyklingowi. Dostrzegamy te zagrożenia i podejmujemy 
kroki, które będą mogły im zapobiegać. To wyzwanie, 

które w Grupie Schwarz, będąc jej częścią, rozwiązujemy 
poprzez naszą międzynarodową strategię REset Plastic, 
a centralną rolę w tej strategii odgrywa PreZero, 
dostawca usług odbioru i recyklingu odpadów w Grupie.

REsetPlastic 

Grupa Schwarz w 2018 r. rozpoczęła szeroko zakrojoną 
strategię o nazwie „REset Plastic – strategia dotycząca 
tworzyw sztucznych Grupy Schwarz”, która obejmuje 
wszystkie jednostki biznesowe i lokalizacje na całym 
świecie. Nasze zaangażowanie podzieliliśmy na pięć 
obszarów działania: REduce, REdesign, REcycle, REmove 
i REsearch. W związku z tym REset Plastic obejmuje 
wszystko, od ograniczania użycia, przez projektowanie, 
recykling i usuwanie plastiku zanieczyszczającego 
środowisko, aż po innowacje i edukację. REset Plastic to 
nie tylko eliminacja plastiku, ale także tworzenie nowej 
świadomości i fundamentalna zmiana sposobu, w jaki 
obchodzimy się z tworzywami sztucznymi.

Naszym codziennym zadaniem w PreZero jest, 
aby w ramach spółek Grupy, szukać i stosować 
rozwiązania dla plastiku z recyklingu. Pracujemy 
nad sposobem przekształcenia dzisiejszych odpadów 
w materiały nadające się do recyklingu. Oznacza to 
m.in., że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe staramy 
się ograniczać zużycie plastiku, nieustannie pracujemy 
nad projektami opakowań nadających się do recyklingu, 
zbieramy, sortujemy i przetwarzamy plastik w naszych 
instalacjach. Przygotowany w naszych instalacjach 
recyklat jest stosowany w wielu branżach, m.in: do 
produkcji pojemników, narzędzi ogrodniczych, ale także 
w budownictwie oraz w branży motoryzacyjnej. Ściśle 
wyznaczone cele także mają optymalizować działania 
i wzmacniać ten kierunek. Do 2025 roku nasze własne 

STRATEGIA RESET PLASTIC  
– ZAMYKAMY OBIEGI MATERIAŁOWE
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opakowania z tworzyw sztucznych mają zawierać średnio 
20 procent recyklatu, a 100 procent naszych opakowań 
będzie w maksymalnym stopniu podlegać recyklingowi. 
Zużycie plastiku w Grupie ma zostać zmniejszone o 20 
procent. Dlatego nasze działania dotyczące recyklingu 
wnoszą kluczowy wkład w ograniczenie wykorzystania 
nowych materiałów i wykorzystywanie tworzyw 
sztucznych, które już istnieją w obiegu.

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z problemu, 
którym jest plastik obecny w środowisku. Zanim 
wdrożymy nowe rozwiązania, zanim zobaczymy korzyści 
z nich płynące, staramy się wspierać organizacje 
ekologiczne w usuwaniu skutków dotychczasowej 
ogromnej konsumpcji opartej o tworzywa sztuczne. 
Przykładowo nasza współpraca z WWF koncentruje 
się na odzyskiwaniu i recyklingu sieci widm w Bałtyku. 
Dzięki współpracy z rybakami i wykorzystaniu technologii 
sonarowej profesjonalne zespoły nurkowe odzyskują 
zatopione sieci rybackie, które są obecnie na różne 
sposoby testowane pod kątem możliwości ich dalszego 
wykorzystania. 

Z UNGC w Polsce współpracujemy blisko dzieląc 
się wiedzą ekspercką w obszarze gospodarowania 
odpadami. Wspólnie po raz kolejny przygotowaliśmy 
Raport o Przeciwdziałaniu Szarej Strefy w Odpadach, 
podejmowaliśmy rozmowy promujące partnerstwa 
publiczno-prywatne, tak potrzebne w gospodarce 
odpadami.

Skuteczny system gospodarowania odpadami 
selektywnie zebranymi, czyli efektywna gospodarka 
o obiegu zamkniętym jest możliwa, jeśli poprawimy 
działania na każdym etapie życia produktu. 
Ekoprojektowanie, ponowne użycie, unikanie 
materiałów trudnych w recyklingu, właściwa segregacja 
odpadów przez mieszkańców, zbieranie odpadów 
i ich doczyszczanie, sortowanie, transport i w końcu 
recykling. Na przykładzie naszej Grupy sprawdzamy 
i potwierdzamy, że ten proces jest możliwy, jeśli 
zadbamy o edukację, wymianę doświadczeń pomiędzy 
partnerami i uczestnikami rynku.

To nowe myślenie dla czystego jutra.

Podstawą działania, a jednocześnie misją PreZero jest, 
aby dzięki unikatowemu doświadczeniu i logistycznych 
możliwościach Grupy, wspierać i rozwijać gospodarkę 
o obiegu zamkniętym, także w Polsce. Z tego wynika 
nasz cel: chcemy maksymalnie wykorzystywać odpady, 
a surowce wtórne poddawać recyklingowi. 
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Magdalena Kruszewska
Prezes Sanofi w Polsce
Członkini Rady Programowej UN GCNP

W TRUDNYM CZASIE PANDEMII  
W RÓWNYM STOPNIU WSPIERAMY  
PACJENTÓW I NASZYCH PRACOWNIKÓW
Sanofi jest jedną z największych firm 
farmaceutycznych o zasięgu globalnym, jak 
i lokalnym. Jako firma innowacyjna, nieustannie 
intensyfikujemy nasze działania zmierzające do 
opracowywania nowych leków odpowiadających 
na potrzeby pacjentów na całym świecie. 
Szerokie portfolio Sanofi w Polsce obejmuje 
szczepionki, zapobiegające chorobom zakaźnym, 
leki stosowane w chorobach przewlekłych, 
onkologicznych i rzadkich, jak również leki 
bez recepty oraz suplementy diety najwyższej 
jakości, dzięki którym pomagamy pacjentom 
w bezpiecznym i odpowiedzialnym samoleczeniu.

Pandemia COVID-19 jeszcze wyraźniej pokazała 
kluczową rolę sektora farmaceutycznego w obszarze 
ochrony zdrowia i życia. Nasza kompleksowa oferta 
sprawia, że Sanofi jest solidnym partnerem dla 
polskich władz zdrowotnych, kształtującym system 
ochrony zdrowia, aby umożliwić pacjentom dostęp 
do najnowocześniejszych terapii. Doskonałym tego 
przykładem jest długoterminowa transformacja 
w obszarze badań i rozwoju szczepionek oraz leków 
innowacyjnych Sanofi, która dziś nabiera coraz większego 
tempa. W 2021 roku prowadzimy 83 projekty badawczo-
rozwojowe, z których 35 jest w III fazie badań klinicznych 
lub zostało przedłożonych do zatwierdzenia organom 
regulatorowym. Opracowujemy nowe cząsteczki, 
jak również prowadzimy badania nad istniejącymi 
terapeutykami pod kątem dodatkowych wskazań 
klinicznych oraz nowych formulacji. Nie można tutaj 
nie wspomnieć, że Sanofi prowadzi badania kliniczne 
w blisko 200 ośrodkach w Polsce, inwestując ponad 20 
mln złotych rocznie w prace badawczo-rozwojowe.

Od wybuchu pandemii, Sanofi, bazując na swoim 
wieloletnim doświadczeniu, we współpracy z ekspertami 
i partnerami, prowadzi intensywne prace badawcze nad 
rozwojem szczepionek przeciw COVID-19. Wyniki II fazy 
badań klinicznych nad kandydatem na rekombinowaną, 
adjuwantową szczepionkę przeciw COVID-19, 
opracowywaną we współpracy z GlaxoSmithKline, 
wykazały silną odpowiedź immunologiczną we 
wszystkich grupach wiekowych wśród dorosłych. 
Obecnie nasz kandydat na szczepionkę przechodzi 
globalne badanie fazy III. Ponadto, prowadzimy 
badania kliniczne fazy I/II nad szczepionką przeciw 
COVID-19, opartą na technologii mRNA. Stworzenie 
szczepionki, która pomoże milionom ludzi w walce 
z obecną pandemią jest dla nas globalnym priorytetem, 
a równocześnie wspieramy od strony produkcyjnej 
innych wytwórców obecnych szczepionek przeciw 
COVID-19. W Sanofi głęboko wierzymy, że zwiększenie 
mocy produkcyjnej i dopuszczenie do stosowania 
nowych szczepionek przeciw koronawirusowi, znacząco 
przyczyni się do podniesienia poziomu wyszczepienia 
populacji ludzkiej na całym świecie, a tym samym do 
wykształcenia tzw. odporności zbiorowej, dającej szansę 
na powrót do życia sprzed pandemii.

Dostrzegając ogromny potencjał technologii mRNA, 
Sanofi uruchomiło Centrum Doskonalenia mRNA, 
którego celem jest wsparcie kompleksowych badań 
nad wykorzystaniem tej technologii w przyszłych 
szczepionkach, zapobiegających również innym 
chorobom zakaźnym, oraz w kolejnych, kluczowych 
dla nas obszarach – takich jak immunologia, onkologia 
i choroby rzadkie. Co więcej, na początku sierpnia br. 
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ogłosiliśmy przejęcie firmy Translate Bio, specjalizującej 
się w rozwijaniu technologii mRNA, aby zwiększyć nasze 
kompetencje w tym zakresie. Jestem przekonana, że 
pozwoli to na przyspieszenie trwających obecnie badań 
i opracowanie najlepszych w swojej klasie terapii.
W dobie pandemii, w Sanofi jeszcze intensywniej 
pracujemy nad utrzymaniem zapasów wszystkich 
naszych leków i szczepionek, kluczowych dla pacjentów 
z innymi chorobami niż COVID-19. W tym celu, ściśle 
współpracujemy z naszymi dostawcami w Polsce i na 
świecie, a nasza globalna sieć produkcyjna, w tym Zakład 
Produkcyjny Sanofi w Rzeszowie, pracują z pełną mocą. 
Dzięki temu, jak dotąd, udało nam się utrzymać ciągłość 
produkcji dla wszystkich produktów leczniczych Sanofi.

Nie można również pominąć naszego zaangażowania 
w obszarze przeciwdziałania skutkom grypy, która 
w czasie obecnej pandemii stanowi szczególne 
zagrożenie dla pacjentów i wyzwanie dla systemu 
ochrony zdrowia. W Polsce w sezonie 2021/22 skupiamy 
się na dostarczeniu jak największej liczby dawek 
szczepionek przeciw grypie, nieustannie podkreślając 
znaczenie kontynuacji rutynowych szczepień ochronnych.

W Sanofi w równym stopniu troszczymy się o pacjentów, 
jak i o naszych pracowników, bez których realizacja 
naszego priorytetowego celu, jakim jest zapewnienie 
ciągłości produkcji i dostaw leków niezbędnych dla 
życia pacjentów, nie byłaby możliwa. Organizujemy dla 
pracowników Sanofi webinary z kluczowymi ekspertami 
medycznymi w zakresie pandemii, a w ramach programu 
Take Care & Be Well prowadzimy szereg kampanii 
poświęconych zdrowemu odżywianiu, niezbędnemu 
ruchowi i budowaniu odporności. Uważnie wsłuchując 
się w potrzeby naszych pracowników, zapewniliśmy im 
także możliwość uczestnictwa w cyklu wewnętrznych 
webinarów z doświadczonymi ekspertkami w dziedzinie 
zdrowia psychicznego. Co więcej, reagując na 
współczesne wyzwania, rekomendujemy pracownikom 
Sanofi rozwiązania wspierające osiągnięcie, tak istotnej 
w obecnym czasie, work-life harmony. Pandemia 
COVID-19 pokazała nam wszystkim, że musimy być 
przygotowani na różne scenariusze i jednym z nich 
okazała się całkowita zmiana dotychczasowego modelu 
pracy. Dziś wiemy już, że 100% powrót do biura nie jest 
konieczny, a nasi pracownicy mogą równie efektywnie 
pracować z dowolnego miejsca, przy zapewnieniu 
im do tego odpowiednich warunków. Jednocześnie, 
koncentrujemy się na tworzeniu maksymalnie 
bezpiecznych i komfortowych warunków pracy dla 

naszych przedstawicieli medycznych i pracowników 
Zakładu Produkcyjnego w Rzeszowie oraz Hurtowni 
Farmaceutycznej w Błoniu. W Sanofi wierzymy, że 
elastyczne podejście do pracy, dostosowane do 
indywidualnych potrzeb naszych pracowników, pozwoli 
im kontynuować pracę w sposób, który stał się dla 
nich dogodny w czasie pandemii, przy równoczesnym 
zapewnieniu ciągłości produkcji i obsługi naszych 
klientów.

Jako odpowiedzialny pracodawca, budujemy 
zróżnicowane, inkluzywne środowisko pracy, 
w którym szacunek, otwartość na drugiego człowieka 
i możliwość swobodnej wymiany poglądów stanowią 
kluczowe wartości Sanofi. Niezwykle istotne 
jest dla nas zapewnienie równych szans rozwoju 
zawodowego wszystkim pracownikom. W naszej 
kulturze organizacyjnej głęboko zakorzeniona jest 
idea gender balance, co doskonale odzwierciedla 
stosunek kobiet i mężczyzn pracujących w całej Grupie 
Sanofi Polska, który wynosi obecnie 54% do 46%. 
Ponadto, naszym globalnym celem jest osiągnięcie 
do 2025 roku równej reprezentacji kobiet i mężczyzn 
na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla. 
Uważamy, że różnorodność wśród naszych pracowników 
i zewnętrznych partnerów biznesowych jest źródłem 
mocnych stron i podstawowym składnikiem naszych 
sukcesów. W ramach nowej kultury organizacyjnej 
Sanofi, opracowaliśmy globalną strategię w obszarze 
Diversity & Inclusion, którą implementujemy na szczeblu 
lokalnym. Koncentrujemy się w niej na zapewnieniu 
bezpiecznej i integrującej przestrzeni dla naszych 
pracowników, w której wszyscy czują się w pełni 
komfortowo i mogą rozwijać swój zawodowy potencjał. 
W czerwcu br. celebrowaliśmy w Sanofi Pride Month 
2021, będący dla nas miesiącem równości, różnorodności 
i dumy z tego, jak wiele udało nam się już osiągnąć 
w temacie D&I oraz jakie ambitne cele i wyzwania wciąż 
stoją przed nami.

Jestem dumna, że w dobie pandemii COVID-19 
i niepewności z nią związanej, Sanofi w Polsce 
i na świecie nieprzerwanie działa na rzecz poprawy 
zdrowia i jakości życia pacjentów, przy jednoczesnym 
zapewnieniu komfortowych, a co najważniejsze, 
bezpiecznych warunków pracy naszym pracownikom, 
wspierając przy tym ich rozwój, kondycję psychofizyczną 
i poczucie przynależności do organizacji. Wierzę, że 
pomimo trudnego doświadczenia pandemii, możemy 
wyjść z niej silniejsi.
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W TRUDNYCH CZASACH  
ODPOWIEDZIALNA BANKOWOŚĆ  
JEST JESZCZE BARDZIEJ ISTOTNA 
Inwestorzy, klienci i pracownicy zwracają 
coraz większą uwagę na to, czy biznes rozwija 
się w sposób zrównoważony. Czy dane 
przedsiębiorstwo, niezależnie duże czy małe, dba 
o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. 
Uwzględnienie czynników ESG w strategii 
rozwoju firmy może nie tylko zmniejszyć ryzyko 
operacyjne, ale również wpłynąć na poprawę 
wyników finansowych i przełożyć się na 
zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku. 

W Santander Bank Polska podejście do odpowiedzialnego 
biznesu i zrównoważonego rozwoju definiuje strategia 
odpowiedzialnej bankowości – Responsible Banking, 
która jest nieodłącznym elementem naszej strategii 
biznesowej.  
Ostatnie miesiące były dla Santander Bank Polska swego 
rodzaju testem, jak w obliczu pandemii i związanych 
z nią obostrzeń oraz lockdownów, które na taką skalę 
nie miały jeszcze miejsca w naszej gospodarce, 
poradzimy sobie z konsekwentnym realizowaniem 
założonych celów ESG. Z całą odpowiedzialnością mogę 
stwierdzić, że zdaliśmy ten egzamin. Świadczą o tym 
m.in. wzrost finansowania OZE, wprowadzenie nowych 
zielonych produktów finansowych czy osiągnięcie 
neutralności w zakresie emisji własnych. Jestem dumny, 
że nasza organizacja ma wewnętrze przekonanie, 
że odpowiedzialna bankowość to już stały element 
naszej strategii, który realizujemy pomimo, albo nawet 
zwłaszcza, w trudnych czasach.  
Przed nami ambitny cel - osiągnięcie do 2050 roku 
neutralności emisyjnej CO2. Proces ten obejmuje 
zarówno emisje wewnętrzne, powodowane np. przez 
zużycie prądu, podróże służbowe czy eksploatację 

floty, ale także emisje, które są efektem naszego 
finansowania. Chcemy to osiągnąć z jednej strony 
poprzez dezinwestycje w sektorach, które uznawane 
są za najbardziej szkodliwe dla środowiska 
i społeczeństwa, ale także przez zwiększenie naszego 
udziału w finansowaniu źródeł energii odnawialnej 
czy ekologicznego transportu. Naszym nadrzędnym 
celem jest udzielenie wsparcia i pomoc naszym 
klientom w zielonej transformacji, stąd wielką wagę 
przykładać będziemy także do wspierania procesów 
zmian zachodzących we wszystkich sektorach polskiej 
gospodarki. Mogę obiecać, że nie zejdziemy z obranej 
drogi i będziemy osiągać założone przez nas ambitne 
cele w kolejnych latach.

Zarządzanie/Governance (G) 
Celem zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego 
rozwoju Santander Bank Polska jest budowanie 
długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy. 
Naszą misją jest pomaganie klientom w osiąganiu 
codziennych sukcesów, a wizją – bycie najlepszym 
bankiem detalicznym i biznesowym, cieszącym się 
trwałą lojalnością pracowników, klientów, społeczności 
i akcjonariuszy. 
Dwa główne filary, na których budujemy naszą 
odpowiedzialną bankowość to ekologia i inkluzywność. 
W związku z tym szczególną uwagę przykładamy 
do dbania o środowisko zarówno w działaniach 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przejawia się to 
w zielonych produktach finansowych oraz ograniczeniu 
naszych emisji. Inkluzywną bankowość rozumiemy 
jako włączanie osób zagrożonych wykluczeniem 
w bankowanie, edukację finansową i wspieranie 
kształcenia ustawicznego. 
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Nasze ogólne, dobrowolne zobowiązania i zasady 
etyczne, społeczne i środowiskowe, które wykraczają 
poza ramy prawne, zawarte są w dokumencie 
zatytułowanym „Polityka zrównoważonego rozwoju”. 
Uzupełniają ją inne polityki dotyczące zagadnień ESG 
i zrównoważonego rozwoju. 
Obszar ESG w Banku zarządzany jest przez Komitet ds. 
Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej, 
któremu przewodniczę. W tym roku powołaliśmy 
również Forum ESG, składające się z liderów ESG 
w każdym pionie. Jego celem jest jeszcze większe 
zaangażowanie wszystkich jednostek banku w realizację 
agendy odpowiedzialnej bankowości i koordynacja prac 
związanych z wyzwaniami wynikającymi z unijnej agendy 
zrównoważonego rozwoju. 

Środowisko/Enviromental (E) 
Nasza Strategia Odpowiedzialnej Bankowości, 
ogłoszona w 2019 roku, wskazuje ochronę klimatu 
oraz środowiska jako kluczowe dla nas obszary. W jej 
ramach zobowiązaliśmy się do oferowania przyjaznych 
środowisku „zielonych” produktów i usług, podejmowania 
działań edukacyjnych skierowanych do klientów, 
pracowników i lokalnych społeczności oraz do realizacji 
wewnętrznych inicjatyw, zmierzających do redukcji 
naszego śladu środowiskowego. 
Jednym ze szczególnie ważnych celów Santander 
Bank Polska jest osiągniecie neutralności klimatycznej 
do 2050 roku. Cel ten realizujemy poprzez wdrażanie 
Strategii Net Zero. Zgodnie z jej założeniami redukcja 
emisji gazów cieplarnianych obejmuje nasze emisje 
wewnętrzne oraz te będące efektem naszego 
finansowania – usług kredytowych, doradczych lub 
inwestycyjnych świadczonych klientom ze wszystkich 
segmentów. 
Jako pierwsza instytucja w Polsce zaoferowaliśmy 
innowacyjne rozwiązania finansowe oparte na 
wskaźnikach ESG i celach SDG. Są to m.in. zielone 
obligacje, kredyty i obligacje ESG-linked czy transakcje 
zabezpieczające ryzyko zmienności stóp procentowych, 
oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju. 
W minionym roku, w ramach naszych działań związanych 
ze środowiskiem, zrealizowaliśmy zielone inwestycje 
o wartości 842 mln zł w różnych sektorach gospodarki. 
Było to finansowanie zielonych budynków z certyfikatami 
BREEAM Excellent lub LEED Gold czy zakupu 
ekologicznego transportu publicznego, a także rozwój 
OZE. W pierwszym półroczu 2021 roku wartość nowego, 
zielonego finansowania przekroczyła 1 miliard PLN.  
Osiągnęliśmy już neutralność dotyczącą wewnętrznych 
emisji CO2. Było to możliwe dzięki przejściu na zieloną 
energię, a także zakupieniu kredytów węglowych, czyli 
zielonych, certyfikowanych aktywów, które równoważą 
emisje. Obecnie 100% nabywanej przez nas energii 
elektrycznej pochodzi z ekologicznych źródeł, głównie 
z elektrowni wodnych. Zrezygnowaliśmy z używania 
wody w plastikowych butelkach, dzięki czemu 
ograniczyliśmy zużycie plastiku o 7 ton rocznie. Mimo 
tych osiągnięć nie ustajemy w naszych działaniach 
i aktywnie poszukujemy dalszych możliwości 
ograniczenia naszego wpływu na środowisko. 
Aktywnie wspieraliśmy też projekty i inicjatywy 
zewnętrzne. Jako jedyny przedstawiciel polskiego 
sektora finansowego przystąpiliśmy do Polskiego Paktu 

Plastikowego. Uczestniczymy w wypracowywaniu 
rozwiązań dla producentów opakowań i wspieramy ich 
w ekontransformacji. Poprzez nasze zaangażowanie 
wzmacniamy także dyskusję na temat ponownego 
wykorzystania zasobów wyprodukowanego już plastiku.

Społeczeństwo/Social (S) 
Angażujemy się w promocję edukacji i rozwoju nauki 
wierząc, że wsparcie to zwróci się wraz z rozwojem 
całego społeczeństwa. Najważniejszym projektem 
edukacyjnym i zarazem jednym z filarów naszej strategii 
jest globalna inicjatywa Grupy Santander –Santander 
Universidades. 
W ramach tego projektu w 2020 roku w Polsce 
sfinansowaliśmy prawie 3,3 tysiąca stypendiów, a także 
przekazaliśmy 1,053 mln zł uczelniom na realizowane 
projekty. Współpracujemy z 59 polskimi uczelniami na 
podstawie umów partnerskich.  
W Santander Bank Polska wierzymy, że ciągłe 
kształcenie się to podstawa. Chcemy, aby nasi obecni 
i przyszli klienci dobrze rozumieli świat finansów oraz 
przyczyny i skutki różnych decyzji w tym obszarze. 
Dlatego prowadzimy programy z zakresu edukacji 
finansowej skierowane do różnych grup wiekowych. 
W ubiegłym roku wsparliśmy naszymi działaniami prawie 
27 tysięcy beneficjentów.  
Bardzo prężnie działała także Fundacja Santander 
Bank Polska, która realizuje większość programów 
społecznych Banku oraz wspiera organizacyjnie 
i finansowo wolontariat pracowniczy. Najważniejsze 
projekty Fundacji to program stypendialny i program 
grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. W ramach 
wolontariatu nasi pracownicy od lat realizują projekty 
wspierające lokalne społeczności. Łączna kwota 
przeznaczona przez Bank i Fundację Santander na 
działania zaangażowania społecznego w 2020 r. to 
prawie 12,5 mln zł. 

Bardzo ważnym projektem zainicjowanym w tym 
roku jest akcja wsparcia finansowego oddziałów 
psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. Psychologiczne 
skutki COVID-19 mogą trwać znacznie dłużej niż sama 
pandemia, a , jak oceniają eksperci, to właśnie dzieci 
i młodzież są najbardziej narażone na negatywne 
konsekwencje izolacji oraz zmian w życiu rodzinnym 
i szkolnym. Dlatego w ramach drugiej edycji akcji 
„Podwójna moc pomagania” zdecydowaliśmy się skupić 
w tym roku na tym problemie. W sumie Grupa Santander 
Bank Polska przekazała 2 mln zł na wsparcie 16 szpitali 
z oddziałami psychiatrii dla dzieci i młodzieży. 
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ZRÓWNOWAŻONA STRATEGIA SIEMENSA  
– W TROSCE O DOBRO PLANETY

Dominika Bettman
Prezeska zarządu i dyrektorka Digital Industries  
w Siemens Sp. z o.o.
Członkini Rady Programowej UN GCNP

Od początku działalności na polskim rynku  
– a więc już od 30 lat – Siemens jest partnerem 
gospodarki i społeczeństwa w zakresie transformacji 
technologicznej. W odpowiedzi na globalne trendy 
i wobec pilnej potrzeby ochrony klimatu, stawiamy  
dziś przed sobą ambitne cele.

Zrównoważony rozwój 
leży u podstaw naszego 
biznesu. Określa 
odpowiedzialne praktyki 
biznesowe, podejście do 
zarządzania ryzykiem, 
wkład technologii w ochronę 
klimatu i zasobów oraz 
bezpieczeństwo produktów 
w interesie przyszłych 
pokoleń. Koncentrując się na 
przemyśle, infrastrukturze 
i transporcie, pomagamy 
tworzyć efektywne fabryki, 
inteligentne budynki oraz 
zrównoważone systemy 
transportowe.

Wobec narastającego kryzysu klimatycznego, 
postawiliśmy sobie poprzeczkę jeszcze wyżej. 
Stworzyliśmy strategię, która pomoże nam 
kontynuować misję odpowiedzialnego rozwoju biznesu 
przy jednoczesnej dbałości o CSR. Jako nadrzędny 
cel przyjęliśmy nadanie krajowej gospodarce 
zrównoważonego charakteru poprzez wspieranie 
transformacji cyfrowej i energetycznej oraz kokreację 
nowych modeli biznesowych. Zrównoważona strategia 
pomoże nam pełnić rolę partnera w modernizacji 
naszego kraju przy jednoczesnej dbałości o środowisko 
naturalne. W czasach gospodarki współdzielonej 
i konieczności oszczędzania kurczących się zasobów 
coraz większe znaczenie odgrywają takie aspekty, jak 
racjonalne gospodarowanie surowcami i czasem oraz 
digitalizacja rozwiązań. Dlatego każdy obszar naszej 
aktywności biznesowej – produkcja, automatyzacja 
i digitalizacja procesów przemysłowych, energetyka 
(dekarbonizacja), automatyka budynków, integracja OZE 
z sieciami, magazyny energii, elektromobilność, idea 
Smart Cities, transport, ale też kultura organizacyjna 
i odpowiedzialne praktyki biznesowe – przyczynia się do 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju (m.in. EV100, 
EP100 i RE100), w myśl inicjatywy Science Based 
Targets (SBTi). Rozpoczęliśmy też proces opracowania 
pierwszego globalnego standardu dla korporacyjnych 
celów prowadzących do emisji zerowej netto.

Dla polskich przedsiębiorstw jednym z największych 
wyzwań na najbliższe lata jest upowszechnienie 
cyfryzacji oraz dążenie do dekarbonizacji. Oferując 
innowacyjne rozwiązania chcemy wprowadzić krajowy 
przemysł na poziom 4.0, zwiększać elastyczność 
(a więc i odporność na kryzysy) przedsiębiorstw, ich 
efektywność, a przez to i konkurencyjność. Pozostajemy 
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też partnerem polskich miast i społeczeństwa. Dbamy 
o poprawę komfortu życia mieszkańców, zwiększanie 
poziomu bezpieczeństwa, a także optymalizację kosztów 
i obniżanie emisyjności. Zgodnie z ideą Smart City, 
współtworzymy bezpieczną, niezawodną i ekologiczną 
infrastrukturę dla Inteligentnych miast – w zakresie 
zielonego transportu, inteligentnej automatyki 
budynkowej i efektywnego zarządzania infrastrukturą 
energetyczną i transportową. Siemens Polska skupia 
się również na jeszcze silniejszym zrównoważeniu 
własnej działalności. Jako pierwsza globalna firma 
przemysłowa postanowiliśmy jeszcze przed 2030 r. 
osiągnąć neutralność klimatyczną własnej działalności, 
zaś do roku 2050 całego łańcucha dostaw. Organizacja 
kładzie nacisk na budowanie odpowiedzialnego łańcucha 
wartości, czego przykładem jest uwzględnianie kryterium 
śladu węglowego i TCO (total cost of ownership) przy 
zakupie usług i materiałów. 

Również wewnątrz spółki realizowany jest szereg 
działań. Firma tworzy spójną, opartą na wartościach 
kulturę organizacyjną i kreuje postawy zgodne z filozofią 

odpowiedzialnego biznesu, m.in. poprzez politykę 
less waste i zwiększanie efektywności energetycznej 
własnych budynków, propagowanie pracy zdalnej, 
odpowiedzialnego przemieszczania się ludzi czy program 
sukcesywnej dekarbonizacji floty. Spółka przywiązuje 
dużą wagę do zagadnień związanych z różnorodnością, 
inkluzywnością oraz CSR.

Siemens nie tylko dąży do osiągnięcia własnej 
zeroemisyjności, ale także wspiera w tym swoich 
klientów, zwiększając ich konkurencyjność i wyznaczając 
kurs na transformację cyfrową i energetyczną 
w przemyśle, transporcie i budownictwie. Z naszych 
rozwiązań skorzystały m.in. firmy Agnella i Lubella. 
Dzięki digitalizacji i automatyzacji zwiększyły one 
w znaczący sposób swoją efektywność, ograniczyły 
straty materiałowe, awaryjność, zużycie energii 
i surowców, zapewniając pracownikom komfort 
i bezpieczeństwo pracy. 

Zrównoważona przyszłość jest w naszych rękach,  
tu i teraz!

Strategia zrównoważonych działań od lat funkcjonuje 
już w Siemens Polska. Rozwijamy ją, korzystając z coraz 
to nowych możliwości, jakie oferują nam nowoczesne 
technologie i przekuwając ją w konkretne działania.  
Zakłada ona podejmowanie wyłącznie takich inicjatyw,  
które pozytywnie wpływają na człowieka, biznes 
i środowisko. To nasze wyzwanie na kolejną dekadę.
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OD ZIELONEGO ŁADU  
DO ZIELONEJ ZMIANY

Tomasz Książek
Wiceprezes i Dyrektor Handlowy Signify Poland 
Członek Rady Programowej UN GCNP

Rok 2021 jest szczególny, dokładnie 100 lat wcześniej 
rozpoczęliśmy działalność na terenie Rzeczpospolitej. 
W wybudowanej fabryce ruszyła produkcja żarówek, 
która stała się jednym z katalizatorów elektryfikacji 
Polski w 
czasie międzywojennym. Również dzisiaj Polska jest dla 
Signify największym w Europie centrum produkcyjnym 
nowoczesnego, energooszczędnego sprzętu 
oświetleniowego w części bazującego na rozwiązaniach 
IoT. W naszych trzech fabrykach prowadzimy również 
prace badawczo-rozwojowe a nasze produkty i systemy 
oparte o technologie LED trafiają do ponad 100 krajów 
na całym świecie. 

W Signify weszliśmy na drogę zrównoważonego rozwoju 
wiele lat temu, kiedy jeszcze jako Philips Lighting 
formułowaliśmy naszą strategię zrównoważonego 
rozwoju -„Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat” - jednym 
z kluczowych celów było osiągnięcie neutralności 
węglowej w roku 2020. Dzięki konsekwentnym 
działaniom udało nam się to uzyskać we wrześniu 2020 
roku. Ograniczyliśmy emisje operacyjne o ponad 70%, 
przechodząc na bardziej energooszczędne technologie 
w naszych fabrykach, wykorzystujemy bardziej 
ekologiczne środki transportu, zoptymalizowaliśmy 
planowanie logistyczne oraz przeszliśmy na bardziej 
zrównoważone formy podróży służbowych.

Zdajemy sobie sprawę, że świat nadal stoi w obliczu 
zmian demograficznych, urbanizacji, zmian klimatu 
i niedoboru zasobów. Dlatego będziemy działać jeszcze 
ambitniej i przyspieszać prace nad rozwiązaniem tych 
problemów. Zrównoważony rozwój oraz zapewnianie 
nowoczesnych miejsc pracy to filary strategii naszej 
firmy. Niedawno ogłosiliśmy nasz nowy program 
zrównoważonego rozwoju wykraczający poza 

neutralność węglową: „Jaśniejsze Życie, Lepszy 
Świat 2025”. Neutralność węglowa to tylko początek, 
planujemy podwoić nasz pozytywny wpływ na 
środowisko i społeczeństwo do 2025 roku.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ będą strategicznym 
kompasem firmy podczas prac nad osiągnięciem 
następujących czterech celów.

Podwójne tempo wprowadzania postanowień 
porozumienia paryskiego

W ramach naszych działań na rzecz klimatu (SDG13) 
wykroczymy poza neutralność węglową i ograniczymy 
emisje węglowe w całym łańcuchu wartości. Już w 2025 
r. osiągniemy cele wyznaczone w porozumieniu paryskim 
na 2031 r., aby ograniczyć wzrost temperatur do 1,5°C 
w porównaniu 

z okresem przedindustrialnym. Dokonamy tego poprzez 
zwiększenie efektywności energetycznej naszych 
produktów, co zmniejszy emisje naszych klientów oraz 
przez dążenie do ograniczenia emisji węglowych naszych 
dostawców.

Zachęcamy też innych do szybszego wprowadzenia 
przystępnej cenowo i czystej energii (SDG7). Nasze 
wysoce efektywne oświetlenie LED oszczędza średnio 
50% elektryczności zużywanej przez tradycyjne 
oświetlenie. Dodatkowe oszczędności rzędu 30% 
zapewniają systemy łączności i sterowania oświetleniem. 

Podwojenie do 32% naszych przychodów  
z obiegu zamkniętego

Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym 
stają się coraz ważniejsze. Zużycie zasobów przekracza 
dziś 1,6-krotnie możliwości naszej planety, a niedobór 
zasobów oraz odpady osiągają niepokojące poziomy. 
Kładziemy nacisk na odpowiedzialną konsumpcję 
i produkcję (SDG12) dzięki produktom, które mogą 
być ponownie drukowane, fabrycznie odnawiane, 
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ponownie wykorzystywane lub poddawane 
recyklingowi. Pomoże nam to osiągnąć cel podwojenia 
przychodów z produktów, systemów i usług zgodnych 
z gospodarką obiegu zamkniętego do 32% w 2025 
r. Obejmuje to przychody z opraw oświetleniowych 
drukowanych w 3D, które rozwinęliśmy na dużą skalę 
jako pierwszy producent oświetlenia, oraz z lamp 
ulicznych z komponentami wielokrotnego użytku oraz 
częściami nadającymi się do recyklingu. W tym roku 
wprowadziliśmy do sprzedaży dwie nowe generacje 
opraw ulicznych Iridium i Luma. Jako lider prowadzimy 
branżę oświetleniową w kierunku nowego modelu 
gospodarczego, który pozwoli przedłużyć wykorzystanie 
materiałów, uniknąć niszczenia zasobów i będzie 
wspierać klientów we wdrażaniu bardziej ekologicznych 
technologii.

W ramach naszych działań na rzecz gospodarki 
o obiegu zamkniętym, zobowiązaliśmy się również do 
wprowadzenia ekologicznych opakowań i usunięcia 
tworzyw sztucznych ze wszystkich opakowań produktów 
konsumenckich do końca 2021 r. Rezygnując ze 
stosowania tworzyw sztucznych w opakowaniach 
produktów konsumenckich, Signify uniknie używania 
ponad 2 500 ton plastiku rocznie. Co więcej nowe 
opakowania są mniejsze i lżejsze, co pozwoli zredukować 
emisje dwutlenku węgla związane z transportem 
i zużywanymi materiałami o 6 000 ton.

Podwojenie do 32% naszych przychodów poprzez 
innowacje przynoszące korzyści społeczeństwu

Kładziemy duży nacisk na wspieranie zdrowia 
i dobrostanu ludzi (SDG3) oraz zrównoważony rozwój 
miast i społeczności (SDG11). Podwoimy do 32% 
nasze przychody dla „Jaśniejszego Życia”, które 
przynoszą korzyści społeczeństwu. Obejmuje to wpływy 
z innowacyjnych produktów oświetleniowych, które 
zwiększają dostępność żywności, bezpieczeństwo, 
zdrowie i dobrostan. Wiemy, jak należy kształtować 
środowisko świetlne, by miało ono pozytywny wpływ 
na nasze zdrowie i dobre samopoczucie, by inspirowało 
naszą najlepszą pracę i zapewniało spokojny sen. 
Oferujemy oświetlenie przyjazne człowiekowi – Human 
Centric Lighting – to oświetlenie dostosowane do 
jego potrzeb; oświetlenie, które oddziałuje na cykl 
okołodobowy człowieka w ten sam sposób jak światło 
dzienne.

Zwiększamy produkcję promienników UV-C i poszerzamy 
ofertę produktów opartych na technologii UV 
wykorzystywanych w dezynfekcji i zaprojektowanych 
specjalnie do odkażania powietrza, powierzchni 
i przedmiotów. Produkty te są skierowane do różnych 
segmentów rynku, od biur, siłowni, sklepów detalicznych 
czy magazynów aż po transport publiczny, w których 
wdrożenie systemów do dezynfekcji UV-C pozwoli na 
zbudowanie prewencyjnej infrastruktury, która zredukuje 
ryzyko zakażeń. 

Podwojenie zobowiązań w zakresie różnorodności 
i integracji oraz podwojenie do 34% odsetka kobiet 
na stanowiskach kierowniczych

Kładziemy duży nacisk na godną pracę i rozwój 
gospodarczy (SDG8) oraz tworzenie nowoczesnych 
miejsc pracy. Zamierzamy skupić się na zwiększaniu 
różnorodności i integracji oraz podwoić do 34% odsetek 
kobiet na stanowiskach kierowniczych w naszej firmie. 
Będziemy też przykładać jeszcze większą wagę do 
bezpieczeństwa pracowników, zrównoważonego rozwoju 
dostawców oraz inicjatyw na rzecz „Jaśniejszego Życia”, 
które są realizowane przez Signify Foundation. 

Dwa lata temu podpisaliśmy 10 letnią umowę o zakup 
energii elektrycznej z farmy wiatrowej w Kisielicach 
w województwie warmińsko-mazurskim. Kontrakt 
ten pozwoli nam pokryć 25% naszego globalnego 
zapotrzebowania na energię w latach 2020-2030. 
Aktualnie w naszych polskich fabrykach przy produkcji 
naszych wyrobów wykorzystujemy energię elektryczną 
pochodzącą w całości ze źródeł odnawialnych. 

Europejski Zielony Ład, najbardziej kompleksowa 
w świecie inicjatywa obejmująca działania na rzecz 
klimatu, jest określana mianem „Europejskiego 
pierwszego kroku człowieka na Księżycu”. Cele tego 
programu są wyjątkowo ambitne: przekształcenie Europy 
do 2050 r. w kontynent neutralny pod względem emisji 
dwutlenku węgla, pogodzenie gospodarki i sposobu 
zużywania zasobów z bezpieczeństwem naszej planety.

Europejski Zielony Ład wytycza klarowny plan 
osiągnięcia tych celów, ale to nie wystarczy. Potrzebne 
są stanowcze działania na rzecz klimatu, i to już 
teraz. Trzeba się zastanowić, jak każdy z nas — jako 
właściciel firmy, pracownik gminy, producent, rolnik czy 
usługodawca — może zacząć działać w tym kierunku. 

W odpowiedzi na Europejski Zielony Ład opracowaliśmy 
w Signify program Green Switch, dzięki któremu każdy 
może niezwłocznie podjąć takie działania. W Polsce 
nadal duża część infrastruktury oświetleniowej oparta 
jest o przestarzałe, energochłonne rozwiązania. Sprawia 
to, że przejście na systemy oświetleniowe bazujące na 
technologii LED oferuje jeden z najprostszych, a zarazem 
najbardziej efektywnych sposobów ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych w naszym kraju. Przejście 
na zintegrowane oświetlenie LED w budynkach i na 
ulicach może szybko obniżyć zużycie energii związane 
z oświetlaniem obszarów zabudowanych nawet o 80%. 
Ponadto funkcje Internetu rzeczy (IoT) oparte na 
zintegrowanej infrastrukturze oświetleniowej mogą 
pomóc w urzeczywistnieniu koncepcji inteligentnej 
przyszłości już dzisiaj, zachęcając do tworzenia nowych 
miejsc pracy i zapewniania dobrobytu.

W skali UE modernizacja przestarzałej infrastruktury 
oświetleniowej pomoże UE zaoszczędzić nawet 40 mld 
EUR oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o około 
100 mln ton rocznie.
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ODPOWIEDZIALNY BIZNES OD 65 LAT
W jubileuszowym roku Totalizator Sportowy 
czerpie ze swojej bogatej historii społecznej 
odpowiedzialności biznesu, która w początkach 
naszej działalności była wyjątkowa na polskim 
rynku. Dziś, kiedy Cele Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ są drogowskazem dla wszystkich 
branż i sektorów, jeszcze wyraźniej widzimy, 
jaki kierunek powinny obierać nasze działania. 
Obecnie koncentrujemy się na tym, co najbliższe 
profilowi naszej Spółki, czyli na Celu 3: Dobre 
zdrowie i jakość życia, ale jednocześnie 
prowadzimy działania związane z pozostałymi 
celami SDG. 

Idea przyświecająca Totalizatorowi Sportowemu od 
samego początku pozostaje niezmienna: naszą misją 
jest pozytywne wspieranie polskiego społeczeństwa 
poprzez rozwój infrastruktury sportowej oraz 
inicjatyw sportowych, zarówno tych zawodowych, 
jak i amatorskich. Sport nie tylko ma korzystny 
wpływ na zdrowie i poprawę życia poszczególnych 
osób; to także sposób na formowanie obywatelskich 
postaw wywodzących się wprost z zasad fair play 
i wypracowywanie najlepszych wzorców współpracy. 
Totalizator Sportowy dzięki bogatej historii wspierania 
polskiego sportu ma swój udział w kształtowaniu 
dobrych praktyk w Polsce, poczynając już od lat 50. 

Odpowiedzialny model biznesowy

Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia leżał u podstaw 
działań Totalizatora Sportowego już 65 lat temu. Wtedy 
to polscy olimpijczycy wystąpili z inicjatywą utworzenia 
przedsiębiorstwa, które połączy rozrywkę dostarczaną 
przez loterie i gry liczbowe z przekazywaniem 

finansowania na sport. Ten szlachetny pomysł zrodził 
się i został zrealizowany wbrew trudnej sytuacji 
w kraju, w jednym z najcięższych momentów historii. 
A jednak udało się, a samo to założenie pokazywało, 
jak istotna była dla nas społeczna odpowiedzialność 
biznesu – zanim jeszcze ta koncepcja na dobre stała 
się częścią nowoczesnego spojrzenia na prowadzenie 
przedsiębiorstwa. 

W miarę funkcjonowania Totalizatora Sportowego coraz 
wyraźniej krystalizował się sposób, w jaki spółka chciała 
działać na rzecz polskiego społeczeństwa. Od 1994 
roku gry liczbowe LOTTO – trzon naszego biznesu – są 
częścią systemu dopłat. Oznacza to, że obecnie z każdej 
złotówki na nie wydanej, 19 groszy trafia na wsparcie 
sportu i kultury w naszym kraju. To strumień pieniędzy 
płynący bezpośrednio m.in. do Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Środki te zgodnie z polskim prawem „są 
przeznaczone na przebudowę, remonty i dofinansowanie 
inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród 
dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, rozwój 
turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej 
społeczeństwa oraz zadania określone w przepisach 
o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej”. 
Dzięki temu zbudowaliśmy również wyjątkową więź 
z naszymi klientami, którzy mają poczucie bycia 
mecenasami polskiego sportu za każdym razem, gdy 
korzystają z naszych produktów i usług. 

Mówimy tu o naprawdę okazałych kwotach, które co 
roku zasilają polski sport. W samym 2020 roku na tę 
ważną dziedzinę życia społecznego Totalizator Sportowy 
przekazał 827 473 275 zł – rekordowo dużo w historii 
funkcjonowania systemu dopłat – a wszystko to dzięki 
naszym graczom. Liczymy, że dzięki nieustannej pracy 
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nad ubogacaniem naszej oferty i ciągłemu otwieraniu się 
na oczekiwania klientów w tym roku także uda nam się 
pobić rekord. 

Jubileusz, który definiuje przyszłość

Rok 2021 jest dla Totalizatora Sportowego wyjątkowy. 
To nie tylko rok następujący po wyzwaniach ubiegłych 
dwunastu miesięcy, które stanowiły cenną lekcję dla 
całego społeczeństwa i środowiska biznesowego. To dla 
nas także rok jubileuszowy, w którym jak w soczewce 
skupia się ogrom doświadczeń 65 lat nieprzerwanej 
działalności Totalizatora Sportowego. Widzimy, jak 
wiedza gromadzona przez nasze przedsiębiorstwo przez 
te dekady nadaje kierunek naszym przyszłym działaniom 
– a wszystko to w duchu odpowiedzialności. 

Nieustannie spoglądamy ku przyszłości, w której 
zrównoważony rozwój stanowi kluczowy element 
codzienności. Totalizator Sportowy jest blisko swoich 
klientów, ale też lokalnej społeczności na warszawskiej 
Pradze, gdzie od lat mieści się siedziba naszej Spółki. 
W 2021 roku z okazji naszego jubileuszu oddaliśmy 
tam do użytku wyjątkowy mural przygotowany 
we współpracy z warszawskim artystą, Tytusem 
Brzozowskim. Wykonany przez niego projekt to nie tylko 
barwna i wielowątkowa opowieść o Pradze i wzbogacenie 
tutejszej tkanki miejskiej, lecz także powierzchnia 690 m² 
pokryta farbą ekologiczną, która ma moc oczyszczania 
równą 650 drzewom. Mural zlokalizowany przy ruchliwej 
ulicy Targowej neutralizuje tlenki azotu i zmniejsza 
zanieczyszczenia powietrza szkodliwym formaldehydem. 
Projekt ten, który dał nam wiele satysfakcji, stanowi 
kontynuację dotychczas wewnętrznego projektu firmy, 
#GramyDlaNatury, w ramach którego Spółka podejmuje 
działania na rzecz środowiska naturalnego wśród 
pracowników. 

Doceniamy też fakt, że pod naszymi skrzydłami znajduje 
się wyjątkowy obiekt – Tor Wyścigów Konnych Służewiec. 
To zielone płuca Warszawy, których mecenasem od 
2008 roku jest właśnie Totalizator Sportowy. Kompleks 
ten jest wpisany do rejestru zabytków jako założenie 
urbanistyczne wraz z układem zieleni. Do 2023 roku będą 
na nim prowadzone prace rewitalizacyjno-pielęgnacyjne 
tamtejszego drzewostanu, mające na celu bezpieczne 
zachowanie historycznego układu zieleni. Zależy 
nam na tym, by to unikalne miejsce dalej zachwycało 
warszawiaków swoim potencjałem naturalnym, dlatego 
tam, gdzie tylko jest to możliwe, korzystamy z rozwiązań 
energooszczędnych. Czujemy dużą odpowiedzialność za 
ten teren i cieszymy się, że nasz mecenat ma również 
swój „zielony” wymiar. 

Nasza troska o wydajność energetyczną jest także 
elementem działań wokół monitorowania floty 
samochodowej Totalizatora Sportowego. Jesteśmy 
w trakcie jej modernizacji i już pod koniec 2020 roku 
90,44% ogółu floty spełniało najbardziej restrykcyjną 
normę emisji spalin, EURO 6. Tego rodzaju inicjatywy 
pozwalają naszej Spółce stawiać kolejne kroki w walce 
o lepszy klimat. 

Wierzę, że przed Totalizatorem Sportowym dalsze 
działania na tym polu. W osiąganiu zrównoważonego 
rozwoju pomaga nam cyfryzacja, której dynamika nie 
zwalnia od początku naszej transformacji technologicznej 
sięgającej 2017 roku. Od udzielania naszym graczom 
kompleksowego dostępu do produktów i usług w kanale 
online aż po cyfrowe rozwiązania dla pracowników 
(m.in. projekt Cyfrowe Miejsce Pracy) – chcemy nie tylko 
iść z duchem czasów, lecz wręcz wyprzedzać trendy 
związane z digitalizacją. 
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PIERWSZA ZASADA: RÓWNOWAŻYĆ 
W obecnych czasach działalność firmy 
(niezależnie od jej wielkości) nie może opierać się 
tylko na strategii biznesowej. Firmy produkcyjne, 
przedsiębiorstwa mniejsze i większe mają do 
zrealizowania coś ponad cele finansowe. Nie 
jest to już tylko ich dobra wola – wymagają 
tego coraz bardziej świadomi konsumenci 
i dynamicznie zmieniająca się sytuacja na świecie. 
Wobec ciągle pogarszających się warunków 
klimatycznych sercem strategii firmy powinien 
stać się zrównoważony rozwój. W Unilever 
wierzymy, że może on bez problemów iść w parze 
z celami biznesowymi. Nasza droga w ramach 
strategii „Plan życia w sposób zrównoważony” 
pokazuje, że taka integracja pozwala osiągnąć 
lepsze, a wręcz doskonałe wyniki finansowe. 
Lekcje, które z niej wyciągamy, są katalizatorem 
do wyznaczania sobie kolejnych celów i zmiany 
przyzwyczajeń konsumentów. Dlaczego to dla nas 
tak ważne? To na nas, przedstawicielach biznesu, 
spoczywa duża odpowiedzialność. Dziejące się 
zmiany i nasz wpływ na planetę musimy brać na 
poważnie, musimy wdrażać rozwiązania szybciej 
i efektywniej. Po prostu musimy działać. 

(nie)Osiąganie celów i płynąca z tego nauka 

W marcu 2021 roku podsumowaliśmy 10 lat USLP, 
tj. „Planu życia w sposób zrównoważony”, który 
niewątpliwie stał się wyznacznikiem zrównoważonego 
rozwoju dla naszej organizacji. Jeszcze przed pełnym 
wdrożeniem strategii wiedzieliśmy, że osiągnięcie 
założonych celów nie będzie łatwe. Jednak bez wahania 
podjęliśmy się tego wyzwania. To zaś zaowocowało 
i sukcesami, i cennymi lekcjami. Co udało nam się 
osiągnąć? Poprawę zdrowia i higieny, a co za tym 

idzie: eliminację chorób wśród 1.3 miliarda ludzi na 
świecie. Pracowaliśmy także nad ulepszeniem naszych 
produktów z segmentu żywności – zredukowaliśmy 
w nich ilość soli, kalorie i usunęliśmy tłuszcze trans. 
Wciąż pracujemy jednak nad zmniejszeniem ilości 
tłuszczu, redukcją cukru w napojach herbacianych 
czy etykietowaniem naszych produktów. Dalsze prace 
czekają nas także w obszarze redukcji wpływu gazów 
cieplarnianych i zużywanej wody. Co prawda udało 
nam się osiągnąć zauważalne oszczędności w zużyciu 
wody w naszych zakładach produkcyjnych (redukcja 
o 49 proc. na tonę produkcji), jednak dla nas to za mało. 
Dlatego tworzymy nowe produkty, udoskonalamy 
je i wprowadzamy innowacje. To właśnie innowacje 
i technologia pomogły osiągnąć cel dot. spadku emisji 
gazów cieplarnianych (w ciągu 10 lat o 10 proc. na 
klienta) i pozwalają nam korzystać z odnawialnych źródeł 
energii.

„Plan życia w sposób zrównoważony” to niewątpliwe 
mnóstwo sukcesów, osiągnięć, ale też ogromna lekcja, 
którą wyciągamy na przyszłość. Nie osiągnęliśmy 
wszystkich celów, ale nauczyliśmy się, że aby osiągnąć 
długofalowy i trwały efekt, biznes powinien prowokować 
zmiany systemowe, zwiększać udział technologii, 
wdrażać nowe modele biznesowe i współpracować 
z innymi podmiotami, które pozwoliłyby wprowadzać 
kolejne rozwiązania. Nauczyliśmy się też, że musimy 
szybko reagować na zmiany zachodzące na świecie. Gdy 
wprowadzaliśmy w życie USLP, kwestie klimatyczno-
środowiskowe wyglądały inaczej. Prawdą jest jednak, 
że świat szybko się zmienia, zmieniają się też trendy 
i potrzeby. Naszą rolą jest odpowiadać na nie szybko 
i efektywnie. To my musimy wpływać na zachodzące 
zmiany, na zmianę przyzwyczajeń konsumentów na te 
bardziej zrównoważone. Nasze produkty powinny uławiać 
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wprowadzanie korzystnych dla planety rozwiązań. 
W podejmowanych działaniach niezwykle ważna jest 
szczerość i transparentność, dlatego mówimy wprost 
o nieocenionym znaczeniu zrównoważenia zarówno 
w biznesie, jak i życiu codziennym. 

Kompas, który wskazuje drogę zrównoważenia

Zrównoważony rozwój bezsprzecznie stał się sercem 
naszej strategii działania. Jesteśmy świadomi, że czas 
biegnie nieubłaganie, dlatego tym bardziej jesteśmy 
zdeterminowani do znajdowania nowych i lepszych 
rozwiązań. Z tego też względu w 2021 roku postawiliśmy 
kolejny krok w tym kierunku i zaprezentowaliśmy 
nową strategię – Kompas – która stanowi ewolucję 
zrównoważonego rozwoju i jest dowodem na to, że 
działania na rzecz planety powinny być podstawą 
każdego biznesu. Kompas wyznacza nam nowy 
kierunek w zakresie zrównoważonego rozwoju. Chcemy 
budować społeczeństwo, w którym każdy będzie czuł 
się odpowiedzialny za przyszłość planety i będzie 
o nią dbał. By realizować te cele, Unilever chce m.in. 
osiągnąć zerową emisję netto wszystkich produktów (do 
2039 r.), zredukować plastikowe odpady i zbierać oraz 
przetwarzać więcej tworzyw sztucznych niż sprzedajemy 
(do 2025 r.), wyeliminować paliwa kopalne z procesu 
wytwarzania produktów do prania i czyszczenia. 
Działania w ramach Kompasu to także misja społeczno-
środowiskowa tworząca platformę współpracy 
między światem biznesu, środowiskiem naukowym, 
organizacjami pozarządowymi i konsumentami 
Unilever. Współpraca na kilku płaszczyznach pozwoli 
nam osiągnąć założone cele. Wśród nich jest m.in. 
inicjatywa Waste Free World, której priorytetem jest 
zmniejszenie o połowę zużycia pierwotnego plastiku, 
wymaga od nas przeprojektowania produktów poprzez 
rozważenie opakowań wielokrotnego użytku, szersze 
wykorzystanie możliwości ponownego uzupełnienia 
produktu, a także recyklingu plastiku już używanego oraz 
innowacyjne wykorzystanie materiałów pochodzących 
z recyklingu pokonsumenckiego. Unilever stawia na Less, 
Better i No plastic, co oznacza, że chce tworzyć nowe 
opakowania zawierające mniej plastiku, wykorzystywać 
opakowania z recyklingu oraz eliminować plastik 
wszędzie tam, gdzie to możliwe. Do 2025 roku wszystkie 

nasze opakowania w 100 proc. będą nadawały się do 
recyklingu lub kompostowania, o 50 proc. zmniejszymy 
ilość pierwotnego plastiku wprowadzanego na rynek, 
a 25 proc. opakowań produktów będzie pochodziło ze 
wtórnego obiegu. 

W ramach Climate&Nature, aby przyspieszyć osiągnięcie 
zerowej emisji netto, marki Unilever zainwestują  
1 mld euro w Nowy Fundusz Klimatyczno-Przyrodniczy. 
Do 2023 roku sprawimy także, że łańcuch dostaw 
nie będzie wpływał na wylesianie terenów. W tym 
celu zwiększymy identyfikowalność i przejrzystość, 
korzystając z pojawiających się nowych technologii 
cyfrowych – takich jak monitorowanie satelitarne, 
śledzenie geolokalizacji i blockchain. Z kolei inicjatywy 
Clean Future to praca nad eliminacją paliw kopalnych 
z produktów do czyszczenia i prania i zastąpienie ich 
formami w 100 proc. odnawialnymi (w ten obszar 
również zainwestujemy 1 mld euro). Future Foods 
to m.in. zmniejszenie o połowę liczby odpadów 
żywnościowych (do 2025 r.), podwojenie produktów 
zawierających znaczące ilości białka i mikroelementów, 
edukacja dot. zmiany diety oraz osiągnięcie sprzedaży 
roślinnych alternatyw mięsa i nabiału na poziomie 1 
mld euro (na przestrzeni 5-7 lat). Nasz Kompas jest 
skierowany również na czynnik ludzki. Dlatego do 2025 
roku chcemy osiągnąć obroty na poziomie 2 mld euro 
z firmami, których właścicielami lub menedżerami 
są kobiety, przedstawiciele mniejszości narodowych, 
LGBTQI+ czy osoby niepełnosprawne. 

Zrównoważenie w parze z biznesem

Skąd wiemy, że połączenie celów zrównoważonego 
rozwoju idzie w parze z biznesem? Nasze zaangażowane 
marki w 2019 roku wygenerowały 78 proc. całkowitego 
wzrostu i 70 proc. obrotu firmy. Zwiększenie zaufania 
to dla nas największa nagroda i sygnał, by na rzecz 
zrównoważonego rozwoju angażować się jeszcze 
bardziej. Z UNGC łączy nas idea i to, jak działamy. 
Planujemy, sprawozdajemy się z realizacji celów, bo 
w centrum naszej działalności stawiamy zrównoważony 
rozwój. Działamy i motywujemy innych, bo wiemy, że gra 
o poprawę sytuacji klimatycznej i społecznej na świecie 
jest grą zespołową. 
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TO JEST NASZA NATURA!

Grupa VELUX działa w zgodzie z Celami 
Zrównoważonego Rozwoju od momentu ich 
ustanowienia. Biznes wkroczył w dekadę 
działania i przyspieszenie wdrażania rozwiązań 
pozwalających sprostać globalnym wyzwaniom, 
w tym zmianom klimatycznym i degradacji 
przyrody, zgodnie z Celami Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ (SDGs). Mając zaledwie 10 lat na 
wypełnienie obietnic związanych z tymi celami, 
Grupa VELUX zdecydowała się na odważny krok 
opracowując nową strategię, która zakłada 
osiągnięcie własnej zeroemisyjności, a także 
zneutralizowanie historycznego śladu  
węglowego firmy. 

Współpraca organizacji WWF i Grupy VELUX

 Grupa VELUX dołączyła do SBTi (Science Based 
Targets Initiative) oraz zobowiązała się przestrzegać 
najambitniejszego celu porozumienia paryskiego, tzn. 
utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5°C, 
a dodatkowo chce do 2030 roku stać się firmą neutralną 
węglowo oraz o połowę obniżyć emisje CO2 w całym 
łańcuchu dostaw. W efekcie historyczny ślad węglowy 
Grupy VELUX – 5,6 mln ton CO2, z uwzględnieniem 
nadwyżki na poziomie 25%, (zakres 1 i 2), wyemitowane 
od założenia firmy w 1941 r. – zostanie zneutralizowany 
dzięki pięciu projektom regeneracji i ochrony lasów 
opracowanym i realizowanym przez WWF. W ramach 
tej wieloletniej współpracy WWF i Grupa VELUX będą 
skutecznie realizować cele w oparciu o wspólne dążenie 
do ochrony i regeneracji lasów na całym świecie. 
Projekty mają na celu ochronę bioróżnorodności i dzikiej 
przyrody dla przyszłych pokoleń. 

Niedawno oficjalnie ruszył pierwszy, finansowany przez 
Grupę VELUX projekt ochrony lasów w Ugandzie. Za 
rewitalizacji lasów o nazwie Natural Forest Regeneration 
for Enhanced Carbon Stocks in the Albertine Rift 
(FRECAR) odpowiada WWF-Uganda, przy współpracy 
Krajowego Zarządu Lasów Ugandy. W marcu 2021 r. 
podpisano formalny protokół ustaleń, a rząd Ugandy 
w pełni popiera inicjatywę. Obejmujący około 34 tys. 
hektarów projekt powinien obniżyć krajowe emisje 
CO2 o około milion ton. Wszystkie efekty projektu 
finansowanego przez Grupę VELUX – zarówno obniżenie 
emisji dwutlenku węgla, jak i jego usunięcie z atmosfery 
– mają pomóc rządowi Ugandy zrealizować wkład 
ustalony na poziomie krajowym (NDC).

Zielona transformacja firmy

Grupa VELUX zobowiązała się również do radykalnego 
ograniczenia emisji CO2 w swoich działaniach oraz 
łańcuchu wartości, zgodnie z wiedzą naukową oraz 
Porozumieniem Paryskim zakładającym najbardziej 
ambitną ścieżkę zatrzymania ocieplenia klimatu do 
poziomu 1,5°C. Do 2030 roku będziemy firmą neutralną 
pod względem emisji CO2 i osiągniemy to poprzez 
przyspieszone inwestycje w rozwiązania efektywne 
energetycznie w naszych zakładach produkcyjnych, 
przejście na energię odnawialną i zakup w 100% 
odnawialnej energii elektrycznej, a także istotną zmianę 
sposobu, w jaki określamy i kupujemy surowce do 
naszych produktów. 

W styczniu 2021 roku Grupa VELUX nawiązała 
partnerstwo z firmą Schneider Electric w zakresie 
pozyskania do 2023 roku energii elektrycznej 
pochodzącej w 100 proc. ze źródeł odnawialnych, 
i zrealizowania tym samym przyjętego celu RE100. Już 
we wrześniu rozszerzono umowę o opracowanie dla 
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każdej z fabryk Grupy VELUX globalny program na rzecz 
zerowej emisji dwutlenku węgla., Pomoże to skutecznie 
ograniczyć zużycie energii oraz zwiększyć udział 
i znaczenie źródeł odnawialnych. 

Trzyletnie partnerstwo uwzględni wszystkie fabryki 
Grupy VELUX. Firma Schneider Electric, uznana w lutym 
2021 r. za najbardziej zrównoważoną organizację na 
świecie w Corporate Knights’ Global Index 100, opracuje 
globalny program dekarbonizacji, który zawierać będzie 
następujące elementy:  
• ocenę energetyczną wszystkich zakładów Grupy 
VELUX, której efektem będzie opracowanie i wdrożenie 
planu działań na rzecz zerowej emisji dwutlenku węgla;  
• wsparcie programu „Energy Excellence” Grupy 
VELUX zgodnie z normą ISO50001; usprawnienie działań 
w zakresie efektywności energetycznej; przestawienie 
się na lokalne, odnawialne źródła energii i stopniowe 
wycofywanie się z paliw kopalnych; 
• implementację globalnego systemu monitorowania 
za pomocą platformy EcoStruxure™ Resource Advisor 
Schneider Electric w celu pomiaru i analizy zużycia 
energii. 

Grupa VELUX wdroży pilotażowo plany działań dążące 
do zerowej emisji dwutlenku węgla w swoich dwóch 
najbardziej znaczących pod względem energochłonnym 
zakładach, które odpowiadają za około 25 proc. całej 
wykorzystywanej energii: JTJ Sonneborn Industrie 
GmbH w Niemczech oraz NM Polska Sp. z o.o. w Polsce. 
W tych zakładach planowane są liczne inwestycje 
mające znaczący wpływ na przejście zakładów na 
odnawialne i efektywne źródła energii cieplnej poprzez 

instalacje m.in. pomp ciepła zasilanych zieloną energią 
elektryczną oraz poprzez dalsze wykorzystanie odpadów 
drzewnych z certyfikatami (FSC/PEFC) wytwarzanych 
na miejscu. Grupa VELUX zainwestuje również w lokalne 
elektrownie fotowoltaiczne oraz w dalszym ciągu 
będzie poprawiać efektywność energetyczną zakładów 
poprzez optymalizację systemów zasilania, procesów 
produkcyjnych i zarządzania energią.

Mapa drogowa dla firmy i klientów

Strategia Zrównoważonego Rozwoju VELUX 2030  
będzie naszą mapą drogową na nadchodzącą dekadę.  
To początek ogromnej transformacji sposobu 
prowadzenia działalności oraz wprowadzania na rynek 
produktów i rozwiązań. Zadbamy o najbliższe otoczenie 
i będziemy podejmować nowe, zrównoważone działania 
w całej firmie, które obejmą produkcję, łańcuch dostaw, 
produkty i pracowników. Dotyczy to nie tylko nas, 
lecz także naszych dostawców. Do 2030 roku m.in. 
zmniejszymy o połowę emisję CO2 wytwarzaną przez 
nasze produkty, ograniczymy o 30% służbowe podróże 
lotnicze, przesiądziemy się na samochody bezemisyjne 
i zmniejszymy o połowę ilość niewykorzystywanych 
odpadów przypadających na wyprodukowane okno. 
Będziemy chronić interesy i dobro naszych pracowników, 
promując zróżnicowane, inkluzywne, bezpieczne i zdrowe 
miejsce pracy. Robimy to, ponieważ zrównoważony 
rozwój jest częścią naszych wartości i dziedzictwa, 
wiemy jak postępować i - co nie mniej ważne  
– wierzymy, że świat, w którym żyjemy,  
zasługuje na lepsze traktowanie.
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Pandemia uwypukliła wiele wyzwań rozwojowych 
i wpłynęła na zmianę naszych zachowań. Konsumenci 
stali się bardziej świadomi pochodzenia produktów, 
ich wpływu na środowisko, i – jak nigdy wcześniej – 
zaczęli jeszcze bardziej zwracać uwagę na sposób, 
w jaki przedsiębiorstwa realizują swoje cele. Wiele 
z nich musiało na nowo spojrzeć na otoczenie, 
w których działają, potrzeby klientów oraz to jaki wpływ 
wywierają na gospodarkę, środowisko naturalne oraz 
społeczeństwo. Żabka była już w trakcie wyznaczenia 
nowych, ambitnych celów rozwoju i definiowania 
kompleksowej strategii odpowiedzialności. 

Nowoprzyjęta Strategia Odpowiedzialności 
na lata 2021-2025, na którą składają się 4 
filary i wyłonione w ich ramach kluczowe 
obszary działania pozwolą zwiększyć zasięg 
podejmowanych inicjatyw.

I FILAR – ZRÓWNOWAŻONY STYL ŻYCIA

Pierwszy filar ma na celu ułatwienie klientom zmiany 
ich codziennych nawyków na lepsze dla nich i planety. 
Żabka postanowiła m.in. podwoić sprzedaż produktów 
marki własnej promujących zdrowy i zrównoważony 
styl życia do 2025 r. Pośród nich są takie marki jak Plant 
Hunter, marka w 100% roślinnych dań i produktów 
czy Szamamm oferująca gotowe dania obiadowe bez 
konserwantów. Dodatkowo Żabka zamierza zwiększyć 
udział produktów roślinnych marek własnych w wartości 
sprzedaży do 20% do 2023 r (wartość bazowa 2020: 
16%). Kolejnym zobowiązaniem sieci jest zmniejszenie 
o 25% wagi marnowanej żywności w operacjach 
własnych i sklepach.

Pierwszym krokiem w tym kierunku było wdrożenie 
kodów GS1 i systemu zarządzania terminami 
przydatności do spożycia produktów QMS (Quick Meal 
Solutions). Kontrola zapasów w czasie rzeczywistym 
pozwala na automatyczne przecenianie produktów, 
których termin przydatności zbliża się ku końcowi. Daje 
to klientom możliwość zakupów po atrakcyjnej cenie. 
Dodatkowo, poprzez właściwe rozwiązania logistyczne 
i technologiczne, sieć ogranicza straty żywności we 
własnym łańcuchu wartości.

II FILAR – POZYTYWNY WPŁYW NA OTOCZENIE

Żabka jest świadoma swojego oddziaływania na 
przedsiębiorców i lokalne społeczności. Przede 
wszystkim daje miejsca pracy – na koniec 2020 
r. współpracowała z 5518 przedsiębiorcami, tworząc 
ponad 33 tys. miejsc pracy. Zapewniła franczyzobiorcom 
warunki do długoterminowej współpracy, dzięki 
czemu aż 86% z nich pozytywnie ocenia wsparcie 
zapewnione przez Żabkę w trakcie pandemii. Kolejnym 
krokiem firmy będzie zwiększenie zaangażowania m.in. 
franczyzobiorców w inicjatywy na rzecz lokalnych 
społeczności i zachęcenie pracowników do wolontariatu 
pracowniczego (1000 godzin wolontariatu – plan do 
zrealizowania do 2023 r.).

Żabka dostrzega też wagę i znaczenie globalnych 
i regionalnych partnerstw na rzecz rozwiązywania 
największych wyzwań współczesności. Przedstawiciele 
sieci aktywnie działają w organizacjach branżowych, 
m.in. w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Polskiej 
Organizacji Franczyzodawców czy Polskiej Koalicji ds. 
Zrównoważonego Oleju Palmowego. Firma przystąpiła 
też do United Nations Global Compact (UNGC) 
wspierając 10 uniwersalnych zasad dotyczących praw 

ŻABKA – ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE,  
W ZGODZIE Z PLANETĄ, DLA KAŻDEGO 
I NA CO DZIEŃ
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człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz 
przeciwdziałania korupcji, a także realizację generalnych 
celów ONZ, w tym 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 
(SDG). 

III FILAR – ODPOWIEDZIALNA ORGANIZACJA

Firmę tworzą ludzie – dlatego Żabka zapewnia równe 
szanse wszystkim pracownikom i współpracownikom. 
Różnorodność w tym wypadku traktowana jest jako fakt 
i jako zaleta – odpowiednio zarządzając nią, sieć daje 
szansę na rozwój i uwalnianie naturalnego potencjału, 
który przyczynia się do wzrostu organizacji. Dlatego też 
Żabka nie stawia wyłącznie na kompetencje, ale też na 
doświadczenie, motywację do rozwoju i talent danej 
osoby.

Od 3 lat we współpracy z Instytutem Gallupa Żabka 
mierzy zaangażowanie pracowników. W 2020 r. średni 
poziom wskaźnika zaangażowania wyniósł 4,24 – to 
doskonały wynik w porównaniu z innymi organizacjami 
na rynku i najwyższy w historii Żabki. Sieć chce dalej 
motywować swoich pracowników, aby do 2025 r. znaleźć 
się w top 25% najlepszych pracodawców wg badania 
Instytutu.

Innym ważnym obszarem jest komunikacja i bycie 
autentycznym w swoich działaniach. W przypadku Żabki 
jest to chociażby publikacja Raportu Odpowiedzialności, 
który jest już trzecim tego typu raportem powstałym 
w ramach organizacji. Został on opracowany zgodnie 
z GRI Standards – międzynarodowym standardem 
raportowania niefinansowego w wersji CORE oraz 
poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji. W raporcie 
zaprezentowano Strategię Odpowiedzialności w pełni 
zintegrowaną ze strategią biznesową.

IV FILAR – ZIELONA PLANETA

Bardzo ważne działanie każdego dużego przedsiębiorcy 
to minimalizacja śladu środowiskowego w całym 
łańcuchu wartości. Żabka pod tym względem chce działać 
kompleksowo, m.in. pracuje nad zmniejszeniem zużycia 
energii i poszukuje jej zeroemisyjnych źródeł.

W 2020 roku Żabka podjęła się kompleksowego wyliczenia 
swojego śladu węglowego w zakresie 1, 2 i 3. Priorytetem 
stała się redukcja śladu węglowego – zarówno tego 
wynikającego z bezpośrednich, jak i pośrednich emisji, 
np. zużycia energii elektrycznej w sklepach. Do 2025 roku 
Żabka osiągnie neutralność klimatyczną (w ujęciu emisji 
gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2). Ponadto jako 
pierwsza firma z branży handlowej w Europie Środkowo-
Wschodniej Żabka przystąpiła do inicjatywy Science Based 
Targets w celu ograniczenia emisji w całym łańcuchu 
wartości.

Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska to 
długi i żmudny proces – sieć w tym zakresie cały czas się 
doskonali, ale już ma na koncie działania, które okazały 
się sukcesem. Jednym z głośniejszych projektów było 
otwarcie kuźni pomysłów ekologicznych, sklepu w którym 
są testowane pionierskie w skali światowej rozwiązania 
związane z zieloną energią, transportem, czystym 

powietrzem i gospodarką w obiegu zamkniętym. Sklep 
ten jest w 100% zasilany zieloną energią. W placówce 
wykorzystano m.in. fotowoltaikę i technologię kropek 
kwantowych, podłogę kinetyczną zamieniającą kroki 
w energię, kostkę antysmogową i zieloną ścianę z roślin, 
pochłaniającą kurz i smog. Efekty działania tego sklepu 
są już odczuwalne – placówka w ciągu miesiąca redukuje 
emisję CO2 o tyle, ile pochłania 300 drzew w tym samym 
czasie. Po pozytywnych testach planowane jest  
wdrażanie wybranych ekorozwiązań również  
w innych sklepach Żabki.

Kolejną pozytywną zmianą w strukturach działania 
sieci jest praca nad cyrkularnością – firmie udało 
się w zeszłym roku zebrać tyle samo plastiku, ile 
wprowadziła do obiegu w swoich markach własnych 
i materiałach w sklepach. Było to możliwe m.in. za 
sprawą EKOmatów, które powstały dzięki partnerstwu 
z Żywiec Zdrój. Żabka jako pierwsza firma w Polsce 
testuje też rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym 
dla marki własnej. Klienci i franczyzobiorcy wybranych 
warszawskich sklepów są zachęcani do zbiórki 
plastikowych butelek i darowania opakowaniom 
drugiego życia, a przykładem takiego opakowania jest 
butelka wody OD NOWA w 100% wykonana z plastiku 
z recyklingu. Gospodarkę o obiegu zamkniętym wspierają 
także franczyzobiorcy zbierając codziennie folię strecz 
i kartony z dostaw. Dzięki współpracy z klientami, 
franczyzobiorcami i partnerami biznesowymi, Żabka 
Polska osiągnęła w 2020 roku neutralność plastikową 
w ramach marek własnych i materiałów w sklepie.

Dziś kwestie środowiskowe i odpowiedzialność 
społeczna przestają być tylko elementem 
kreowania wizerunku, lecz są podstawą myślenia 
o tym, jak tworzyć finansową i pozafinansową 
wartość. W obszarze ochrony środowiska firmy 
powinny się nawzajem inspirować i motywować, 
bo na horyzoncie pojawił się wspólny cel  
– walka o naszą planetę. Przed Żabką więc  
lata intensywnej pracy nad dekarbonizacją  
łańcucha dostaw i cyrkularnością.

Raport Odpowiedzialności Żabka Polska za 2020 rok: 
https://raportodpowiedzialnosci.zabka.pl/
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Maciej Cielecki 
CEO and co-founder at 10Clouds

WSPÓŁPRACA I NOWE TECHNOLOGIE, KTÓRE  
WSPIERAJĄ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  
SPOŁECZNYCH NA SZEROKĄ SKALĘ
Wydarzenia z ostatniego roku spowodowały, że nastąpiła 
redefinicja tego, co rozumiemy pod pojęciem społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Podczas pandemii jako 
społeczeństwo zjednoczyliśmy się w obliczu nowego 
wyzwania i z zaangażowaniem wspieraliśmy słabszych. 
Jako 10Clouds dzieliliśmy się wiedzą z obszaru pracy 
zdalnej, która była nowością dla wielu z naszych 
klientów, ale też zdecydowaliśmy się połączyć siły 
z innymi firmami technologicznymi, aby wesprzeć 
cyfryzację organizacji pozarządowych. Dołączyliśmy 
do grona współzałożycieli Tech To The Rescue i razem 
wspieramy NGO-sy (organizacje pozarządowe) 
w zaadaptowaniu nowych technologii, które umożliwią 
im niesienie pomocy na znacznie szerszą skalę niż 
dotychczas. 

Wspólne cele i nieoczekiwane partnerstwa 
pomagają tworzyć nową wartość dla 
społeczeństwa

Będąc firmą technologiczną, od dawna wspieraliśmy 
klientów w cyfryzacji ich biznesów, jednak to inicjatywa 
Tech To The Rescue pomogła nam również dotrzeć do 
organizacji pozarządowych, które bez zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych w obliczu pandemii straciły 
nagle możliwość realizacji swoich misji i wspierania 
swoich podopiecznych. 

Zdecydowaliśmy się wesprzeć tę inicjatywę i połączyć 
siły z innymi software house’ami, aby pro bono wspierać 
inicjatywy fundacji, które musiały znaleźć nowe sposoby 
realizowania pomocy przy użyciu technologii. Podczas 
gdy w normalnej sytuacji rynkowej niejednokrotnie 
rywalizujemy ze sobą w sprawach związanych 
z zaadresowaniem współczesnych wyzwań społecznych, 
teraz jesteśmy w stanie wspólnie dostarczać o wiele 
więcej wartości. 

Współpraca z Altruisto i zbieranie środków na 
inicjatywy związane ze skrajnym ubóstwem  
czy dostępnością środków higieny

W ramach inicjatywy TTTR nawiązaliśmy współpracę 
z Altruisto, która umożliwia konsumentom oddawanie 
2-6% wartości transakcji realizowanych w sklepach 
partnerów na akcje i podmioty związane z walką 
z cierpieniem zwierząt, przeciwdziałaniem COVID 
czy zapewnianiem dostępu do środków higieny. 
Zorganizowaliśmy warsztaty, podczas których nasi 
developerzy, designerzy i właściciele Altruisto omawiali 
różne scenariusze, które pozwoliłyby zwiększyć liczbę 
użytkowników aplikacji i ich wtyczki webowej. Następnie 
przeszliśmy do stworzenia i zaprojektowania nowej 
strony docelowej dla organizacji, która pomoże lepiej 
zakomunikować całą ideę. 

Dotychczas Altruisto przekazało już 50 000 zł na rzecz 
wybranych przez kupujących organizacji charytatywnych, 
a mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu projektowi uda 
się znacznie zwiększyć tę wartość w najbliższym roku. 
Wierzymy, że współpracując z Tech To The Rescue 
i innymi firmami technologicznymi, uda nam się znaleźć 
nowe cyfrowe sposoby niesienia pomocy i adresowania 
wyzwań społecznych. 
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Monika Nachyła 
Partner Abris Capital Partners 
Członkini Rady Programowej UN GCNP

Kwestia klimatu wywołuje u mnie frustrację.

Moja frustracja pojawia się, kiedy nieustannie słyszę 
pytanie: „Ale co wybierasz? Mamy robić budżety czy 
bawić się w ESG? Chcesz mieć zwroty, czy przytulać się 
do drzew?”. Zastanawiam się, jak w trzeciej dekadzie XXI 
wieku można jeszcze rozpatrywać te kwestie w biznesie 
w kategoriach wyboru?

Zmiany klimatu są niezaprzeczalnym faktem. 
Praktycznie każdy mieszkaniec naszej planety może 
dostrzec wpływ tych zmian na swoje codzienne życie, 
a każdy biznes, mały i duży, odczuwa ogromną presję na 
wyniki, rentowność, zarządzanie logistyką czy zakupami 
właśnie w związku z powiązanymi z klimatem czynnikami 
fizycznymi i transformacyjnymi. Całe środowisko 
biznesowe, począwszy od finansowania dłużnego czy 
kapitałowego, poprzez zgodność z regulacjami, aż do 
codziennych operacji, będzie wkrótce musiało włączać 
komponent zarządzania ryzykiem klimatycznym. 

Sektor Private Equity, inwestujący w Polsce już od 
ponad 30 lat, stanie za chwilę oko w oko z ryzykiem 
istotnych redukcji wycen spółek, których strategie 
i operacje nie będą dostosowane do realiów zmian 
klimatu. Zwycięzcami w wyścigu po najlepsze oferty 
od inwestorów będą tylko Ci gracze, którzy osiągnęli 
neutralność na drodze do realizacji celu zeroemisyjności. 
Kluczowym wskaźnikiem wyceny będzie CNEBITDA 
– carbon neutral EBITDA, a brak neutralności spółki 
może w średnioterminowym okresie wyrzucić ją 
całkowicie z radarów poważnych inwestorów. W Abris 
Capital Partners od kilku lat konsekwentnie realizujemy 
strategię odpowiedzialnego inwestowania, a w ramach 
kolejnego etapu budowania naszej strategii ESG Universe 
ogłosiliśmy właśnie „Abris Climate Manifesto”. 

Jako firma chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną 
w 2023 roku i wszystkie nowe procedury i polityki  
testujemy najpierw na sobie. Dwa ostatnie lata 
intensywnej pracy poświęciliśmy na budowaniu 
procedury wykonawczej i szeregu narzędzi do pomiaru, 
monitorowania, redukcji i offsetu śladu węglowego. 
Wisienką na torcie jest opracowane przez nasz zespół 
ESG narzędzie do zarządzania ryzykiem klimatycznym 
oparte na wytycznych TCFD (Taskforce on Climate 
related Financial Disclosures). Do końca 2025 roku nasz 
portfel inwestycyjny będzie neutralny klimatycznie, 
a dzięki naszej metodologii, każda nowa spółka będzie 
stawała się częścią neutralnego klimatycznie systemu 
naczyń połączonych.

Największym znakiem zapytania pozostaje oczywiście 
realizacja ostatniego, piątego celu zeroemisyjności. 
Brak dostępnych przetestowanych i uzasadnionych 
ekonomicznie technologii redukcyjnych nie ułatwia 
sytuacji. W skrócie: zeroemisyjność do 2050 roku, 
a redukcja o 55 proc. do 2030 roku.

Zmiana potrzebuje rodziny. Aby udało się ją 
przeprowadzić, musi powstać adekwatna struktura 
ojców i matek, którzy przyjmą na siebie obowiązek 
opieki i wychowania zmiany. Z satysfakcją stwierdzam, 
że w naszym portfelu takich matek i ojców nie brakuje 
i rośnie nam piękna, już wkrótce dojrzała neutralność.

I żegnaj frustracjo klimatyczna!

MANIFEST  
KLIMATYCZNY!

ABRIS CLIMATE MANIFESTO
1. Abris Capital Partners neutralny  
 klimatycznie do 2023 r.
2. Wypracowanie modelu bilansującego 
 neutralność portfela inwestycyjnego do 2023 r.
3. Portfel inwestycyjny neutralny klimatycznie  
 do 2025 r.
4. Model biznesowy i strategia każdej spółki 
 dostosowane do zmian klimatycznych  
 przed wyjściem z inwestycji
5. Przygotowanie każdej spółki portfelowej  
 do realizacji celów zeroemisyjności  
 w perspektywie 2030 r.
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prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
AGH

AGH DLA SOU
Uczelnie pełnią wyjątkową rolę w kształtowaniu 
społeczeństwa wiedzy. Źródłem wiedzy są nie tylko 
praca i współpraca zespołów badawczych, lecz 
również nabierające coraz większego znaczenia relacje 
uczelni z otoczeniem gospodarczym, samorządowym 
czy biznesowym. Są to szczególnie ważne elementy, 
zwłaszcza w dobie pandemii, która oddziaływuje na całe 
społeczeństwo. 

Mimo trudnej sytuacji towarzyszy nam optymizm 
i dynamika sięgająca kosmosu. Udział AGH w inicjatywie 
UNIVERSEH (Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla 
Ziemi i Ludzkości) jest krokiem w kierunku uniwersytetu 
przyszłości. Jednostki, która z powodzeniem łączy 
ogromną wiedzę i doświadczenie ze współpracą z innymi 
podmiotami w ramach interdyscyplinarnych zespołów 
oraz aktywnie kreuje rozwiązania dla nowoczesnego 
społeczeństwa wiedzy. Na poziomie krajowym 
jedną z kluczowych inicjatyw jest projekt Inicjatywa 
Doskonałości – Uczelnia Badawcza, dzięki któremu 
kształtowane są efektywne mechanizmy podnoszenia 
wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze naukowo-
badawczym i edukacyjnym. 

Działania na poziomie międzynarodowym oraz 
krajowym realizowane w AGH mają też odzwierciedlenie 
w inicjatywach lokalnych. Zbiorem takich inicjatyw 
jest opublikowany drugi Raport Społecznej 
Odpowiedzialności Uczelni, który zawiera 
wybrane działania w obszarze środowiskowym, 
ekonomicznym i społecznym, zrealizowane w latach 
2019–2020. Opisuje działania skierowane zarówno 
na rzecz rozwoju organizacji i jej interesariuszy 
wewnętrznych: pracowników oraz studentów, jak 
i organizacji i interesariuszy działających w otoczeniu 
uczelni. Publikacja zawiera dobre praktyki, dane liczbowe 
oraz obszary, w których realizowane są działania 
na rzecz: Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), 
Postulatów Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności 

Uczelni (SOU), Zasad United Nations Global Compact. 
Wartością dodaną raportu jest zidentyfikowanie i opisanie 
ponad 70 kluczowych praktyk, inicjatyw i projektów przez 
pomysłodawców i osoby odpowiedzialne za ich realizację. 
Opisane działania, poza wartością poznawczą dla 
interesariuszy, wpływają również na promowanie 
postaw odpowiedzialnych społeczne, dobrych praktyk 
na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym 
i międzynarodowym oraz sprzyjają nawiązywaniu 
partnerstw strategicznych na rzecz rozwoju 
zrównoważonej przyszłości. 

Wierzymy, że działania na rzecz budowania 
społecznej odpowiedzialności uczelni przyczynią się 
do realizacji misji i wizji uczelni w zakresie 
wychowywania studentów, kształcenia i rozwoju kadry 
naukowej oraz prowadzenia badań naukowych  
i prac rozwojowych.
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Agnieszka Kalinowska-Sołtys 
architekt, wiceprezes SARP ds. środowiska  
i ochrony klimatu oraz przewodnicząca zespołu 
ds. zrównoważonej architektury Global Compact 
Network Poland. Partner i członek zarządu  
w APA Wojciechowski Architekci

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA  
W OBLICZU KRYZYSU KLIMATYCZNEGO
Rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się pod 
koniec XVIII stulecia w Anglii, przyczyniła się do 
dynamicznego rozwoju cywilizacji. Zapoczątkowała 
również wydobywanie i spalanie kopalin na masową 
skalę oraz emisję towarzyszącą tym działaniom, która 
znacząco wpływa na zwiększenie się ilości gazów 
cieplarnianych w atmosferze Ziemi tworząc barierę 
zatrzymującą zwiększoną ilość ciepła na swojej 
powierzchni. Nadmiernie kumulujące się teraz ciepła 
na naszej planecie pochłaniają częściowo oceany, choć 
i ich pojemność cieplna się kiedyś skończy. Efektem 
tego zjawiska są już dziś widoczne zmiany klimatyczne, 
w postaci nagłych oraz trudnych do przewidzenia 
ekstremalnych zjawisk pogodowych takich, jak susze, 
ulewy, huragany czy cyklony.

W najnowszym raporcie IPCC (Międzyrządowego Zespołu 
ds. Zmian Klimatu) opublikowanym w sierpniu 2021 roku, 
jednoznacznie wykazano, że to człowiek wywołał zmiany 
klimatu i odpowiedzialny jest za nadchodzącą katastrofę 
klimatyczną. Naukowcy szacują, że do końca XXI wieku 
średnia temperatura na ziemi może wzrosnąć nawet 
o 2,7 stopnia Celsjusza w porównaniu do okresu z przed 
rewolucji przemysłowej. Aby ograniczyć jej skutki, 
rządy wszystkich krajów świata oraz międzynarodowy 
biznes muszą już teraz skupić się na maksymalnym 
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Według Międzynarodowego Raportu ONZ dotyczącego 
budownictwa (United Nations 2020 Global Status Report 
For Buildings and Constructions) sektor budowlany 
odpowiada za konsumpcję ponad 35% energii, która 
powiązana jest z emisją bardzo dużej ilości gazów 
cieplarnianych do atmosfery. Aby ograniczyć emisje 
gazów cieplarnianych i ograniczyć skutki nadchodzącej 
katastrofy klimatycznej musimy jak najszybciej 

zmniejszyć ślad węglowy związany z branżą budowlaną 
a to oznacza wprowadzenie szybkiej transformacji tego 
sektora i radykalnej zmiany podejście do projektowania, 
wznoszenia oraz rozbiórki budynków. Ważnym krokiem 
prowadzącym do ograniczenia śladu węglowego 
w branży budowlanej jest jak najszybsze przejście 
do systemu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz 
wdrażanie i przestrzeganie zasad idei „zero waste” 
(maksymalnego ograniczenia odpadów). 

Europejski Zielony Ład to nowa strategia rozwoju 
gospodarczego Unii Europejskiej, duża szansa dla 
Polski na przeprowadzenie transformacji w sektorze 
budowlanym. 

Osiągnięcie zerowego poziomu całkowitego śladu 
węglowego budynków netto do 2050 roku jest celem 
bardzo ambitnym, ale ciągle możliwym do realizacji. 
Wymaga transformacji zarówno budynków, jak 
i całego sektora budowlanego, a także wyraźnego oraz 
zdecydowane działania władz na różnych szczeblach, 
które będą stymulować reformy docelowo zmierzające 
do dekarbonizacji zasobów budowlanych. 
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Dariusz Korek
Dyrektor Zarządzający  
ASTEK Polska i Grupy ASTEK w Polsce

ASTEK Polska jako firma świadoma zmian 
klimatycznych i środowiskowych w długoletnim planie 
strategicznym zdecydował o kontynuacji działań 
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu ze 
szczególnym uwzględnieniem poszanowania środowiska 
naturalnego. W tym celu prowadzimy liczne wewnętrzne 
działania projektowe oraz wdrażamy i certyfikujemy 
System Zarządzania Środowiskiem - ISO 14001:2015. 
Chcemy prowadzić odpowiedzialny i etyczny biznes, 
które będzie wspierał Cele Zrównoważonego Rozwoju 
z uwzględnieniem globalnych trendów technologicznych, 
środowiskowych oraz społecznych. 

Działania CSR – „Zielony ASTEK”

W ramach działań CSR „Zielony ASTEK” od wielu 
lat prowadzimy aktywności skupione wokół kwestii: 
zarządzanie organizacyjne, prawa człowieka, praktyki 
pracy, środowisko, uczciwe metody działania, kwestie 
konsumenckie, zaangażowanie i rozwój społeczności 
– które są elementami normy PN-ISO 26000:2012,  
nad której wdrożeniem pracujemy.

We współpracy z naszymi pracownikami 
i współpracownikami podejmujemy także kroki 
wspierające organizacje i inicjatywy, które naszym 
zdaniem zasługują na szczególne uznanie. W tym 
roku wsparliśmy fundację zmieniającą schematy 
myślenia o chorobie nowotworowej. Zdecydowaliśmy 
się też na wsparcie finansowe Fundacji DKMS – 
międzynarodowej organizacji non-profit zajmującej się 
walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu 
krwiotwórczego. Utworzyliśmy razem akcję Wirtualnego 
Dnia Dawcy, gdzie nasi pracownicy mogli zarejestrować 
się do bazy potencjalnych dawców szpiku. Rokrocznie 
angażujemy się także w działania „Szlachetnej Paczki”. 

Jesteśmy skoncentrowani na potencjale swoich 
pracowników i współpracowników, dlatego też dbamy 
o budowanie świadomości oraz wiedzy związanej 
z tematyką klimatyczną i środowiskową. Zależy nam na 

edukacji pracowników i wspieraniu ich w podejmowaniu 
etycznych decyzji każdego dnia. Planujemy cykl 
webinarów i warsztatów dotyczących inkluzji oraz 
różnorodności, a także akcje wolontariackie pozwalające 
zaangażować się w rozwój społeczności. 

System Zarządzania Środowiskiem  
– ISO 14001:2015

Wdrożenie certyfikatu ISO 14001:2015, które 
planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku 
pozwoli firmie ustrukturyzować aktywności związane 
z dbałością o środowisko. Analizujemy i identyfikujemy 
aspekty środowiskowe w zakresie zużycia energii 
elektrycznej i papieru oraz utylizacji zużytego sprzętu 
komputerowego. Wdrożyliśmy system elektronicznego 
podpisywania dokumentów, co zwiększyło  
bezpieczeństwo przechowywania danych, ale również 
jest prostą drogą do ograniczenia zużycia papieru. 
Dążymy do wprowadzenia elektronicznego obiegu 
dokumentów w możliwie największej liczbie procesów. 
Dbamy także o przeniesienie procesów do systemów 
CRM. Ograniczamy liczbę podróży służbowych 
pracowników na rzecz spotkań wirtualnych.

Bardzo zależy nam na wdrożeniu Systemu  
Zarządzania Środowiskiem, bowiem jesteśmy nie  
tylko firmą świadomą i zaangażowaną w działania CSR,  
ale doskonale wiemy, że kwestie środowiskowe  
są kluczowe dla naszych pracowników, 
współpracowników, klientów i partnerów. Certyfikat 
formalnie potwierdzi nasze działania i zaangażowanie, 
a także będzie najlepszym dowodem społecznej 
odpowiedzialności marki ASTEK Polska. 

ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO IT
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Ryszard Pazdan 
Prezes Zarządu Atmoterm S.A.
Członek Rady Programowej UN GCNP

Atmoterm S.A. z racji profilu prowadzonej działalności 
tj. współtworzenie oprogramowania i świadczenie usług 
konsultingowych w ochronie środowiska, nie oddziałuje 
bezpośrednio w sposób znaczący na środowisko, niemniej 
dokłada wszelkich starań, by minimalizować swój 
wpływ na nie. Świadectwem tego, są działania na rzecz 
obniżenia śladu węglowego firmy, dzięki ulokowaniu 
części pracowników w budynku klasy energetycznej AAA, 
zainstalowaniu pompy ciepła i ogniw fotowoltaicznych. 

Mamy pełną świadomość pośredniego wpływu 
i odpowiedzialności spoczywającej na naszych barkach 
oraz roli jaką możemy odegrać w zielonej transformacji 
polskiej gospodarki. 

Od 40 lat współtworzymy systemy usprawniające 
zarządzanie danymi środowiskowymi i świadczymy 
usługi w ochronie środowiska dla jednostek Administracji 
Państwowej i biznesu. Kumulowana od lat wiedza 
i doświadczenie oraz wyjątkowe kompetencje, pozwala 
nam z pasją i zaangażowaniem wspierać klientów 
w skutecznym stawieniu czoła najbardziej wymagającym 
i złożonym wyzwaniom środowiskowym, z jakimi 
przychodzi im się mierzyć.  

Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w ograniczeniu 
niskiej emisji w Polsce. Aktywnie wspieramy 
Administrację Centralną i Samorządową w działaniach 
w obszarze niskoemisyjności i podnoszenia efektywności 
energetycznej. Opracowujemy programy ochrony 
powietrza i plany działań krótkoterminowych dla szeregu 
polskich miast. Działania tego typu mogą mieć szczególny 
wpływ na poziom jakości życia w danym mieście. Częste 
i znaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
stężeń zanieczyszczeń skutecznie obniżają atrakcyjność 
miasta dla mieszkańców i przybywających, mogąc 
stanowić barierę dla jego rozwoju.  

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów,  
od 2017 roku budujemy platformę integracyjną 
ekostrateg.com i rozwijamy ekosystem cyfrowych  
usług środowiskowych. Ideą tej inicjatywy jest  
stworzenie zaplecza informacyjno- narzędziowego,  
które umożliwiłoby klientom skuteczne i efektywne 
osiąganie postępów w realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju, a przez to zyskanie większej kontroli  
nad działalnością organizacji.  

W sytuacji, w której cele SDG stały się dodatkową 
soczewką dla oceny i ewaluacji ryzyka towarzyszącego 
działalności prowadzonej przez organizację, 
dysponowanie solidną podstawą do podejmowania decyzji 
jest punktem wyjścia dla wszelkich działań i może się 
okazać kluczowe dla utrzymania ciągłości działania.  
Dostrzegamy i rozumiemy potencjał tkwiący w danych 
środowiskowych i nowych technologiach: IoT, Big Data, 
itp. Dzięki wykorzystaniu potencjału tych technologii 
w opracowywanych przez nas narzędziach typu Business 
Intelligence, przedsiębiorstwa i jednostki Administracji 
Państwowej mogą usprawnić proces planowania 
i realizacji działań w zakresie szeroko rozumianej ochrony 
środowiska. 

Pandemia spowodowała, że zdrowie i czynniki mające na 
nie wpływ, zaczęły zajmować w naszej świadomości rolę 
szczególną. Mając to na uwadze, podjęliśmy działanie 
wpisujące się w realizację celu SDG, zapewniając 
wszystkim pracownikom prywatną opiekę medyczną. 

Głęboko wierzymy, że każde, nawet najmniejsze działanie 
jest w stanie wywrzeć pozytywny i wymierny wpływ na 
jakość środowiska i przyczynić się do poprawy jakości 
naszego życia i zbudowania perspektyw na lepsze jutro.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TO JEDNA 
Z GŁÓWNYCH WARTOŚCI, KTÓRĄ  
KIERUJEMY SIĘ W CODZIENNEJ PRACY 
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Anna Potocka-Domin
Wiceprezeska Business Centre Club  
i Fundacji „Kobiety inspirują”
Członkini Rady Programowej UN GCNP

Biznes ma potężną siłę oddziaływania na nasz świat, 
styl życia, zdrowie, nawyki, wybory… Banał, ale jakże 
często sprowadzający do widzenia świata w kategoriach 
MY – „zwykli śmiertelnicy”, pracownicy, klienci, otoczenie 
oraz ONI – grupa wybranych, decydujących o losach 
maluczkich z poziomu swoich biznesowych Olimpów. 20 
lat odpowiedzialnych społecznie działań wspieranych 
przez UN Global Compact i realizowanych przez 
międzynarodowe korporacje, ale też średni i całkiem 
mały lokalny biznes stopniowo zmniejszyło odległość 
między MY a ONI. Do czasu wielkiego globalnego kryzysu 
zapoczątkowanego wybuchem pandemii Covid-19. 

W drugiej połowie 2021 roku chcemy wierzyć, że 
najgorsze już za nam i z optymizmem, choć nie bez lęku, 
staramy się patrzeć w przyszłość. Tylko perspektywa 
nam się skróciła. Przyszłość, to nie dziesięciolecia, to 
nawet nie 2030 rok – w którym zgodnie z Rezolucją 
ONZ mamy osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. 
Przyszłość, to teraz najbliższy rok, może dwa, 
maksymalnie trzy. Bo tak szybko wszystko może się 
zmienić, zatrzymać, zniknąć. 

I choć o złapanie dystansu jeszcze trudno, to już 
staramy się liczyć straty, łatać dziury, budować szalupy 
ratunkowe na wypadek gdyby lockdown znowu wrócił. 
Czy wyszliśmy silniejsi, a może lepsi po doświadczeniu 
pandemii? Czy – jak chcą niektórzy – usłyszeliśmy krzyk 
świata, który upomniał się o siebie? Czy dystans między 
MY i ONI się skrócił, czy może jesteśmy dalej od siebie 
niż kiedykolwiek wcześniej? 

Jest różnie – mamy wspaniałe przykłady solidarności, 
wspierania firm przez klientów i pracowników, 
konkurentów rynkowych tworzących koalicje, biznesu, 
który mimo wielkich trudności dzieli się z potrzebującymi, 
wspiera służbę zdrowia i jej pracowników. W tych 
sytuacjach dystans między MY i ONI praktycznie znika. 

Pandemia uczyniła nasz świat bardziej egalitarnym, 
pytanie na jak na długo? 

Jest różnie - wzmocniły się radykalne głosy tropicieli 
spiskowych teorii antagonizujące te dwa światy. Ujawniły 
się egozimy, walka o siebie, czasem kosztem innych, 
słabszych, mniej zaradnych. 

Jednego jesteśmy niestety pewni – w wyniku pandemii 
ubożsi stali się jeszcze bardziej ubodzy, kobiety mają 
czekać na równość jeszcze dłużej, lęk przed nieznanym 
został skierowany na tych, którzy są „inni niż my” 
i przerodził się w wykluczenie, dyskryminację i agresję.

Co dalej? Czy, jak często już było – umiemy się pięknie 
wspierać, być razem i blisko, gdy łączy nas tragedia? 
Ale na krótko. Gdy emocje opadają, wracamy do świata 
podzielonego na dwa kolory. Nasz kapitał społeczny 
jest tak kruchy i delikatny, że bez czułej opieki – zniknie, 
rozpadnie się.

Czy biznes może to powstrzymać? Jestem przekonana, 
że tak. I to teraz. Bo nie mamy już czasu. Pandemia 
cofnęła wskazówki z naszym zegarze i musimy 
nadgonić. Zrobimy to razem, bo świat biznesu 
tworzymy my wszyscy, jesteśmy sobie potrzebni, bez 
siebie nie istniejemy. I to jest właśnie ten moment, to 
mityczne „sprawdzam” dla nas wszystkich, które tak 
nieoczekiwanie nadeszło. 

ŚWIAT POWIEDZIAŁ NAM „SPRAWDZAM”
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Jarosław Drozd 
Prezes Zarządu Bioelektra Group S.A.

2020 rok zostanie zapamiętany jako rok pandemii wirusa 
COVID-19, który wstrząsnął światową gospodarką, 
wpłynął na lokalną i globalną politykę i życie jednostek. 
Jednocześnie, pandemia pokazała potęgę nauki i siłę 
ludzkiego człowieczeństwa, solidarności i umiejętności 
adaptacji do niespotykanych wcześniej warunków. 
Pokazała także siłę przywództwa politycznego krajów 
i organizacji, które zdecydowały, aby po pandemii zamiast 
przywracać stary system, rozpocząć autentyczną 
przebudowę w kierunku zrównoważonej gospodarki. 

Wydarzenia 2020 - pożary w Australii, Amazonii 
i USA, powodzie w Europie, rekordowe temperatury 
w większości krajów świata i wzrost tempa kurczenia się 
powłok lodowych na obydwu biegunach pokazały tempo 
zmian klimatu i uświadomiły nam, że nadszedł czas na 
bardziej zdecydowane działania wspierające klimat. 

W 2020 także minęło 5 lat od ogłoszenia przez ONZ 
17 Zrównoważonych Celów Rozwoju (SDG), które po 
doświadczeniach pandemii wybrzmiały jeszcze silniej. 
Nadrzędnym celem jest zatrzymanie ocieplenia klimatu, 
co jest możliwe wyłącznie przez redukcję emisji CO2 
i innych gazów cieplarnianych. Zmniejszenie naszej 
mobilności i spowolnienie gospodarki podczas pandemii 
pokazało jak szybko natura może rozpocząć odbudowę 
swojej struktury i bioróżnorodności. 

Misja Bioelektra zawsze była związana z redukcją 
negatywnego wpływu odpadów i tradycyjnych 
metod nimi zarządzania na emisję CO2. 
Gospodarka odpadami jest czwartym największym 
źródłem gazów cieplarnianych. Nasza technologia 
w 100% zatrzymuje naturalną emisję CO2 
z odpadów, a ponad 90% odzysk surowców 
wtórnych pozwala na jej dodatkową redukcję. 

Teraz rozpoczynamy kolejny etap - współpracujemy 
z najlepszymi, aby pokazać w jaki sposób pozyskiwana 
przez nas frakcja organiczna z odpadów może stać 
się źródłem zielonej energii, nawozów organicznych, 
biodegradowalnych opakowań lub wodoru. Z 3 mld t 
odpadów komunalnych wytwarzanych na całym świecie 
moglibyśmy uzyskać 600 mln t nawozów - 3-krotnie 
więcej, niż globalne zapotrzebowanie! Jak wielki wpływ 
miałoby to na osiągniecie celów SDG związanych 
z walką z głodem, nierównościami i poprawą jakości 
życia? Potrafimy nawet odzyskać wodę z odpadów, która 
oczyszczona i zawrócona do gospodarki pozwoliłaby 
wspierać 6. cel SDG dotyczący ochrony i zapewnienia 
dostępności wody. 

Nelson Mandela powiedział, że „coś wydaje się 
niemożliwe, dopóki stanie się możliwe”. Pokazaliśmy, 
że niemożliwe jest osiągalne. Czekamy jedynie na 
sprzyjające innowacjom regulacje prawne i liczymy na 
porzucenie starych sposobów postępowania z odpadami, 
gdyż nie wspierają one walki z ociepleniem i osiągnięciem 
celów SDG. Opowiemy o tym w Dubaju podczas World 
EXPO DUBAI 2020 i zapraszamy do odwiedzenia naszego 
stoiska. Chcemy dotrzeć do wszystkich mieszkańców, 
decydentów i polityków, którym zależy na lepszej 
i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Czas na 
działanie! 

WIELKIE PRZYSPIESZENIE 
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Joanna Woźniakowska  
Managing Partner

Areta Kempińska 
Managing Partner

Biuro tłumaczeń BIRETA Professional Translations 
od prawie dwudziestu lat zapewnia profesjonalne 
usługi tłumaczeń technicznych dla największych 
międzynarodowych przedsiębiorstw. Od początku 
działalności jesteśmy mocno związani z branżą 
energetyczną i zaangażowani w najważniejsze 
inwestycje tego sektora w Polsce. Dlatego 
w ubiegłym roku postanowiliśmy skupić się 
na działaniach wpisujących się w realizację 7 
celu zrównoważonego rozwoju: zapewnienie 
wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, 
zrównoważonej i nowoczesnej energii po 
przystępnej cenie.

Od ponad dziesięciu lat Bireta wspiera tłumaczeniowo 
wydarzenia obejmujące tematykę zrównoważonej 
gospodarki, od konferencji dotyczących nowoczesnej 
gospodarki odpadami, przez międzynarodowe kongresy 
ochrony środowiska, po spotkania dotyczące rozwoju 
transportu zbiorowego. 

W ostatnim roku położyliśmy szczególny nacisk na 
współpracę z firmami oraz instytucjami działającymi 
w sektorze energetyki odnawialnej. Priorytetowo 
traktujemy kontrakty dotyczące projektów z zakresu 
energetyki wiatrowej, budowy elektrowni jądrowych, 
fotowoltaiki, a także technologii wodorowych i gospodarki 
odpadami. 

W związku z dynamicznym rozwojem energetyki 
wiatrowej na Bałtyku, w marcu 2021 wypuściliśmy na 
rynek nowatorski produkt – słownik OFFSHORE WIND. 
Jest to pierwszy w Polsce polsko-angielski glosariusz 
terminów z zakresu morskiej energetyki wiatrowej. Ma 
formę wyszukiwarki online i zawiera ponad 1100 pojęć, 
zweryfikowanych przez inżynierów, którzy specjalizują się 
w tej tematyce. Słownik OFFSHORE WIND powstał, 

aby wesprzeć rozwój morskiej energetyki 
wiatrowej w Polsce przez upowszechnienie 
jednolitej branżowej nomenklatury. Dostęp do słownika 
przekazujemy bezpłatnie przedstawicielom urzędów 
państwowych, instytucjom i stowarzyszeniom związanym 
z tym sektorem.

We wrześniu tego roku uruchomiliśmy także kolejny 
specjalistyczny polsko-angielski glosariusz, tym razem 
obejmujący terminologię związaną z energetyką jądrową. 
Do współpracy przy tworzeniu słownika NUCLEAR 
zaprosiliśmy Fundację nuclear.pl, wydawcę portalu 
zajmującego się tematyką atomową. Terminologię 
ponownie zweryfikowali inżynierowie specjalizujący 
się w tej dziedzinie. Podobnie jak w przypadku 
słownika OFFSHORE WIND, słownik NUCLEAR 
również będziemy przekazywać bezpłatnie 
przedstawicielom sektora publicznego 
i organizacjom pozarządowym, działającym 
w sektorze energetycznym. Uważamy, że elektrownia 
jądrowa jest dla Polski najlepszym rozwiązaniem, które 
pozwoli na zrealizowanie nowych celów klimatycznych.

Negatywne skutki zmian klimatu odczujemy 
wszyscy. Aby im zapobiec i ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych, potrzebujemy zdecydowanych działań, 
przede wszystkim rządów i korporacji. Wierzymy jednak, 
że również małe i średnie przedsiębiorstwa powinny 
priorytetowo traktować przeciwdziałanie kryzysowi 
klimatycznemu. 

MUSIMY ZATRZYMAĆ ZMIANY KLIMATU  
– BIRETA WSPIERA TRANSFORMACJĘ  
ENERGETYCZNĄ 
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Barbara Wasyl 
Partner, BrandLab PR

MUSIMY ZATRZYMAĆ ZMIANY KLIMATU  
– BIRETA WSPIERA TRANSFORMACJĘ  
ENERGETYCZNĄ 

W 100-lecie urodzin Stanisława Lema współczesny świat 
na każdym kroku poddaje w wątpliwość bezsprzeczną 
rację… faktów. W czasach, gdy nie pozostaje nam 
nic innego, jak zaufać nauce – to właśnie z nauką 
dyskutujemy najchętniej. Zapominamy, że parząc kawę, 
pracując zdalnie czy lecząc raka – działamy dzięki jej 
osiągnięciom. 

W szczególnym czasie pandemii COVID-19 oczy świata 
zwrócone były w stronę naukowców. Niestety jedynie 
przez chwilę. Yuval Noah Harari, izraelski profesor 
i historyk, napisał, że „wielkim odkryciem, które 
utorowało drogę rewolucji naukowej, było uzmysłowienie 
sobie przez ludzi, że nie znają odpowiedzi na swoje 
najważniejsze pytania”. Czy brak wiedzy popycha nas 
dzisiaj w stronę poszukiwania odpowiedzi w nauce? Czy 
nauka w ogóle ma dziś wystarczającą siłę rażenia, by 
przebić się przez ogrom zalewających nas informacji? 

Jednym z nielicznych momentów, gdy oczy świata 
zwrócone są w stronę nauki jest ogłaszanie laureatów 
Nagrody Nobla. Ustanowionym ponad 100 lat temu 
testamentem Alfred Nobel dał paliwo całym pokoleniom 
innowatorów i jednocześnie magnes dla skupienia uwagi 
świata na dziedzinach wiedzy, którym zawdzięczamy 
rozwój cywilizacyjny. Przez 6 kolejnych dni poznajemy 
laureatów najbardziej prestiżowej nagrody świata nauki 
w medycynie i fizjologii, fizyce, chemii, literaturze, pokoju 
i ekonomii. Co ważne, nagradzane są wyłącznie te 
odkrycia i wynalazki, które mają przełożenie empiryczne. 

Alfred Nobel przypomina nam tym samym, że nauka 
nie działa sama dla siebie. Przesłanie to przyświeca 
idei Tygodnia Noblowskiego Centrum Współpracy 
i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, który już od 
trzech lat wspieramy strategicznie i w obszarze działań 

mediowych. 6 dni działania Centrum Informacyjnego 
Tygodnia Noblowskiego to czas wytężonej pracy Zespołu 
Noblowskiego na czele ze znakomitymi naukowcami 
Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Ekspertki i eksperci akademii 
dzień po dniu tuż po ogłoszeniu laureatów dziedziny 
wyjaśniają dziennikarzom istotę nagrodzonego odkrycia 
i jego znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki. Co 
znamienne, w Tygodniu Noblowskim nauka przypomina 
nam, że jest nieodłączną częścią naszej codzienności. 

„Kryzys klimatyczny i polityczny, w którym dzisiaj 
próbujemy się odnaleźć i któremu pragniemy się 
przeciwstawić, ratując świat, nie wziął się znikąd. Często 
zapominamy, że nie jest to jakieś fatum i zrządzenie 
losu, ale rezultat bardzo konkretnych posunięć i decyzji 
ekonomicznych, społecznych i światopoglądowych (…). 
Dlatego wierzę, że muszę opowiadać tak, jakby świat 
był żywą, nieustannie stawającą się na naszych oczach 
jednością, a my jego – jednocześnie małą i potężną – 
częścią”. Fragment mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk. 

Móc współtworzyć Tydzień Noblowski i uczestniczyć 
w ogłoszeniu absolwentki UW laureatką Nagrody Nobla 
to zawodowy przywilej. 

Tydzień Noblowski 2020 w liczbach: 
• 6 konferencji prasowych, 24 naukowców  
 i naukowczyń UW i WUM  
• 1 156 publikacji w mediach, dotarcie do 36 mln osób 

FAKTY BOWIEM TO MAJĄ DO SIEBIE,  
ŻE RACJA JEST ZAWSZE PO ICH STRONIE
LEM S., BAJKI ROBOTÓW
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Małgorzata Podrecka
Wiceprezes CANPACK S.A.,  
Group Legal & PR Officer

Grupa CANPACK to jeden z czołowych producentów 
napojowych puszek aluminiowych na świecie. W naszym 
portfolio znajdują się również stalowe puszki na żywność, 
butelki szklane i kapsle. Zatrudniamy około 8000 
pracowników w 19 krajach, na pięciu kontynentach. 
W świecie, w którym zużywane są miliardy opakowań 
dziennie, a globalne ocieplenie już dawno przestało być 
futurystyczną wizją świata czujemy się odpowiedzialni 
za każdy etap produkcji naszych produktów, a także 
zobowiązani do prowadzenia biznesu w sposób 
odpowiedzialny. Co to oznacza w praktyce? 

Wraz z dołączeniem do sygnatariuszy United Nations 
Global Compact uznaliśmy cele zrównoważonego 
rozwoju ONZ (SDGs) za drogowskaz, którym kierujemy 
się w budowaniu i realizacji naszej strategii biznesowej. 
Konsekwentnie agendę zrównoważonego rozwoju Grupy 
oparliśmy na trzech filarach Care. Sustain. Recycle., 
które definiują jasne ramy dla realizacji celów SDGs, 
jednocześnie odzwierciedlając oczekiwania kluczowych 
interesariuszy naszej firmy. 

Jednym z głównych celów działań podejmowanych 
przez CANPACK na rzecz ochrony klimatu jest walka 
z globalnym ociepleniem poprzez zmniejszenie śladu 
węglowego. W 2021 r. wdrożyliśmy cele obligujące 
wszystkie zakłady do ograniczenia (do 2025 r.) zużycia 
energii elektrycznej i cieplnej oraz zwiększenia recyklingu 
(ponadto redukcji zużycia wody i ilości odpadów), 
umożliwiając ograniczenie emisji dwutlenku węgla 
w sposób kompleksowy. 

Sukcesywnie zwiększamy również udział energii 
odnawialnej w strukturze całkowitej zużywanej przez 
nas energii elektrycznej. Obecnie wszystkie zakłady 
produkcyjne CANPACK w Polsce, Wielkiej Brytanii, 
Holandii i Słowacji zasilane są w 100% energią 
elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 

Pracujemy nad wdrożeniem dobrych praktyk w tym 
zakresie we wszystkich zakładach produkcyjnych Grupy. 

W CANPACK wierzymy, że jedynie zaangażowanie 
partnerów z całego łańcucha wartości może przynieść 
faktyczne i wymierne efekty. Dlatego, jeśli to tylko 
możliwe, inicjujemy lub angażujemy się w projekty 
naszych dostawców i klientów, mające na celu 
szerzenie wiedzy z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji 
i recyklingu, zmniejszenie śladu węglowego i ilości 
odpadów produkcyjnych. Flagowy projekt realizowany 
w formule branżowego partnerstwa to międzynarodowa 
inicjatywa edukacyjna Każda Puszka Cenna. 

Jednak bycie odpowiedzialnym biznesem to nie 
tylko dbanie o środowisko. Uznajemy także nasze 
zobowiązania wobec społeczności, w których 
prowadzimy działalność. W 2020 roku wdrożyliśmy 
spójne ramy dla wszystkich programów 
społecznościowych realizowanych w Grupie. W efekcie 
w pierwszej kolejności koncentrujemy się na odkrywaniu 
potencjału, talentów i nowych możliwości wśród 
najmłodszych. Nie pozostajemy również obojętni wobec 
potrzeb wywołanych przez pandemię Covid-19. 

Choć już dzisiaj możemy pochwalić się osiągnięciami 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, a złoty certyfikat 
przyznany nam przez EcoVadis potwierdza nasz 
postęp w realizacji celów, mamy w sobie dużo pokory. 
Zrównoważony rozwój to proces oparty na ciągłym 
doskonaleniu. 

DĄŻENIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
WYZNACZA KIERUNEK NASZYCH DZIAŁAŃ
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Neutralność klimatyczna do 2040 roku, ograniczenie 
emisji GHG o 1/3 do 2026 roku, zmniejszenie ilości 
energii zużywanej w procesach produkcji, ograniczenie 
zużycia surowców i mniejsza ilość odpadów dzięki 
stosowaniu zasad gospodarki obiegu zamkniętego, 
rozwój pracowników oraz zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa pracy – to niektóre ze zobowiązań, jakie 
podjęliśmy w naszej Strategii ESG ogłoszonej w maju 
2021 roku.

Nasze cele są mierzalne i umożliwiające monitorowanie 
postępów – są zgodne z kryteriami ESG stosowanymi 
w ocenie spółek giełdowych przez globalnych 
inwestorów. Wpisują się także w założenia „Agendy 2030 
na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

 Nasze osiem zobowiązań określonych w strategii 
„Chemia dla lepszego świata” zgrupowalismy w trzech 
filarach: „klimat”, „społeczeństwo” oraz „współpraca 
i otwartość”. Każde zobowiązanie to mierzalny cel 
i opis związanych z nim inicjatyw. Osiem deklaracji 
CIECH to: „Przyspieszenie na drodze do neutralności 
klimatycznej”, „Rośniemy bez zwiększania zużycia 
energii”, „Gospodarka obiegu zamkniętego naszą 
kluczową dźwignią efektywności”, „Bezpieczeństwo jest 
dla nas najważniejsze”, „Chcemy być miejscem rozwoju 
zróżnicowanych talentów”, „Jesteśmy odpowiedzialną 
częścią lokalnych społeczności”, „Współpracujemy 
na rzecz zrównoważonego rozwoju z naszymi klientami 
i dostawcami” oraz „Zyskujemy wiarygodność spełniając 
obietnice”.

 Jako nowoczesna organizacja, jesteśmy przekonani, 
że tworzenie zrównoważonej, globalnej gospodarki, 
zapewniającej trwałe korzyści dla ludzi, środowiska 

i rynków, jest możliwe. Wierzymy, że biznes powinien być 
pionierem w wyznaczaniu trendów i promowaniu działań, 
które pomogą zmieniać nasze otoczenie na lepsze, 
w perspektywie kolejnych dekad i dla następnych 
pokoleń. Dlatego społeczna odpowiedzialność oraz 
zrównoważony rozwój, są jednym z filarów naszej 
strategii biznesowej. Są też oczekiwane zarówno przez 
naszych klientów jak i pracowników.

Działamy w branży chemicznej, dostarczając 
podstawowe surowce niezbędne do wytworzenia 
wielu produktów zmieniających świat na lepsze. Mamy 
świadomość, że wywieramy duży wpływ na środowisko 
naturalne i otoczenie, a poprzez uczestniczenie 
w globalnych łańcuchach wartości ślad naszej 
działalności, choćby emisje gazów cieplarnianych, 
trafia do niemal wszystkich branż – od budownictwa, 
przez przemysł samochodowy, aż do farmacji 
i przemysłu spożywczego. Dlatego poczuwamy się do 
odpowiedzialności i ustanowiliśmy sobie bardzo ambitne, 
ale wykonalne cele.

 Zachęcam do przyjrzenia się szczegółom naszej 
strategii. Zaprezentowaliśmy je w materiałach 
dostępnych na stronie www.esgciech.com.

 

Dawid Jakubowicz 
Prezes Zarządu CIECH S.A. 
Członek Rady Programowej UN GCNP

CIECH – CHEMIA DLA LEPSZEGO ŚWIATA

157



Filarami realizowanej przez DOZ S.A. misji 
Pacjent w centrum uwagi są od 20 lat niezmienne 
wartości: rozwój, zaufanie, zaangażowanie. 

Konsekwentnie pracujemy nad opracowywaniem oraz 
wdrażaniem nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, 
które pozwalają nam zapewniać najlepszą jakość 
opieki wszystkim Pacjentom. Potwierdzeniem naszej 
skuteczności w tym obszarze jest statuetka Retail 
Business Awards 2020 w kategorii Innowator Rynkowy. 

Efektywna komunikacja oraz transparentne zasady 
współpracy sprawiają, że każdy Pracownik może czerpać 
pełną satysfakcję z osiąganych sukcesów. 

Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu Pracowników 
możemy być pewni nie tylko najwyższej jakości 
oferowanej opieki, ale także najwyższych standardów 
pracy.

Jako firma ciesząca się od pięciu lat tytułem Najlepszego 
Miejsca Pracy czujemy się zobowiązani do pielęgnowania 
wartości etycznych. Organizowana corocznie kampania 
Z Etyką w DOZ pomaga wzmacniać świadomość 
Pracowników dotyczącą zasad właściwego postępowania 
zarówno wobec współpracowników, jak i kontrahentów. 
Na co dzień Kodeks Etyki stanowi dla każdego z nas 
drogowskaz na drodze do umacniania relacji opartych na 
niezachwianych wartościach moralnych. Potwierdzeniem 
posiadania wysokich standardów jest powołanie 
Rzecznika ds. Etyki, a także Komisji ds. Etyki.

Na co dzień dbamy o przejrzyste zasady współpracy. 
Rzetelnie opracowany proces zatrudnienia i wdrożenia 
nowego Pracownika pozwala zweryfikować wiedzę oraz 
stanowi punkt wyjścia do ugruntowania kompatybilnych 
wartości, które służyć będą wspólnemu celowi, jakim jest 
dobro Pacjenta. W trosce o jego realizację zatrudniamy 

Pracowników wyłącznie w oparciu o kompetencje, bez 
ukrytych kryteriów, jak wiek czy płeć. W najwyższej 
kadrze menedżerskiej DOZ S.A. 50% stanowią kobiety 
i 50% mężczyźni. Standardy te potwierdzają, że 
realizujemy cele: równości płci, wzrostu gospodarczego 
i godnej pracy oraz zmniejszenia nierówności, 
a wyróżnienie tytułem Rzecznika Standardu Etyki jest 
dowodem na to, że postępujemy zgodnie z wytycznymi 
dokumentu Standard Programu Etycznego. 

Stale dbamy o zapewnienie wysokiej jakości opieki oraz 
dostępności i bezpieczeństwa terapii farmakologicznej. 
Przywiązujemy dużą wagę do edukacji Pacjentów, 
dlatego dystrybuujemy materiały o treści promującej 
zdrowie, a także DOZ Magazyn dbam o zdrowie, będący 
rzetelnym źródłem wiedzy na tematy farmaceutyczno-
medyczne. Pomagamy Seniorom w ramach działań DOZ 
Fundacji, organizując wykłady, koncerty i warsztaty, 
a poprzez istniejący od 10 lat DOZ Maraton promujemy 
aktywny tryb życia. Organizujemy również kampanie 
badań profilaktycznych i dofinansowujemy prywatną 
opiekę medyczną naszym Pracownikom. Pragniemy 
w ten sposób tworzyć lepszą rzeczywistość i wspierać 
zdrowie oraz jak najwyższą jakość życia, realizując tym 
samym cel dobrego zdrowia i jakości życia.

Alicja Koleśnik
Prezes Zarządu DOZ S.A.

OD 20 LAT TWORZYMY LEPSZĄ RZECZYWISTOŚĆ
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Dr Mirosław Popławski
TRIUM Global EMBA
Prezes Zarządu Electrum

W STRONĘ ALTERNATYWNEJ PRZYSZŁOŚCI
Rok 2020 bezpowrotnie odmienił gospodarkę światową 
i zweryfikował strategie biznesowe większości 
istniejących organizacji. Firmy zajmujące się przemysłem 
i infrastrukturą nie są tutaj wyjątkiem – pandemia 
wpłynęła na dosłownie każdy łańcuch dostaw oraz 
wszystkie dostępne usługi i produkty. Każde wyzwanie 
jest jednak zamaskowaną okazją i dlatego tym bardziej 
skupiliśmy się jako organizacja na podążaniu za jasnym 
planem i kodeksem etycznym. Firma Electrum postawiła 
na swoją długofalową wizję i wykorzystała zaistniałe 
kryzysy do przyspieszenia zmian zaplanowanych na 
kolejne lata. 

Jesteśmy kreatorami i budowniczymi, a naszym celem 
stał się współudział w budowie Alternatywnego Systemu 
Elektroenergetycznego. Oznacza to w szczególności 
zmianę naszej formuły biznesowej z EPC na IPP 
(Independent Power Provider). Transformujemy się 
z firmy technologicznej w organizację dewelopującą 
aktywa energetyczne, a więc przejmujemy tym 
większą odpowiedzialność za pozytywne efekty 
środowiskowe i społeczne naszych działań i projektów. 
Dążymy do tego, by nasza wizja przyszłości opartej 
o założenia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej 
transformacji energetycznej, stała się wielkoskalowym 
projektem na skalę globalną, uwzględniającym podmioty 
i organizacje przychylne budowie zbalansowanej 
energetyki przyszłości.

Na zewnątrz organizacji realizujemy szereg inicjatyw 
na rzecz odpowiedzialności społecznej. Finansujemy 
wydarzenia charytatywne (w tym bieg Electrum Ekiden), 
jak również wspieramy projekty sportowe i artystyczne. 
Staramy się dobierać naszych partnerów i wykonawców 
w sposób świadomy tak, by całość naszej działalności 
biznesowej funkcjonowała na silnych podstawach 
etycznych oraz by wpływała w jak najmniejszym stopniu 
na środowisko naturalne.

Z drugiej zaś strony, równie intensywnie rozwijamy się 
w kontekście projektów wewnętrznych. Kontynuujemy 
zmiany flotowe, przechodząc na auta hybrydowe 
i elektryczne. Poprawiamy zakres obsługi medycznej 
i sportowej naszych pracowników. Rewolucjonizujemy 
model pracy tak, by stanowił odpowiedni konsensus 
pomiędzy warunkami zewnętrznymi, indywidualnymi 
potrzebami ludzkimi oraz wydajnością zawodową. 

W kolejnych latach planujemy rozszerzanie zakresu 
realizacji założeń zrównoważonego rozwoju oraz 
kontynuację już rozpoczętych projektów – zarówno 
w sferze biznesowej, jak i tej społeczno-cywilizacyjnej. 
UN Global Compact pozwala nam regularnie 
weryfikować założenia naszej filozofii funkcjonowania 
i zderzać je z obowiązującymi standardami i trendami.

Przyszłość OZE należy do rozwiązań rozproszonych 
– inteligentne aglomeracje z zasilaniem wyspowym, 
prywatne sieci dystrybucyjne z wielomedialnymi 
usługami opartymi o magazynowanie energii, czy 
zielony wodór na potrzeby czystego transportu – to 
wszystko staje się teraźniejszością, pozwalającą na 
prawdziwą realizację idei zrównoważonego rozwoju. 
Electrum jest naszym wehikułem do budowania właśnie 
tej zbalansowanej wersji przyszłości, w którym natura, 
biznes, etyka, edukacja i technologia współegzystują 
w energetycznej symbiozie. 

159



Dariusz Pietrzak
Vice President, Enterprise Investors 
Członek Rady Programowej UN GCNP

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
Enterprise Investors to jeden z największych  
inwestorów private equity Europy Środkowo-Wschodniej. 
Wsparliśmy dotąd rozwój 127 polskich spółek  
i 20 przedsiębiorstw zlokalizowanych w innych krajach 
regionu. 12 spółek, które obecnie znajdują się w naszym 
portfelu inwestycyjnym, zatrudnia przeszło 12 tysięcy 
pracowników i każdego roku obsługuje miliony klientów. 
Mając świadomość dużego oddziaływania naszych 
spółek oraz nas samych – jako inwestora, na gospodarkę, 
społeczeństwo i środowisko szczególnie wiele uwagi 
poświęcamy temu, by wpływ ten był jak najbardziej 
korzystny. 

U podstaw naszej strategii leży dążenie do budowania 
trwałej wartości firm, w które inwestujemy. Istotna 
część tej wartości ma wymiar finansowy: pomagamy 
spółkom w ekspansji lokalnej i transgranicznej, 
pozyskaniu nowych kompetencji i poprawie rentowności. 
Chcemy by na koniec naszej inwestycji spółki były 
silniejsze i efektywniejsze niż przed rozpoczęciem 
współpracy. Podobna idea przyświeca naszemu 
podejściu do pozafinansowych aspektów działalności 
firm. Każdorazowo przed dokonaniem inwestycji, 
przeprowadzamy wnikliwą analizę przedsiębiorstwa 
w wymiarze środowiskowym i społecznym. 
Identyfikujemy słabe strony i opracowujemy plan 
ich kompleksowej poprawy. W trakcie inwestycji 
pomagamy spółkom wdrożyć nowe standardy, 
sformułować zestaw procedur i narzędzia w obszarze 
ESG, tak by na zakończenie naszej inwestycji ich profil 
środowiskowy i społeczny był znacznie lepszy niż przed 
jej rozpoczęciem.

Stale rozwijamy spektrum tematów w zakresie ESG, 
którym systematycznie poświęcamy uwagę planując 

nowe inwestycje i rozwijając spółki już będące w naszym 
portfelu. W wymiarze środowiskowym, staramy 
się minimalizować wpływ na zmiany klimatyczne, 
promować korzystanie ze zrównoważonych źródeł 
surowców i energii, a także w odpowiedzialny sposób 
budować łańcuchy dostaw. Analizując kwestie społeczne 
upewniamy się, że odpowiednio chronimy prawa 
konsumentów, zapewniamy bezpieczne warunki do 
pracy oraz w sposób równy i inkluzywny traktujemy 
naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych 
niezależnie od ich cech osobistych, przekonań czy 
wyborów życiowych. Promujemy pozytywne wartości 
oraz całkowitą eliminację zachowań nieetycznych 
zarówno w relacjach wewnątrz firmy, jak i w kontakcie 
z otoczeniem.

Poprzeczka jaką przed sobą stawiamy jest nieustannie 
przez nas podnoszona. Z satysfakcją patrzymy na 
pozytywny wpływ jaki udało nam się wywrzeć w trakcie 
ponad trzech dekad naszej działalności inwestycyjnej. 
Wierzymy jednak, że najlepsze wciąż przed nami.
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Dariusz Rafał 
Prezes Zarządu Komplementariusza 
Esperis Sp. z o.o. 

Esperis to firma doradcza z sektora energetycznego 
wyspecjalizowana w analizie polskiego rynku oraz krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i obszaru 
poradzieckiego. Tłumaczymy powiązania regulacji, 
biznesu i polityki, dbając o indywidualne potrzeby 
naszych klientów. Pracowaliśmy dla największych spółek 
energetycznych w Polsce, oferując im unikalną wiedzę 
i zrozumienie otoczenia rynkowego. Nasza kluczowa 
kompetencja to umiejętność znajdowania właściwych 
informacji w kontekście, tj. zarządzanie chaosem 
informacyjnym.

 Posiadamy płaską strukturą organizacyjną. Decyzje 
podejmowane są przez pracowników w wielu kwestiach. 
Pracownicy sami inicjują chęć udziału w szkoleniach czy 
warsztatach, a później mogą dzielić się wiedzą wśród 
reszty zespołu. Staramy się znaleźć dogodne rozwiązania 
przy różnych potrzebach pracowników, m.in. wychowanie 
dziecka, zakończenie pracy. Zwiększamy transparentność 
dla pracowników w zakresie danych finansowych 
i strategii. 

 W Esperis duże znaczenie przykładamy do brania 
odpowiedzialności, współpracy, elastycznego podejścia 
do każdego pracownika, miłej atmosfery pracy oraz 
kreatywności. Staramy się, aby firma stanowiła miejsce 
rozwoju i dawała sens każdemu z nas, bo wtedy każdemu 
będzie zależeć na jej właściwym funkcjonowaniu. 
Wartości, którymi się kierujemy to: rzetelność, 
ciekawość, ambicja, patriotyzm, ekologia i humanizm – 
ludzie (pracownicy, klienci, otoczenie) są ważni.

„Szczególną uwagę skupiamy na zielonej 
transformacji. Zdajemy sobie sprawę z potrzeby 
dekarbonizacji gospodarki w najróżniejszych 
segmentach – zarówno w ujęciu systemowym, 
jak i poszczególnych spółek. W tym kontekście, 
korzystając z posiadanego doświadczenia 
w szeroko rozumianym sektorze energetycznym, 
pomagamy naszym klientom mierzyć się z nowymi 
wyzwaniami. Śledzimy rozwój technologii 
i pomagamy adaptować się do aktualnych 
trendów. Jesteśmy członkiem European  
Clean Hydrogen Alliance.”

Jesteśmy ponadto członkami zespołu ds. Wodoru 
 United Nations Global Compact Network Poland, 
a zarazem ekspertami opracowującymi wspólnie 
Discussion Paper UNGC „Środowisko regulacyjne 
i finansowe dla rozwoju gospodarki wodorowej  
w UE i wybranych państwach członkowskich”.

W ramach zaangażowania naszego zespołu  
wodorowego pracujemy obecnie nad raportem 
dotyczącym Prawa Wodorowego. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ:  
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ FIRMY
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Joanna Pelczar  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.

ZIELONA ODLEWNIA
FAM – Technika Odlewnicza od 75 lat 
konsekwentnie inwestuje w rozwój. Zmiany 
właścicielskie w 2015 roku przyniosły firmie 
nie tylko nowy park maszynowy, ale przede 
wszystkim skierowały wspomniany rozwój na 
zieloną, zrównoważoną ścieżkę. Stworzyliśmy 
5-letni plan, który ma skutecznie poprawić 
efektywność wykorzystania energii i zasobów 
w procesie produkcyjnym. Cel jest niezwykle 
ambitny: FAM-TO do roku 2035 stanie się  
w pełni Zieloną Odlewnią.

Wybrana przez nas ścieżka zielonego rozwoju 
koncentruje się na gospodarce o obiegu zamkniętym, 
minimalizacji poziomu zanieczyszczeń emitowanych do 
atmosfery czy nieustannym dążeniu do ograniczenia 
oddziaływania na otoczenie poprzez efektywne 
korzystanie z zasobów. 

Będąc świadomym, jak bardzo energochłonnym 
jest proces odlewania ciśnieniowego, stawiamy 
na pozyskiwanie własnej energii z OZE (PV, 
wysokosprawna kogeneracja), ograniczając  
tym samym emisję pyłków i CO2 do środowiska.  
Nieustająca transformacja łańcucha wartości obejmuje 
program rozwoju portfolio dostawców, pozwalający  
na zapewnienie surowców o najniższej możliwej 
zawartości CO2.

Zielona Odlewnia to również wdrażanie 
i wykorzystywanie innowacyjnych technologii 
recyklingu, które wyprzedzają istniejące dziś standardy 
rynkowe, jak choćby ponowne wykorzystywanie 
złomu cynkowego, aluminiowego czy magnezowego. 
Odzyskujemy także surowce z kabli komunikacyjnych.  

Opracowaliśmy technologię, dzięki której prawie 
wszystkie elementy kabla mogą zostać ponownie 
wykorzystywane, w tym miedź, polietylen, 
aluminium i petrożel. Szacujemy, że rzeczywiste 
odpady nie powinny przekraczać 4% całości przerobu.  
To ważne! Wiele firm wciąż nie widzi takich możliwości. 

Wiemy, że FAM-Technika Odlewnicza to przede 
wszystkim ludzie – zaangażowani, z pasją, tworzący 
przyszłość, w której zrównoważony rozwój jest brany pod 
uwagę we wszystkich decyzjach strategicznych firmy. 
Powołaliśmy Dział ds. Rozwoju Biznesu i ESG, 
który w trosce o środowisko i lokalną społeczność, łączy 
innowacje z rozwojem firmy. Nasze zaangażowanie 
w zrównoważony rozwój pozwoliło FAM-TO w 2021 r. 
dołączyć do grona członków UN Global Compact. 

Historia firmy nierozerwalnie związana jest z Chełmnem. 
Jesteśmy wdzięczni miastu, jego władzom, 
mieszkańcom i naszym pracownikom. Staramy się 
docierać do najbardziej potrzebujących członków 
naszej społeczności, między innymi poprzez program 
stypendiów dla dzieci i młodzieży, czy mecenat kultury. 
Przeszliśmy długą drogę – 75 lat wzlotów i upadków. 
Jesteśmy ogromnie dumni, że dziś razem z Państwem 
możemy kroczyć zieloną ścieżką zrównoważonego 
rozwoju. Dziękujemy! 
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Marzena Strzelczak 
prezeska, dyrektorka generalna  
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego 
rozwoju w Polsce” – pod takim hasłem w 2020 
roku Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu obchodziło swój jubileusz. To czas pandemii, 
kiedy odpowiedzialne przywództwo, współpraca 
i zrównoważony rozwój wybrzmiewały bardzo 
mocno. Zależało nam, by pokazywać dobre praktyki 
biznesu i jego otoczenia, docierając do potencjalnych 
beneficjentów działań pomocowych w kampanii 
#BiznesReagujeOdpowiedzialnie. Jej ważnym elementem 
były głosy zarządzających firmami. Rozmowy dotyczyły 
sprawdzonych rozwiązań, inspiracji do działania oraz 
trudnych pytań, przed którymi stawali liderzy biznesu. 
Rok 2020 to czas niepewności oraz rosnącej polaryzacji 
społecznej. By lepiej rozumieć zachodzące zmiany 
i skuteczniej wspierać pracodawców i ich interesariuszy 
przeprowadziliśmy pierwsze w Polsce badanie nt. 
działań biznesu w czasie pandemii. Kolejne badanie, 
którego efektem była analiza tematyczna o aktywizmie 
korporacyjnym pomogło nam bliżej przyjrzeć się 
postrzeganiu przez szerokie grono interesariuszy 
zaangażowania biznesu w kwestie będące przedmiotem 
dyskusji czy sporów światopoglądowych. W ramach 
Karty Różnorodności, w partnerstwie z wieloma 
organizacjami, powstało nasze badanie Diversity IN 
Check, które ułatwia pracodawcom diagnozowanie 
mocnych stron, jak i obszarów do rozwoju w procesie 
budowania inkluzywnych organizacji. Dzięki temu 
narzędziu firmy mogą ewaluować i udoskonalać projekty, 
których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu grup 
szczególnie narażonych na to ryzyko. To kwestia paląca 
zwłaszcza w dobie pandemii. Tak kontrybuujemy nie 
tylko do Celu 5. dotyczącego równości płci, ale też wielu 
innych, na czele z SDG 17.

Od 20 lat upowszechniamy standardy odpowiedzialnego 
biznesu, ważna więc była kontynuacja naszej aktywności 
w czasie trudnym dla trzeciego sektora. Z badania 

Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, że z powodu 
koronakryzysu 85 proc. organizacji pozarządowych 
zawiesiło część lub wszystkie działania. W FOB 
dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości, realizując 
wiele nowych aktywności czy wprowadzając konieczne 
zmiany formuły. Po raz pierwszy Targi CSR odbyły 
się online, integrując wirtualne części: konferencyjną, 
networkingową i wystawową pod hasłem “Środowisko! 
biznesowe i naturalne”. W formie online ogłosiliśmy też 
nową edycję Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. 
Dobre praktyki” oraz wyniki konkursu na najlepsze 
raporty społeczne i zintegrowane. Zależało nam, by 
nasze inicjatywy nadal były okazją do wymiany wiedzy 
i dyskusji, wzmacniania odpowiedzialnego przywództwa 
organizacji i ich liderek i liderów, definiowania 
priorytetowych działań na rzecz otoczenia w ramach 
Celów Zrównoważonego Rozwoju. Tak też widzimy 
przyszłość, z mocnym zaangażowaniem w kwestie 
środowiskowe i klimatyczne. Jednym z naszych 
priorytetów jest rozwój programu Chapter Zero Poland. 
Do udziału w tej inicjatywie zapraszamy przedstawicieli 
i przedstawicielki organów zarządczych i nadzorczych. 
Wyzwaniom klimatycznym, związanym z SDG 13, 
poświęcimy także część merytoryczną 8. Targów CSR 
w 2022 roku, na których mamy nadzieję spotkać się na 
żywo w przestrzeni Centrum EXPO XXI w Warszawie. 

ROZWÓJ MIMO PANDEMII 
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Dr Bianka Siwińska  
CEO, Perspektywy Women in Tech
(Fundacja Edukacyjna Perspektywy)

KONKRETNE ZOBOWIĄZANIE
Perspektywy Women in Tech (dynamicznie rozwijająca 
się część znanej z rankingów edukacyjnych Fundacji 
Edukacyjnej Perspektywy) od 15 lat rozwija działalność 
na rzecz wspierania kobiet na każdym etapie edukacji 
w nowych technologiach. Zaczęliśmy od akcji 
„Dziewczyny na politechniki!, w której wzięło udział 200 
000 maturzystek, i dzięki której w ciągu dekady udział 
kobiet na uczelniach technicznych w Polsce wzrósł 
o 10%. Z czasem rozwinęliśmy szereg projektów dla 
dzieci, studentek kierunków ścisłych i technicznych 
i dla młodych profesjonalistek IT: stypendiów, obozów, 
programów rozwojowych, startupowych („Shesnnovation 
Academy”) etc.. Przez nasze projekty mentoringu 
przeszło do tej pory 800 par Mentor/Mentorka – 
Mentee.. Projekt „IT for SHE” uznany został przez 
Komisję Europejską za najlepsze działanie dla kobiet 
w informatyce w UE i zdobył European Digital Skills 
Award 2018. 

Od 2015 roku nasze działania wpisują się w realizację 
Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ, 
realizując cele 4, 5, 8, 9, 10, 13 oraz 17. Wierzymy, że 
nasze działania przyczyniają się do rozwoju, w którym 
Ludzie, Planeta, Dobrobyt, Pokój oraz Partnerstwo 
mają kluczowe znaczenie. Wierzymy, że dzięki pełnemu 
uruchomieniu potencjału kobiet wizja rozwoju świata 
zostanie zbalansowana. 

Naszym największym działaniem jest Perspektywy 
Women in Tech Summit. Jego celem jest przede 
promowanie branży IT jako dobrego miejsca pracy 
i rozwoju dla kobiet, integracja specjalistek z tego 
obszaru poprzez celebrację ich dokonań, a jednocześnie 
wykreowanie Polski jako międzynarodowego hubu 
nowoczesnego przemysłu IT i edukacji w tym zakresie. 
W pierwszej edycji, która odbyła się w 2018 r., wzięło 
udział ok. 2,5 tys. uczestniczek i uczestników. Rok później 
już 6,5 tys. z 52 krajów (!) Summit stał się nie tylko 
największą w Europie imprezą dla kobiet nt. nowych 

technologii oraz 2-3 na świecie, ale także największą 
konferencją technologiczną w Polsce – bez względu  
już na kontekst płci. 

W grudniu 2020 r. konferencja odbyła się w związku 
z sytuacją pandemiczną zdalnie. Wzięła w niej udział 
rekordowa liczba aż 8,3 tys. uczestników ze 103 krajów. 
Zaangażowało się w nią wtedy ok. 50 najlepszych 
w Polsce firm technologicznych oraz 10 czołowych 
polskich uczelni, a także rekordowych 70 partnerów 
społecznościowych. Otworzyła ją sama Mariya 
Gabriel, Komisarz UE ds. Innowacji, Nauki, Edukacji, 
Kultury i Młodzieży. Tematyka klimatu była mocno 
reprezentowana dzięki naszej współpracy z UN Global 
Compact i UN Women. 

I tu koniec opisu dotychczasowych działań, a pora 
na konkrety związane z przyszłością. W związku 
z opublikowaną w sierpniu tego roku pierwszą częścią 
szóstego raportu IPCC, znaną głośniej jako “Czerwony 
Alarm dla Ludzkości”, która wstrząsnęła nami do głębi, 
zobowiązujemy się, że całkowity ślad węglowy 
związany z organizacją Perspektywy Women in 
Tech Summit 2022 (odbędzie się on 7-8 czerwca 
2022) zostanie zoffsetowany, a tematy związane 
z mitygacją i adaptacją będą stanowiły jeden z trzech 
głównych obszarów tematycznych Summitu 2022. 

Wyzwanie jest ogromne – ale, jak mówimy 
w Perspektywach – „małe problemy nas nie interesują”
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Śmieci z każdym rokiem stają się coraz poważniejszym 
problemem. Istnieje paląca potrzeba zamknięcia 
obiegu wytwarzanych przez człowieka materiałów, ale 
jednocześnie podnoszenia świadomości społecznej 
w zakresie recyklingu odpadów. Człowiek wciąż 
bezmyślnie niszczy środowisko naturalne, szkodząc 
w ten sposób samemu sobie. O zmianę złych nawyków 
od lat zabiega od samego początku wspierane przez 
Gemini Holding Stowarzyszenie Czysta Polska, 
organizator akcji Czyste Tatry oraz Czysty Bałtyk.

Jak przekonać ludzi, że śmiecenie to obciach? Wraz 
ze Stowarzyszeniem Czysta Polska znaleźliśmy 
na to sposób. Zachęciliśmy do współpracy tysiące 
wolontariuszy, rozpoznawalnych ambasadorów ze świata 
kultury i sportu oraz popularnych twórców internetowych 
i razem zaczęliśmy sprzątać po turystach. Piętnowaliśmy 
szkodliwe zachowania, a jednocześnie, za pośrednictwem 
mediów wysłaliśmy w świat pozytywny komunikat. 
Przesłanie, że musimy zadbać o swój własny Dom. 

Na przestrzeni dziesięciu lat, wolontariusze Czystej 
Polski zebrali w Tatrach ponad sześć i pół tony śmieci. 
Podczas pierwszej edycji w 2012 było ich ponad 1,5 
tony, a w 2021 „tylko” 589kg. Dziesięć lat pracy wydaje 
się odnosić skutek, dlatego przyszedł czas, by ruszyć 
w inne rejony Polski. Z końcem sierpnia, w ramach 
pierwszej akcji Czysty Bałtyk zebrano dwie tony śmieci. 
Podczas gdy plaże zanieczyszczone były głównie petami 
oraz kapslami, w pasach przybrzeżnych wolontariusze 
natrafili na prawdziwe śmietniska. Co więcej chronione 
pasy wydm okazały się być polowymi toaletami… 

Sprzątanie na Półwyspie Helskim, w Trójmieście, Rewie 
oraz Pucku pokazało, że wciąż mamy do odrobienia 

poważną lekcję w zakresie najprostszych działań na 
rzecz Planety. Co bardzo istotne, potrzebę prowadzenia 
i angażowania się w takie działania dostrzega też 
biznes. Znaczące na rynku firmy uwzględniają w swoich 
wieloletnich strategiach nie tylko zrównoważony rozwój, 
ale również wsparcie dla inicjatyw służących środowisku 
naturalnemu. 

Szklane i plastikowe butelki, czy puszki, których 
wolontariusze znaleźli najwięcej w pasach przybrzeżnych 
podczas akcji Czysty Bałtyk, można przetwarzać 
i recyklingować. Duże i rozpoznawalne firmy, które 
sprzedają swoje produkty w opakowaniach z tworzyw 
sztucznych czują się odpowiedzialne za wytworzone 
produkty, które zamiast zyskać drugie życie zaśmiecają 
planetę. Wspierając takie inicjatywy, jak Czyste Tatry, 
czy Bałtyk, wzmacniają przekaz i pozwalają dotrzeć do 
większych grup odbiorców. 

Stowarzyszenie Czysta Polska nie zamierza się 
zatrzymywać w swojej misji. Ale by tego typu projekty 
rosły, przynosiły efekt i zmieniały nawyki i świadomość 
społeczeństwa, potrzebne jest wsparcie biznesu. 
Odpowiedzialnego i współdziałającego w naszej wspólnej 
sprawie – dla Ziemi.

 

Rafał Sonik 
Prezes Gemini Holding sp. z o.o. 
Członek Rady Programowej UN GCNP

CZYSTA POLSKA JEST RÓWNIEŻ  
W RĘKACH BIZNESU
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Izabela Olszewska  
Członek Zarządu  
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

W KIERUNKU ZIELONEGO  
RYNKU KAPITAŁOWEGO
Giełdy na całym świecie reagują na zmieniające się 
potrzeby i zobowiązania uczestników rynku w obszarze 
ESG. W te działania wpisuje się również GPW. 
Warszawska giełda dostrzega znaczącą rolę 
w promowaniu zasad zrównoważonego inwestowania, 
wspieraniu emitentów w procesie raportowania 
pozafinansowego i dostarczaniu inwestorom produktów 
powiązanych z ESG – przykładem tego jest  
indeks WIG-ESG. 

Edukacja i dialog z rynkiem

Podstawowym celem rynku kapitałowego jest wspieranie 
rozwoju gospodarczego poprzez dostarczanie kapitału 
potrzebnego do rozwoju przedsiębiorstwom oraz 
budowanie kultury inwestowania. Działalność edukacyjna 
jest jednym z elementów budowania zaufania do rynku 
kapitałowego i funkcjonujących na nim podmiotów, 
dlatego GPW stara się, aby emitenci byli przygotowani  
do raportowania danych ESG. 

We współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy 
i Rozwoju, GPW opublikowała „Wytyczne do raportowania 
ESG” – przewodnik dla emitentów giełdowych dotyczący 
raportowania czynników ESG. Zostały również przyjęte 
Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2021, które 
uwzględniają aspekty ESG, m.in. takie jak: klimat, 
zrównoważony rozwój, różnorodność w organach 
władz spółek oraz równość wynagrodzeń. Dodatkowo 
GPW przygotowała „Przegląd praktyk rynkowych 
w zakresie raportowania zintegrowanego”, który bazuje 
na najnowszych wytycznych „IR Framework” wydanych 
przez Międzynarodową Radę ds. Sprawozdawczości 
Zintegrowanej (ang. International Integrated Reporting 
Council, IIRC). 

Liderzy wśród emitentów

Chcąc promować najlepsze praktyki w zakresie ESG 
GPW uruchomiła konkurs Liderzy ESG, skierowany do 
przedsiębiorstw krajowych. Nagrody zostaną przyznane 
w trzech kategoriach: Strategia, Innowacja oraz 
Program edukacyjny. Projekt ten powinien przyczynić 
się do zwiększenia rozpoznawalności firm, które 
mogą być wzorem dla innych podmiotów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. 

Wszystkie powyższe działania wpisują się 
w strategię GPW, która zakłada zrównoważony 
rozwój całej Grupy Kapitałowej oparty o cztery 
filary, takie jak działalność edukacyjna, dialog 
i relacje z rynkiem, odpowiedzialna polityka HR 
oraz poszanowanie środowiska naturalnego. 
Drogowskazem w tym procesie są Cele 
Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, czyli zestaw działań, 
które powinny zostać podjęte, żeby obecne oraz 
przyszłe pokolenia mogły rozwijać się w sposób 
zrównoważony. Dla GPW to dobre zdrowie, jakość 
życia i edukacji, równość płci, wzrost gospodarczy 
oraz innowacyjność, przemysł i infrastruktura.
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Pamiętając o celach Zrównoważonego Rozwoju 
oraz 10 zasadach United Nations Global Compact 
produkujemy nawozy, tworzywa i produkty 
chemiczne podnoszące jakość życia mieszkańców 
Europy jednocześnie aktywnie uczestnicząc 
w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego 
naszego kontynentu.

Grupa Azoty to jeden z europejskich liderów branży 
nawozowo-chemicznej. Naszą siłę buduje 15 tysięcy 
pracowników zatrudnionych w ponad 50 spółkach. 
Produkty Grupy Azoty znajdują uznanie wśród klientów 
na pięciu kontynentach – w obu Amerykach, Azji, Afryce 
oraz oczywiście Europie. Działalność skoncentrowana 
jest na czterech głównych segmentach – nawozach, 
tworzywach, chemii i energetyce. Produkty Grupy Azoty 
wykorzystywane są w każdym strategicznym sektorze 
gospodarki, co oznacza, że bez udziału firm takich jak 
nasza nie będzie możliwe zrealizowanie celu neutralnej 
klimatycznie, innowacyjnej i cyrkularnej Europy. 

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) 
i prowadzenie biznesu zgodnie z 10 zasadami United 
Nations Global Compact została ściśle powiązana 
z naszą strategią zrównoważonego rozwoju. 

W Grupie Azoty mamy świadomość, że skupienie naszej 
działalności wokół SDGs jest narzędziem do osiągnięcia 
lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości. Wynika 
to z rozumienia i odpowiadania na złożoność stojących 
przed nami wyzwań.

Jednym z filarów działalności Grupy Azoty są 
zrównoważony produkt i produkcja, gdzie staramy się 
wdrażać rozwiązania przyczyniające się do budowania 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Przykładem jest 
uruchomiona w ostatnim czasie linia pilotażowo-
produkcyjna do wytwarzania skrobi termoplastycznej. 
Nowa linia produkcyjna to odpowiedź Grupy Azoty 
na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/904 z czerwca 2019, której celem jest zmniejszenie 
wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na 
środowisko. 

Kolejny filar naszej działalności stanowi wpływ  
na otoczenie społeczno-gospodarcze. Prowadzimy 
wielopłaszczyznową edukację w zakresie 
zrównoważonego rolnictwa – wykorzystujemy tradycyjne, 
sprawdzone kanały szkoleniowe, równocześnie sięgając 
po najnowsze technologie umożliwiające przekazywanie 
wiedzy. Wspólnie z polskim startupem SatAgro 
oferujemy rolnikom specjalną aplikację z aktualną 
i precyzyjną informacją o stanie gleby na poszczególnych 
uprawach, co pozwala na racjonalizację użycia nawozów 
i uzyskanie jak najwyższych plonów (SDG 12). 

Z dumą wspieramy lokalne działania o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodowym. Działając na 
rzecz społeczności lokalnych, w szczególności dbamy 
o rozwój regionów, w których działają nasze spółki (SDG 
8). W okresie pandemii, na walkę z koronawirusem 
przekazaliśmy ponad cztery miliony złotych, 
rozpoczęliśmy też produkcję własnych środków 
dezynfekcyjnych opartych o wytwarzany w zakładach 
nadtlenek wodoru, który przekazaliśmy do szpitali 
i ośrodków zdrowia (SDG3).

Otwarcie i precyzyjnie komunikujemy przyjęte przez 
nas wartości i postępowania zgodne z zasadami Global 
Compact. Będziemy dalej budować świadomość wśród 
naszych pracowników, dostawców i innych lokalnych 
interesariuszy, tak aby oni również przyczyniali się do 
tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości. 

Tomasz Hinc
Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
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Dariusz Mańko
Prezes Zarządu Grupy Kęty S.A. 

ABYŚMY SIĘ ROZWIJALI JAKO FIRMA, MUSIMY  
AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W ZMIANACH,  
ROZUMIEĆ TRENDY ORAZ CZYNNIKI, KTÓRE  
BĘDĄ DETERMINOWAŁY NASZE DZIAŁANIA  
W PRZYSZŁOŚCI
Misja dla przyszłości… „zapewniając rozwój 
pracowników, efektywne wykorzystanie  
zasobów naturalnych, bezpieczeństwo,  
ochronę środowiska, długoterminową  
wartość ekonomiczną.”

Wizja „firma światowej klasy w obszarach  
swoich działań”

Naszymi wartościami są standardy moralne, 
etyka i kultura biznesowa, innowacyjność 
rozwiązań i odpowiedzialność społeczna, 
odzwierciedlające sposób funkcjonowania  
grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Świat nieustannie się zmienia i dynamicznie rozwija. 
To pokazuje, jak ważnym jest zrównoważone 
i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych. 
Abyśmy się rozwijali jako Firma, musimy aktywnie 
uczestniczyć w tych zmianach, rozumieć trendy oraz 
czynniki, które będą determinowały nasze działania 
w przyszłości. 

Dbałość o środowisko naturalne i związane z nim 
kwestie klimatyczne są w XXI wieku bardzo ważne. 
Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A., współpracując 
z najbardziej rozwojowymi i innowacyjnymi sektorami 
przemysłu, jak: budownictwo i konstrukcje, motoryzacja 
i transport, kolejnictwo, elektrotechnika, wyposażenie 
wnętrz, reklama i turystyka oddziałuje na środowisko. 
Jesteśmy tego świadomi i dlatego nieustannie 

dążymy do ograniczania oddziaływania na otoczenie 
poprzez kreowanie przemysłu niskoemisyjnego oraz 
efektywne korzystanie z zasobów. To tylko jedno 
z wielu działań zrównoważonego rozwoju, które jako 
Grupa Kapitałowa podjęliśmy w strategii na lata 2021 
- 2025. Fundamentem naszej polityki ESG są ponadto 
bezpieczeństwo i rozwój pracowników, odpowiedzialność 
w łańcuchu dostaw i zaangażowanie na rzecz 
społeczności lokalnych. 

Ostatnie wydarzenia pokazały nam, jak wiele może 
zmienić się w zaledwie krótkim czasie. Pandemia, ale też 
niepokojące wydarzenia na Bliskim Wschodzie w zakresie 
praw człowieka powodują, iż musimy wraz z innymi 
położyć jeszcze większy nacisk na kwestie ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa oraz poszanowania praw 
człowieka. 
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ABYŚMY SIĘ ROZWIJALI JAKO FIRMA, MUSIMY  
AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W ZMIANACH,  
ROZUMIEĆ TRENDY ORAZ CZYNNIKI, KTÓRE  
BĘDĄ DETERMINOWAŁY NASZE DZIAŁANIA  
W PRZYSZŁOŚCI

Rafał Witkowski 
Prezes Zarządu, IC Solution

WIĘCEJ DLA ŚRODOWISKA I LUDZI  
DZIĘKI DIGITALIZACJI DOKUMENTACJI
Powszechna edukacja dotycząca ochrony środowiska 
i wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć idąca w parze 
z większą dostępnością nowoczesnej technologii sprawia, 
że każdy może redukować niekorzystny wpływ na 
środowisko. Wszystko to sprzyja temu by zarówno małe, 
jaki duże przedsiębiorstwa mogły działać w zgodzie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ochrona środowiska dzięki cyfryzacji

Jako IC Solutions tworzymy rozwiązania, które pozwalają 
zmniejszyć, a nawet wyeliminować konieczność 
wykorzystywania papieru jako nośnika danych. 
Stworzony przez nas system IC Pen wykorzystuje do 
tego długopisy cyfrowe, tablety i ekrany dedykowane 
do zbierania podpisów. Każde z tych rozwiązań pozwala 
ograniczyć lub całkowicie wyeliminować papierową 
dokumentację i zastąpić ją formą cyfrową z zachowaniem 
jej ważności prawnej. Wdrażając nasze rozwiązania 
pomagamy organizacjom realizować jedną z 10 zasad 
Global Compact wskazującą na wspieranie inicjatyw 
propagujących większą odpowiedzialność środowiskową. 
W konsekwencji z pomocą systemu IC Pen organizacje 
mogą zmniejszyć swój ślad węglowy i funkcjonować 
w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.. 

Walka z wykluczeniem cyfrowym

Od początku istnienia firmy IC Solutions pracujemy 
nad tym by innowacyjne rozwiązania w połączeniu 
z powszechnie dostępnymi urządzeniami nie 
dyskryminowały osób wykluczonych cyfrowo. Nasz 
system wykorzystuje m.in. długopisy cyfrowe, do 
obsługi których wystarczy umiejętność posługiwania 
się zwykłym długopisem. Jest to szczególnie ważne 

w kontekście osób starszych wykazujących często obawy 
przed użytkowaniem nowoczesnych urządzeń. Ponadto 
system IC Pen umożliwia tworzenie elektronicznej 
dokumentacji w sytuacjach, gdy infrastruktura 
teleinformatyczna nie jest wystarczająco rozwinięta. 
W ten sposób pomagamy walczyć z wykluczeniem 
cyfrowym w skali Globalnej i dostarczać nowoczesne 
rozwiązania nie zważając na poziom rozwoju 
technologicznego danego terenu.

Optymalizacja korzyści w zgodzie z przyrodą

Nasze rozwiązania opieramy na urządzeniach, które 
są powszechnie dostępne i znajdują już zastosowanie 
w organizacjach. Bez konieczności zakupu kolejnych 
urządzeń pomagamy szpitalom, firmom z branży 
energetycznej, czy też Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie digitalizując miliony 
dokumentów. W ten sposób zwiększamy korzyści 
tych organizacji wynikające z wyprodukowanych 
i zakupionych już urządzeń. Działając w ten sposób 
redukujemy nadmierną potrzebę wytwarzania urządzeń 
elektronicznych do czego zachęcamy wszystkie 
organizacje współpracujące z nami.
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Kamil Michalski
Genaral Manager 
Kantar Polska 
Członek Rady Programowej UN GCNP

Mija kolejny pandemiczny rok. Globalny program 
szczepień z pewnością pomaga w walce z wirusem, a co 
za tym idzie, ze skutkami pandemii. Jednak jej wpływ na 
świadomość społeczną pozostaje olbrzymi. 
Wszyscy, którzy zaangażowani są w działalność 
proekologiczną zadają sobie dziś pytanie, jaki wpływ 
pandemia ma na świadomość ekologiczną? Czy 
spowodowała ona, czego wielu się obawia, zepchnięcie 
tematyki środowiskowej na dalsze miejsca w rankingu 
ważności problemów społecznych? A może wręcz 
przeciwnie, zwiększyła wrażliwość na niepokojące 
zjawiska środowiskowe? 
Pod koniec 2020 roku Kantar wraz z UNGC Network 
Poland i agencją Lata Dwudzieste ogłosiły wyniki 
kolejnej edycji projektu badawczego Ziemianie atakują. 
W raporcie znaleźć można naukowe tło zdające sprawę 
ze stanu środowiska, a także wyniki najnowszych badań 
społecznych. 
Mam dobrą wiadomość dla środowiskowych aktywistów. 
Polacy nadal widzą zagrożenie dla planety, w stopniu 
nawet wyższym niż rok wcześniej. W 2019 dla 72% stan 
środowiska jest poważny i wymaga natychmiastowych 
działań, w 2020 było to już 78%. 
Polacy czują, że coś należy zrobić, ale nie wiedzą co, 
uważa tak prawie połowa. Oczekujemy przywództwa 
od polityków i biznesu, jednak jesteśmy świadomi, że 
to człowiek jest sprawcą problemów środowiskowych 
i klimatycznych, tak uważa aż 97% Polaków. A jak 
się te problemy przejawiają? Największe zagrożenia 
upatrywane są w produkcji odpadów (40%), suszach 
(38%), niepożądanym przekształcaniu środowiska 
(33%), gwałtownych zjawiskach pogodowych (31%), 
wymieraniu gatunków (23%). Mimo, że w społeczeństwie 
polskim, póki co, największa liczba osób chce żyć 
„jak dawniej”, to jednak są grupy bardziej skłonne do 
wyrzeczeń. Oczekują propozycji ze strony instytucji 
politycznych i biznesowych. Uważają, że ceny produktów 
w plastikowych opakowaniach powinny być wyższe 
(75%), powinno się wprowadzić kary dla firm za 
marnowanie żywności (73%), powinno się wprowadzić 

zakaz torebek foliowych (72%), ograniczyć ruch 
samochodowy (68%), odejść od spalanie węgla (62%). 
A na jakie wyrzeczenia są przygotowani obywatele? 
Mogą zrezygnować z jednorazówek (42%), ograniczyć 
zakupy i wyrzucanie żywności (45%), zmniejszyć zużycie 
wody (41%), ograniczyć wymianę sprzętu domowego 
(38%). W mniejszym ciągle stopniu ograniczyć jedzenie 
mięsa (14%) i korzystanie z samochodu (13%).

Niestety w ciągu roku nie poprawił się stan wiedzy 
Polaków. Sami oceniamy swoją wiedzę na 3, ale 
zrealizowany podczas naszych badań test wiedzy 
wskazuje realnie na ledwo 2. Przed edukacją stoi zatem 
poważne zadanie przełamania ciągle istniejących mitów 
na temat rzekomego braku konsensusu naukowego 
wokół stanu środowiska czy też, opinii jakoby obecne 
zmiany miały charakter naturalny. Niejednokrotnie 
w działaniach komunikacyjnych przedstawia się 
prognozy, pokazujące kiedy dojdzie do globalnej 
katastrofy, przedstawiane są perspektywy od 30 do 100 
lat. W świetle naszych analiz wydaje się, że taka strategia 
komunikacji może nie przynieść pozytywnych skutków. 
Pokazywanie prognoz może uśpić naszą wrażliwość, 
spowodować, że zagrożenie będzie ciągle odsuwane 
w czasie. Aż 68% Polaków twierdzi, że „ja sobie jeszcze 
jakoś poradzę, ale przyszłe pokolenia już nie”. Wbrew 
pozorom postawa taka może świadczyć o pokusie 
odraczania nieuniknionych zmian, ale przy okazji 
odkładania również koniecznych działań. Co gorsze, 
perspektywa, że to nie my, ale dopiero przyszłe pokolenia 
zapłacą za naszą bierność, może okazać się dla wielu 
całkiem pociągająca. Powinniśmy pokazywać realne 
zależności między spalaniem paliw kopalnych, produkcją 
plastiku, eksploatacją lasów i mórz, nieograniczonym 
rozwojem infrastruktury, a realnym, codziennym 
życiem konsumentów i obywateli. Od firm i instytucji 
politycznych wymagajmy, aby współpracowały nad 
nową definicją zrównoważonego rozwoju. Gdzie 
słowo „zrównoważony” będzie miało realną wartość. 
Zapraszam do lektury raportu na stronie:  
www.ziemianieatakuja.pl

WRAŻLIWOŚĆ ŚRODOWISKOWA  
W CZASACH PANDEMII
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Przemysław Wierzbicki
Partner Zarządzający  
KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp.k. 
Członek Rady Programowej UN GCNP

Obecnie niezwykle istotne znaczenie przypisuje się 
ochronie środowiska i rozwijaniu wszelkich sektorów 
przemysłu przy poszanowaniu zasady zrównoważonego 
rozwoju. W niniejszej publikacji postanowiliśmy 
przyjrzeć się bliżej procedurze zakładania elektrowni 
wiatrowych bądź farm wiatrowych, które mają na celu 
czerpanie energii z jednego z odnawialnych źródeł 
energii - wiatru. Zaletą korzystania z energii wiatru 
jest to, że wykorzystywanie tego zasobu nie wiąże się 
z jego długotrwałym deficytem, stanowiąc tym samym 
odnawialne źródło energii.

Na wstępie warto wyjaśnić na czym polega 
różnica między „elektrownią wiatrową” a „farmą 
wiatrową”. Otóż elektrownia wiatrowa to elektrownia 
wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy 
generatorów napędzanych energią wiatru. Z kolei całe 
zespoły elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą nazywane są farmami wiatrowymi.

W celu utworzenia elektrowni/farmy wiatrowej 
niezbędne jest posiadanie znacznej powierzchni ziemi, 
na której miałaby funkcjonować planowana inwestycja. 
Zagospodarowanie terenu na cele elektrowni bądź 
farmy wiatrowej, powinno być zgodne z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 
obowiązującym na terenie gminy, na której ma zostać 
zrealizowane przedsięwzięcie. Jeśli jednak właściwy 
organ gminy dotychczas nie uchwalił MPZP, to konieczne 
jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Na tym 
etapie powinno się także opracować projekt przyłącza 
energetycznego, które miałoby funkcjonować w obrębie 
elektrowni bądź farmy wiatrowej. 

Jednocześnie inwestor zamierzający wybudować 
elektrownię/farmę wiatrową musi wystąpić o wydanie 
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach budowy elektrowni 
wiatrowej.  

Kolejno należy złożyć wniosek o pozwolenie na 
budowę wraz ze stosowną dokumentacją. Po wydaniu 
decyzji o pozwoleniu na budowę można wznieść 
fundamenty wiatraków. Gdy prace nad obiektem zostaną 
sfinalizowane powinno się powiadomić właściwy 
inspektorat nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy 
i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu. Na 
zakończenie wystarczy zawrzeć umowę z zakładem 
energii elektrycznej na sprzedaż prądu ze źródeł 
odnawialnych. 

Jako Kancelaria KKLW Wierzbicki i Wspólnicy 
Sp.k. niejednokrotnie świadczyliśmy doradztwo 
prawne na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw, 
które podjęły się budowy elektrowni wiatrowych 
na terenie Polski. Projekty te umożliwiają 
Kancelarii popularyzowanie idei zrównoważonego 
rozwoju, co jest jedną z fundamentalnych 
wartości w toku bieżącej działalności Kancelarii. 

BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWYCH  
I FARM WIATROWYCH KLUCZEM  
DO DALSZEGO ROZWOJU
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Społeczność Akademii Leona Koźmińskiego zawsze 
wykazywała troskę o szeroko definiowany ekosystem, 
w którym funkcjonuje. Kampus uczelni, zlokalizowany na 
dawnych obszarach przemysłowych Warszawy, zmienił 
charakter przestrzeni miejskiej, a obok ulokowały swoje 
siedziby firmy nowej ekonomii np. CD Projekt Red czy 
Sante.

Uczelnia angażuje się w bezpłatną pomoc prawną 
ubogim (poradnia prawna), edukację dla środowisk 
wykluczonych np. więźniów (street law), udostępnia 
sąsiadom swoją infrastrukturę sportową, w aulach 
prowadzi otwarte dla publiczności wykłady i spotkania 
inspirujące rozwój przedsiębiorczości. (cel 9.)

Akademia Leona Koźmińskiego – jako pierwsza 
uczelnia w Polsce – przyjęła Strategię Zrównoważonej 
Transformacji opracowaną na podstawie Celów 
Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i realizuje 6 z opisanych przez  
UN GC celów: 
4. Inkluzywna edukacja wysokiej jakości i wsparcie  
dla uczenia się przez całe życie dla każdego.  
5. Równość szans dla kobiet i dziewcząt we wszystkich 
obszarach życia społecznego.  
9. Wspieranie inkluzywnego, zrównoważonego 
i sprzyjającego innowacjom przemysłu. 
11. Uczynienie środowiska życia człowieka, w tym 
miast, miejscami bezpiecznymi dla życia, zdrowia i pracy 
ludzkiej. 
12. Dostarczanie pozytywnych wzorców zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji. 
17. Zapewnienie środków do wdrażania i ożywienia 
globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego 
rozwoju.

Cele 4. i 5. to misja uczelni międzynarodowej, otwartej 
na różnorodność, oferującej ponad 70 kierunków 
studiów podyplomowych, w których uczestniczą osoby 
w dowolnym wieku. Nawet na studia dyplomowe 
w ALK przystępują nie tylko młodzi maturzyści, ale 
czasem ich rodzice uzupełniają tu edukację na studiach 
niestacjonarnych. Uczelnia zapewnia równy dostęp 
do edukacji przez m.in. politykę identycznych opłat za 
studia bez względu na kraj pochodzenia studentów. 
Kierownictwo uczelni dąży do zbudowania w pełni 
turkusowej organizacji, dając szerokie uprawnienia 
decyzyjne swoim pracownikom, a nawet studentom. 
Wdraża w codziennej komunikacji inkluzywny język 
stosując m.in. zalecane feminatywy.

Wysoką rangę celów zrównoważonego rozwoju 
w strategii uczelni potwierdza zaangażowanie 
organizacyjne i kadrowe: prorektorka, prof. Aleksandra 
Przegalińska zajmuje się etyką i zrównoważonym 
rozwojem, a pełnomocniczki rektora: dr Anna Górska 
odpowiada za antydyskryminację, a Marzena Indra – za 

dostępność. Przeprowadzony pod ich kierownictwem 
audyt pozwolił uczelni na uzyskanie w 2020 roku 
międzynarodowej akredytację BSIS. Koźmiński znalazł 
się także wśród liderów pozytywnej zmiany i razem 
z 46 uczelniami z całego świata trafił do Positive Impact 
Rating (PIR). (cel 17.)

Cele 11. i 12. zachęcają do głębszej refleksji nad 
zrównoważoną przyrodniczo, społecznie i ekonomicznie 
przyszłością świata. Ten rodzaj refleksji towarzyszy 
osobom związanym z ALK od dawna. Prof. Bolesław Rok 
od 18 lat organizuje Ranking Odpowiedzialnych Firm. 
Uczelnia buduje wokół tego przedsięwzięcia prawdziwy 
ekosystem pozytywnego wpływu z udziałem liderów 
wyróżnionych firm, startupów pozytywnego wpływu, a od 
tego roku także scaleupów, organizacji nastawionych 
na dynamiczne wdrażanie proekologicznych 
i humanitarnych rozwiązań.

Uczelnia staje się też wzorem do naśladowania, jeśli 
idzie o dbałość o środowisko naturalne: wdraża na 
co dzień liczne projekty, których ważnym elementem 
jest redukcja śladu węglowego i ochrona naturalnych 
zasobów planety.

 dr Anna Górska 
Pełnomocniczka Rektora  
ds. wpływu i Ekspertka  
ds. Antydyskryminacji  
Akademia Leona Koźmińskiego

Marzena Indra
Pełnomocniczka Rektora  
ds. dostępności
Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. ALK dr hab.  
Aleksandra  
Przegalińska-Skierkowska
Prorektorka ds. Współpracy  
z Zagranicą i ESR
Akademia Leona Koźmińskiego

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEJ TRANSFORMACJI 
AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO
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KPMG w Polsce jest częścią globalnej organizacji 
niezależnych firm audytorsko-doradczych. Już od ponad 
30 lat świadczymy profesjonalne usługi na polskim 
rynku, mając realny wpływ na rozwój biznesu w Polsce.

W swojej pracy kierujemy się wartościami, które są 
krytyczne dla stanu świata – planety i środowiska. 
Pandemia COVID-19, niepokoje społeczne i liczne klęski 
żywiołowe związane ze zmianami klimatu to tylko 
niektóre wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć. 
Rozwiązanie tych problemów wymaga współpracy 
nas wszystkich, w tym biznesu. Mając świadomość 
jak istotny jest zrównoważony rozwój jesteśmy 
zdeterminowani, by wywierać pozytywny wpływ na świat. 

Na początku 2021 roku uruchomiliśmy globalną 
inicjatywę KPMG IMPACT, w ramach której wspieramy 
inne organizacje w zrównoważonym rozwoju oraz 
realizujemy własne działania w tym obszarze. Po raz 
pierwszy zebraliśmy nasze globalne zobowiązania 
z zakresu ochrony środowiska, społecznej 
odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG) pod 
jednym parasolem: Our Impact Plan. Kierując się 
wartościami KPMG podejmujemy działania w czterech 
kluczowych obszarach: Planet, People, Prosperity, 
Governance. 

W ramach KPMG IMPACT podjęliśmy globalnie 
ważne zobowiązanie – do 2030 r. chcemy osiągnąć 
neutralność klimatyczną dokładając tym samym 
cegiełkę do realizacji 13. celu zrównoważonego 
rozwoju, tj. działania w dziedzinie klimatu. 

Osiągnięcie tego celu wymaga od nas podjęcia 
różnorodnych działań środowiskowych. KPMG w Polsce 
realizuje wewnętrzny program Global Climate 
Response, mający na celu monitorowanie emisji GHG 
i podejmowanie niezbędnych działań ograniczających 
nasz wpływ na klimat. Planujemy, że do 2030 r. 
ograniczymy nasze emisje o połowę i przejdziemy w pełni 
na energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Ponadto 
od 2019 roku posiadamy certyfikację ISO 14001 dla 
naszego systemu zarządzania środowiskowego, który 
pozwala nam na bieżąco śledzić wpływ KPMG  
na środowisko naturalne. 

Cieszymy się, że nasze działania znajdują uznanie wśród 
pracowników KPMG, głównie młodych ludzi, którym 
szczególnie zależy na zrównoważonej przyszłości. 
Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, dlatego stale 
zapraszamy ich do włączania się w projekty ekologiczne 
i społeczne. 

Inspirujemy w tym zakresie także naszych klientów. 
KPMG IMPACT to nie tylko nasze zobowiązania, ale 
również propozycja dla innych firm, którym możemy 
pomóc w drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości. 
Rozumiemy, jak ważne jest włączenie biznesu 
w realizację Globalnych Celów Zrównoważonego 
Rozwoju, dlatego chętnie wspieramy naszych  
klientów w działaniach ESG.

Stacy Ligas
Senior Partner, CEO, KPMG w Polsce

WYKORZYSTUJEMY NASZE GLOBALNE  
DOŚWIADCZENIE, ABY WSPÓLNIE  
BUDOWAĆ ZRÓWNOWAŻONĄ PRZYSZŁOŚĆ
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Piotr Krupa 
Prezes Zarządu KRUK S.A.
Członek Rady Programowej UN GCNP

Rok 2020 dla wielu branż był sprawdzianem 
umiejętności radzenia sobie w niespodziewanych, 
trudnych okolicznościach spowodowanych pandemią 
koronawirusa. Szczególnego znaczenia nabrało 
bezpieczeństwo, ochrona zdrowia zarówno pracowników, 
jak i klientów, ale też utrzymanie zatrudnienia. 

Dbając o zdrowie naszych pracowników KRUK tuż 
po ogłoszeniu pandemii dostosował swoje biura do 
wymogów sanitarnych, a dzięki wcześniej wdrożonym 
nowoczesnym technologiom, większość naszych 
pracowników mogła przejść na tryb pracy zdalnej,  
by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. 

W ramach 3. Celu Zrównoważonego Rozwoju „Dobre 
zdrowie i jakość życia” jeszcze większego znaczenia 
nabrał działający w firmie Program Wsparcia 
Pracowników, bo w czasie pandemii istotne stało się 
nie tylko dbanie o zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. 
Program ten powstał we współpracy z doświadczonymi 
psychologami. Daje wsparcie zarówno w trudnych 
sytuacjach życiowych pracowników, ale też tych 
wynikających z zaangażowania w indywidualne kłopoty 
klientów. Dodatkowo w mierzyliśmy nastroje i potrzeby 
pracowników za pomocą anonimowej ankiety.

Z profesjonalnego wsparcia psychologicznego, czyli 
z Centrum Pomocy Psychologicznej, mogą także 
korzystać klienci KRUKa, którzy często informują 
o swoich problemach pozafinansowych, np. stanach 
depresyjnych, naszych doradców. Pomoc ta jest 
udzielana klientom bezpłatnie, zgodnie z wewnętrzną 
procedurą postępowania w przypadku zgłoszenia przez 
naszego klienta sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.  

W pierwszych miesiącach pandemii zaangażowaliśmy się 
w lokalną akcję #graMYdlaKOSZAROWEJ, przekazując 
darowiznę na zakup sprzętu ochronnego dla personelu 

medycznego. Podobnie było w pozostałych spółkach 
Grupy KRUK, działających w innych krajach. 

W dalszym ciągu odpowiadamy na potrzeby edukacyjne 
klientów i całego społeczeństwa, wspierając „Dobrą 
jakość edukacji”. Dostęp do wiedzy finansowej, 
a także umożliwienie osobom zadłużonym powrotu 
do normalnego życia gospodarczego jest jednym 
z założeń naszej społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Przesłanką tego działania jest poprawa świadomości 
finansowej społeczeństwa. W 2020 r. prowadziliśmy 
kampanie informacyjne skierowane do seniorów i ich 
rodzin, pokazujące, jak w bezpieczny sposób korzystać 
z płatności elektronicznych i bez wychodzenia 
z domu zarządzać spłatą zadłużenia. W każdym kraju 
edukowaliśmy, jak korzystać narzędzi online, tj.: 
płatności on-line czy platforma e-KRUK, umożliwiająca 
zdalne zawarcie ugody. Zainicjowany przez nas Dzień 
bez Długów był też okazją do wskazania, co można 
zrobić w chwili zetknięcia się z problemem zadłużenia. 
W pandemii bowiem część osób mogła po raz pierwszy 
zetknąć się z długiem. 

Wciąż angażowaliśmy się także w działania na 
rzecz klimatu. Z okazji Dnia Długu Ekologicznego 
przedstawiliśmy wyniki sondażu o postawach 
i zmianie nawyków konsumenckich w czasie pandemii. 
W 2020 roku Ziemia mogła nieco odetchnąć, ale 2021 
rok udowodnił, że trudno na stałe zmienić nawyki 
konsumenckie. To pokazuje, jak wiele biznes, ale 
i społeczeństwo ma jeszcze do zrobienia,  
by uniknąć katastrofy klimatycznej. 

SPŁAĆMY DŁUG WOBEC ZIEMI – EDUKUJMY,  
DBAJMY O PLANETĘ I ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWA 

174 2021 YEARBOOK



Katarzyna Młyńczak-Sachs
General Manager w Krupa Gallery 

WIRTUALNA SZTUKA W REALNYM ŚWIECIE
Misją Krupa Gallery jest prezentacja sztuki współczesnej 
oraz wsparcie szeroko rozumianych środowisk 
artystycznych. Realizujemy ją głównie poprzez 
działalność wystawienniczą i artystyczną, którą 
prowadzimy od czterech lat w całej Polsce, ale również 
za granicą. Zasadnicze działania Galerii rozpoczną się 
w pełnym wymiarze wraz z otwarciem jej siedziby we 
Wrocławiu pod koniec 2021 roku. 

W naszej codziennej działalności tworzymy przestrzenie 
dla artystycznego rozwoju, wspieramy i motywujemy 
zarówno artystów jak i naszą publiczność oraz 
wolontariuszy. Poszerzamy horyzonty i zachęcamy do 
dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ponad wszelkimi 
podziałami. Świat sztuki współczesnej jest zaproszeniem 
do dyskusji na najważniejsze tematy nas otaczające – 
artyści w swoich pracach komentują, zastanawiają się 
nad kondycją świata, opowiadają o swoich własnych 
mikrokosmosach, ale najczęściej stawiają otwarte 
pytania na temat kondycji naszego świata. Artystyczna 
wrażliwość i ubranie tego w odpowiednie środki wyrazu 
konfrontujemy z opiniami publiczności, zachęcamy do 
samodzielnego odkrywania skojarzeń a podczas spotkań 
z artystami i kuratorami opowiadamy o motywacjach 
przyświecających powstaniu prac. 

Wspieramy sztukę zaangażowaną – artystów, którzy 
chcą wykorzystywać swój talent w kwestiach 
ważnych społecznie. W planowanych działaniach 
chcemy się mocniej koncentrować na pokazywaniu 
i promowaniu sztuki odpowiedzialnej społecznie, 
a zwłaszcza zaangażowanej w edukację o postępujących 
zmianach klimatycznych. Zadaniem artystów nie jest 
prowadzenie badań naukowych, ale wywoływanie emocji 
u odbiorców, zmuszanie do refleksji a w efekcie także 
do podejmowania konkretnych działań. W mediach 
społecznościowych prace artystyczne zaangażowane 
w zmiany zachodzące w klimacie na Ziemi mogą być 
opatrzone ustanowionym przez ONZ hasztagiem 
„Art4Climate”. 

Krupa Gallery realizowała program wirtualnych wystaw 
i performensów The Virtual Canvas, które z jednej 
strony opowiadały o podnoszeniu się społeczeństwa po 
pandemii COVID-19 a z drugiej o zmianach klimatycznych 
zachodzących wokół nas i oddziaływujących na nas. 

Program wystawienniczy zrealizowany przez ostatni 
rok bardzo mocno obracał się wokół tematu utraty 
– utraty przestrzenie zielonych, miejsc pięknych 
i potrzebnych nam i naturze, które zostały poświęcone 
w celu rozwoju miasta. Na takim zagadnieniu skupiła 
się Monika Konieczna na wystawie Locus amoeus / 
Miejsca przyjemne. Wystawa zbiorowa krakowskich 
artystów Veroniki Hapchenko, Pawła Olszewskiego oraz 
Alicji Pakosz opowiadała o życiu pomiędzy – pomiędzy 
rzeczywistością a światem wyobrażonym, w który tak 
często uciekamy. Ważnym elementem tegorocznego 
programu była wystawa zrealizowana we współpracy 
z Fundacją SEXED.PL o tytule Przyjemność obcowania, 
która była niejako dziennikiem dawania i przyjmowania 
przyjemności. Przyjemności, do której każdy z nas ma 
prawo i jest ono zawarte w Powszechnej Deklaracji 
Praw Seksualnych Człowieka. 

W naszej pracy kuratorskiej przy doborze artystów 
i prezentowanych prac kierujemy się przede wszystkim 
wzajemnym zaufaniem, otwartością na odmienność 
poglądów oraz transparentnością podejmowanych 
decyzji. Zależy nam, żeby z twórcy mogli pracować 
z poszanowaniem szeroko rozumianych obywatelskich 
wolności. Równie ważne są uczucia odbiorców wystaw 
i programu przygotowywanego przez Krupa Gallery. 
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Moja Fundacja od lat walczy z dyskryminacją 
wobec kobiet i dziewczynek. Zrealizowaliśmy 
projekty pomocowe w 65 krajach na 6 
kontynentach. Poprawiliśmy życie ponad 600 
tysięcy osób. Chcemy trafić do serc i umysłów 
wszystkich ludzi, którzy mogą dołączyć do nas 
w walce o równość płci.

W Kulczyk Foundation codziennie realizujemy cele 
zrównoważonego rozwoju. Walczymy z biedą, głodem, 
o równość płci, o edukację, o trwałą poprawę zdrowia 
i życia wszystkich kobiet i dziewczynek. Wszędzie, gdzie 
się pojawiamy, wykorzystujemy Efekt Domina – działania 
prowadzące do trwałej, pozytywnej zmiany.

Uruchomić Efekt Domina 
Tak nazwaliśmy jeden z moich najważniejszych 
projektów w ostatnich latach, program realizowany 
razem z telewizją TVN. Ostatni, ósmy sezon „Efektu 
Domina” w całości poświęcony jest kobietom. Ich sile 
i trudnościom, z jakimi się mierzą.  
Jako reporterka pokazałam dyskryminację kobiet 
i dziewczynek w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej. 
Wszystko po to, by zwrócić uwagę świata na imigrantki 
zmuszane do prostytucji, ofiary rytualnego okaleczania 
narządów płciowych czy dziewczęta cierpiące z powodu 
ubóstwa menstruacyjnego. Oddałam głos tym, których 
na co dzień nikt nie słyszy. 

Echa druzgocącego raportu 
Moja Fundacja przygotowała też pierwszy kompleksowy 
raport na temat postrzegania menstruacji w Polsce. To 
z niego wynika, że 1 na 5 kobiet zdarzyło się nie mieć 
dostępu do artykułów menstruacyjnych. 42% badanych 
przyznało też, że w ich rodzinnym domu o miesiączce po 
prostu się nie mówi lub nie mówiło. To druzgocące dane. 
Dlatego dziś skupiam się przede wszystkim na 
projektach na rzecz kobiet i dziewczynek. Choć my, 
kobiety, stanowimy blisko połowę ludności na świecie, 
wciąż jesteśmy dyskryminowane. To nadal jest świat 
mężczyzn, a realna równość płci nie istnieje. Nie ma na to 
mojej zgody. I nigdy nie będzie. Pragnę równowagi.

Razem z Okresową Koalicją 
To właśnie dlatego w marcu 2021 roku zainicjowaliśmy 
powołanie Okresowej Koalicji. Projekt zjednoczył 
16 organizacji. Razem walczymy z ubóstwem 
menstruacyjnym. Razem zdejmujemy archaiczne tabu 
z naturalnego zjawiska, jakim jest miesiączka. Do szkół, 
domów dziecka, domów samotnej matki czy ośrodków 
dla bezdomnych dostarczamy tysiące podpasek 
i tamponów. Prowadzimy liczne spotkania, przekazujemy 
niezbędne materiały rodzicom i nauczycielom. 

Walka o zdrowie i rozwój dzieci 
Żółty Talerz, największy w Polsce prywatny program 
wsparcia żywienia dzieci w szkołach i placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. Przez jego 5 edycji 
współfinansowaliśmy ponad 7 600 000 posiłków, żywiąc 
ponad 66 000 dzieci w całej Polsce. Dziś Żółty Talerz 
rozwijamy w kierunku równouprawnienia. Nie może być 
tak, że kuchnia to wciąż miejsce dla kobiet. Wspólnymi 
siłami zmienimy ten krzywdzący stereotyp. 

Na progu czułej rewolucji 
W imię edukacji, od ponad roku, prowadzimy akcję 
„Czułość i Wolność”. Wspólnie z „Wysokimi Obcasami” 
i Fundacją „Gazety Wyborczej” publikujemy inspirujące 
felietony, reportaże i wywiady. Rozmawiamy o zmianie 
w sercach i umysłach. O czułej rewolucji – nowej,  
kobiecej wersji otaczającego nas świata.  
Naszą misją jest rzeczywistość, w której każda kobieta 
i każda dziewczynka czerpie ze swojej wewnętrznej siły 
i talentów. Nie boi się realizować marzeń, nie boi się 
spełniać swoich potrzeb. Sięga po najważniejsze cele. Bez 
wstydu i sztucznych barier. O taki świat toczymy walkę.

Dominika Kulczyk
Prezeska Kulczyk Foundation
Członkini Rady Programowej UN GCNP

ZMIANA JEST KOBIETĄ. KOBIETA JEST ZMIANĄ
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Urszula Ćwiek
Prezes Zarządu LandAR Projects Sp. z o.o.

PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH
LandAR Projects Sp. z o.o. to pracownia z wieloletnim 
doświadczeniem projektowym, w tym roku minie 11 lat 
od dnia jej założenia i wciąż się rozwijamy. Wykonujemy 
wielobranżowe dokumentacje terenów publicznych, 
osiedlowych i prywatnych na terenie całej Polski. Nasz 
Zespół tworzą ludzie z pasją i wizją, sukcesywnie w miarę 
możliwości powiększamy bazę branżystów o nowych 
specjalistów oraz młodsze pokolenie projektantów dając 
szansę na rozwój. 

Do UN Global Compact - największej na świecie 
inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności 
biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju - 
dołączyliśmy 17.03.2016 r. Popieramy, przyjmujemy 
i stosujemy we wszystkich sferach działalności 10 
zasad GC, obejmujących przestrzeganie praw człowieka, 
standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania 
korupcji.

W naszych działaniach wspiera nas Kodeks Etyki, 
określający wewnętrzne i zewnętrzne zasady działania 
firmy. Zawiera prawa i obowiązki kadry kierowniczej oraz 
pracowników. Akceptacja jego treści i przestrzeganie 
zawartych w nim zasad jest kwestią priorytetową 
dla firmy. Stawiamy na rozwój, pracujemy zespołowo 
i wzajemnie sobie pomagamy. Wychodzimy z założenia, 
że każdy jest równy. Potrafimy prosić o pomoc 
i wzajemnie się inspirować. 

Filarem naszej działalności jest szczególna dbałość 
o drzewa i inną roślinność tak, aby im nie szkodzić, 
nie zaburzać ich wzrostu i zminimalizować wycinki do 
koniecznych.  

Propagujemy pomysł tworzenia zielonych biur – tzw. 
Healthy Place, polegający na wprowadzaniu do wnętrz 
roślinności oczyszczającej powietrze oraz urządzeń 
wspomagających oczyszczanie powietrza. Edukujemy 
użytkowników i aktywizujemy do wspólnych działań.

Pracujemy przy projektach farm fotowoltaicznych, 
wspieramy pomysł stosowania łąk kwietnych zamiast 
trawników, tworzymy miejsca przyjazne nie tylko 
ludziom, lecz również owadom, ptakom i zwierzętom. 
Kształtujemy przestrzeń w zgodzie z naturą i naszym 
przekonaniom.

Dbamy o środowisko, własne zdrowie, 
samopoczucie i atmosferę w miejscu pracy. 
Jesteśmy świadomymi użytkownikami 
przestrzeni. Wiemy, że mamy wpływ na to, jak wygląda 
nasz kraj i jak będzie wyglądać w przyszłości. Od 
wielu lat działamy proekologicznie, zgodnie z broszurą 
firmową, segregujemy odpady, oszczędzamy wodę 
i papier, nie kupujemy wody w butelkach, używamy 
środków nietestowanych na zwierzętach. Należymy do 
Zielonych Firm EkoBiznesPolska.

W pracy kierujemy się zasadami uczciwej konkurencji, 
przestrzegamy standardów pracy i wspieramy 
działalność charytatywną.

Jesteśmy dumni ze swoich dokonań, chętnie dzielimy 
się naszymi osiągnięciami i fachowymi poradami ze 
wszystkimi, prowadząc aktywnie profile na portalach 
społecznościowych. 

Jesteśmy ambitni i odważni w działaniach, lubimy 
wyzwania i nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, jesteśmy 
otwarci na zmieniający się rynek i potrzeby klientów. 
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Wojciech Szpil
Członek Zarządu Level Up Capital 
Członek Rady Programowej UN GCNP

Cele zrównoważonego rozwoju UNGC to cele nas 
wszystkich, to sposób na lepsze życie, lepszy świat.

To nie tylko marzenia i ideały. Ale czy na pewno?

Kiedyś zmiany kulturalne oraz światopoglądowe 
fundowali nam naukowcy, biznesmeni czy politycy. 
Kreowały je również media.

Dzisiaj rolą tych podmiotów 
jest aby wspierać ludzi 
młodych, a nawet bardzo 
młodych, bo to oni zaczynają 
nam pokazywać w jakim 
świecie chcą żyć.

Nie w chaosie, wojnach, głodzie, w brudzie i smrodzie, 
czy też pod butem wielkiego businessu.

Młoda część społeczeństwa szuka harmonii, harmonii 
w świecie, harmonii z naturą – i chce jednocześnie 
kreować przyszłość nie tylko swoją ale i swoich dzieci. 
A wynika to ze zmiany świadomości naszej młodzieży. 

Świadomość egzystencji to dzisiaj za mało, i nie polega 
ona jedynie na tym, że jesteśmy, ale równie mocno na 
tym jaką przyszłość możemy wykreować sami dla siebie 
i naszych przyszłych pokoleń. A my, jako Level Up Capital 
możemy im w tym pomóc.

Level Up Capital, nie 
tylko wspiera finansowo 
młodych ludzi, promując 
startupy pełne działań 
na rzecz dobrej energii 
i czystego środowiska, 
ale też znajduje dla nich 
właściwych partnerów 
biznesowych otwartych 
na nowe pomysły, jak 
również pomaga bazując 
na naszym doświadczeniu 
w zarządzaniu, finansach, 
czy marketingu. 
To połączenie młodzieńczej fantazji - bez ograniczeń oraz 
naszej wiedzy o świecie i biznesie sprawia, że pojawia 
się coraz więcej wartościowych projektów dotyczących 
klimatu i energii.

To jest fascynujące , że...to właśnie, młodzi zaczynają 
edukować nas wszystkich i zmieniać świat na lepszy, 
realizując cele zrównoważonego rozwoju, a płynąc 
z prądem nowego otwartego myślenia o przyszłości 
próbują zmienić tą czarną jak węgiel energię...  
na czystą energię, tę dobra energię.

DOBRA ENERGIA
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To wszystko zaczęło się ponad dwie dekady temu. 
Wdrażanie w firmie Lidex Systemu Zarządzania Jakością 
opartego na ISO 9001 i na podejściu procesowym 
obligowało nas do zdefiniowania głównych procesów 
realizowanych przez naszą organizację. 

Lidex to firma usługowa. Jesteśmy wiodącym polskim 
dostawcą usług tłumaczeniowych i konferencyjnych. 
Tym samym mogłoby się wydawać, że główne procesy 
w firmie to identyfikacja potrzeb klientów, a następnie ich 
realizacja na najwyższym możliwym poziomie. A jednak 
nie te procesy uznaliśmy za główne. 

Od zawsze wiedzieliśmy, że w firmie najważniejsi są 
ludzie, że bez świetnie dobranych i przeszkolonych 
pracowników obsługi klienta, kadry menedżerskiej, 
tłumaczy, wysokiej klasy specjalistów technicznych ani 
nie rozpoznamy optymalnie potrzeb tłumaczeniowych 
i konferencyjnych klientów, ani też ich po mistrzowsku 
nie zrealizujemy. Tym samym uznaliśmy, że główne, 
nadrzędne w naszej firmie procesy to dobór i szkolenie 
pracowników oraz współpracowników (tłumacze, graficy, 
technicy konferencyjni). Tą zasadą kierujemy się także 
dziś i nie zamierzamy zmieniać tego podejścia.

Optymalny dobór i szkolenie pracowników 
i współpracowników to procesy złożone, wymagające 
wielkiej cierpliwości, sporych nakładów czasowych 
i personalnych, wiary w ludzkie możliwości, determinacji 
w rozwiewaniu wątpliwości oraz radzeniu sobie 
w chwilach załamania i frustracji.

Czy warto? Warto! Gdy pandemia Covid-19 przewróciła 
do góry nogami wypracowane i doskonalone formy 

usług i obsługi klienta, a rynek konferencji i eventów 
zamarł, nie kto inny jak nasz menedżer działu konferencji 
wraz z zespołem działu IT wykreował nową usługę 
umożliwiającą realizację tłumaczeń ustnych on-
line w takiej samej formule jak podczas wydarzeń 
stacjonarnych. 

Z tego narzędzia korzystają już od ponad roku instytucje 
międzynarodowe, krajowe, a także klienci komercyjni  
– było ono m.in. wykorzystane podczas wydarzenia pod 
egidą ONZ, w którym wzięło udział ponad 6 tysięcy 
uczestników ze 170 krajów. 

Zespół działu obsługi klienta z pomocą zespołu IT 
przystosował się błyskawicznie do pracy hybrydowej 
i sam zaproponował klientom nie tylko nowe, wygodne 
dla nich formy obsługi i kontaktu, ale i dodatkowe 
udogodnienia dla klientów pracujących zdalnie.

Jesteśmy firmą z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw i rozwiązania wykreowane i wdrożone 
przez naszą załogę nie mają wprawdzie globalnego 
zasięgu, ale są dowodem na to, że także organizacje takie 
jak nasza mogą - dzięki innowacyjności swojej załogi 
- pomagać klientom działającym na rynku globalnym 
w realizacji ich misji i zadań skutkujących globalnym 
wzrostem i godną pracą. Tym samym inwestycje w nabór 
i szkolenia załogi procentują i służą klientom.

Renata Buczyńska
Wiceprezeska LIDEX

GDY TRUDNOŚCI WYZWALAJĄ KREATYWNOŚĆ  
– JAK NASZ ZESPÓŁ WYKREOWAŁ W ROKU 2020  
NOWE USŁUGI I OPTYMALNE FORMY  
OBSŁUGI KLIENTÓW
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Dorota Jankowska-Tomków 
Dyrektor ds. zakupów  
i zrównoważonego rozwoju LPP

Pierwsze miesiące realizacji Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju LPP na lata 2020-2025 zbiegły się w czasie 
z pandemią, która okazała się jednym z najtrudniejszych 
momentów w historii firmy. W obliczu wprowadzonych 
ograniczeń w handlu tradycyjnym i utraty znacznej 
części przychodów oczywistym mógłby wydawać się 
fakt, że staniemy przed wyborem, które ze zobowiązań 
środowiskowych „zasługują” na realizację w czasie 
kryzysu. Chcąc być fair podjęliśmy jednak wyzwanie. 
Jak się później okazało, zintegrowanie celów w obszarze 
środowiskowym z planami biznesowymi pozwoliło 
nam przejść przez „tornado” wywołane pandemią, bez 
konieczności rezygnacji z przyjętych na ten czas założeń. 

Odnalezienie się w nowej rzeczywistości rynkowej 
było pierwszym dużym testem naszej strategii. 
Z jednej strony ograniczenie funkcjonowania sklepów, 
z drugiej notowane przez długi czas trzycyfrowe 
wzrosty w e-commerce oraz związane z tym wyzwania 
logistyczne nie przeszkodziły w konsekwentnej realizacji 
planów w obszarze optymalizacji opakowań i redukcji 
jednorazowego plastiku. Usunięcie tego surowca w 100 
proc. z wysyłek zamówień online Mohito i Reserved, 
wykorzystanie w pozostałych markach folii z recyklingu 
oraz dywersyfikacja gabarytów przesyłek i eliminacja 
sztucznych wypełniaczy, przełożyły się na redukcję 
zużycia plastiku o 300 ton w zaledwie rok. Wprowadzona 
w tym czasie standaryzacja kartonów zbiorczych 
pozwoliła z kolei na ich optymalne wykorzystanie 
i ponowne użycie w transporcie odzieży z magazynów 
do sklepów stacjonarnych. Ten proces w skali roku 
przyczynia się do ochrony przed wycinką nawet 
kilkudziesięciu tysięcy drzew.

Równolegle pracowaliśmy nad zwiększaniem udziału 
przyjaznych środowisku kolekcji Eco Aware, które 
w 2020 roku stanowiły już 19 proc. oferty wszystkich 
marek LPP. Jednak bycie odpowiedzialnym nie może 
ograniczać się wyłącznie do samego produktu, ale też 
koncentrować się na procesie jego wytwarzania, dlatego 
realizowaliśmy działania na rzecz zrównoważonej 
produkcji w ramach zainicjowanego przez nas programu 
Eco Aware Production, zakładającego redukcję zużycia 
wody i energii. W drodze pierwszych konsultacji 
z dostawcami wypracowaliśmy standardy jakościowe 
oraz środowiskowe, którymi do końca 2021 r. zostanie 
objętych 30 proc. południowoazjatyckich fabryk 
szyjących dla nas. W 2020 r. przystąpiliśmy także do 
kolejnych międzynarodowych partnerstw wspierających 
naszą drogę do zrównoważonej mody tj. inicjatywy Zero 
Discharge of Hazardous Chemicals czy Canopy. 

Zmienna sytuacja gospodarcza nie pozwala być dziś 
pewnym swoich planów. Ostatni rok pokazał jednak, że 
determinacja do zmian przynosi efekty. Świadomość, 
że kwestie środowiskowe nabierają coraz większego 
znaczenia dla wszystkich uczestników rynku - klientów, 
inwestorów czy instytucji finansowych, dodatkowo 
motywuje, aby na koniec zrealizować cel nadrzędny, za 
który przyjęliśmy redukcję emisji gazów cieplarnianych 
o 15 proc. do 2025 r. 

CZAS ODPOWIEDZIALNYCH DECYZJI
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MARFLEX – M.J. Maillis Poland jest częścią 
międzynarodowego koncernu, światowego lidera 
w produkcji i usługach związanych z dostarczaniem 
kompleksowych systemów zabezpieczenia i stabilności 
transportu ładunku. 70 proc. wyrobów wytworzonych 
w Polsce trafia za granicę, głównie na nasz kontynent.

„Nasza firma, zanim jeszcze stało się to modne, aktywnie 
wpisała swoją działalność w politykę zrównoważonego 
rozwoju oraz prowadzenie społecznie odpowiedzialnego 
biznesu budując zaufanie wszystkich interesariuszy. 
Zaczęliśmy od przyjęcia kodeksu etyki opartego na 
zasadach UNGC oraz wdrożenia systemów zarządzania 
jakością, ochrony środowiska i bezpieczeństwa m.in. 
poprzez członkostwo w SEDEX oraz EcoVadis, które 
doceniło nasze zaangażowanie wyróżniając naszą 
firmę Platynowym Medalem Sustainability 2021. 
W następnym kroku dołączyliśmy do UNGC wychodząc 
na rynek z nową strategią zrównoważonego rozwoju dla 
wszystkich naszych produktów.”

Dzięki wdrożonej strategii systematycznie realizujemy 
cele wyznaczone w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji 
i produkcji oraz działań przyjaznych dla klimatu. 
Wyznaczyliśmy sobie trzy kierunki, na których już 
odnosimy sukcesy:

1. Taśmy PET produkujemy tylko z pełnym 100% 
udziałem recyklatów PCR, taśmy PP nawet do 100% 
PCR, a w stałej ofercie od nowego roku mamy folię 
Stretch maszynową i ręczną z dodatkiem 30% PCR. 
Pomaga to w gospodarce odpadami i zmniejsza ślad 
węglowy tych produktów oraz sprawia, że jesteśmy  
w tej dziedzinie europejskim liderem.

2. Rozpoczęliśmy sprzedaż certyfikowanych bio 
produktów ISCC PLUS opartych na zrównoważonych 
źródłach, np. wykorzystujemy granulat na bazie oleju 
talowego, który charakteryzuje się rekordowo niskim 
śladem węglowym. 

3. Wspólnie z naszymi Klientami, a także liderami 
recyklingu utworzyliśmy pętle obiegu zamkniętego 
w ramach całych łańcuchów dostaw tworząc tym samym 
długotrwałą wartość dla interesariuszy i środowiska. 
Nasz zakład przestrzega standardów środowiskowych 
i posiada wszystkie niezbędne certyfikaty jakości dzięki 
czemu nawet tworzywa sztuczne mogą nie być uciążliwe 
dla środowiska, jeśli dobrze się nimi zarządza przez ich 
cały cykl życia. Są one łatwe w recyklingu oraz mają 
niski ślad węglowy na jednostkę opakowanego produktu 
w porównaniu z alternatywnymi materiałami takimi jak 
szkło lub metal.

„Ponieważ zrównoważony rozwój rozumiemy 
jako zaspokajanie dzisiejszych potrzeb w dbałości 
o naszą planetę i trosce o to co dla nas ważne 
bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń to dzięki 
zaawansowanym procesom, nowoczesnym 
technologiom, transformacji cyfrowej, know-
how oraz laboratorium R&D zdobyliśmy wiedzę, 
która pozwala nam na wytwarzanie produktów 
i świadczenie usług bez żadnych kompromisów 
dla ich najwyższej jakości.”

 

Adam Radkowski,  
COO Marflex M.J. Maillis Poland

Anastasios Pavlopoulos 
CSO Marflex M.J. Maillis Poland

NASZĄ GLOBALNĄ STRATEGIĘ DZIAŁANIA  
OPIERAMY NA TRZECH FILARACH:  
ŚRODOWISKU, GOSPODARCE I SPOŁECZEŃSTWIE
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Cezary Stypułkowski
Prezes Zarządu mBank S.A.

Ostatni rok przyniósł wiele nowych wyzwań, 
spowodowanych pandemią COVID-19. Dla mBanku był to 
więc czas dodatkowych działań, które są wyrazem naszej 
odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

Niewątpliwym sukcesem, pomagającym chronić zdrowie 
naszych klientów i pracowników, była daleko idąca 
cyfryzacja naszych usług. W 2020 r. wprowadziliśmy 
dodatkowe opcje, dzięki którym klienci mBanku mogą 
założyć konto całkowicie zdalnie i korzystać z szerokiej 
gamy usług z poziomu smartfona. Online łączymy 
również naszych klientów wokół szczytnych celów, np. 
ułatwiamy im wspieranie WOŚP. Kontynuujemy też nasze 
kampanie edukacyjne dotyczące cyberbezpieczeństwa. 
Przedsiębiorcom pomogliśmy poradzić sobie z pandemią, 
m.in. przekazując im środki przyznawane w ramach 
Tarczy Finansowej. Dodatkowo dla firm MŚP prowadzimy 
od wiosny 2020 r. kampanię społeczną „Cyfrowe 
rewolucje”, dostarczając im realnego wsparcia w rozwoju 
działalności w e-commerce.

Jednocześnie dużą dynamikę zmian widać w obszarze 
ochrony środowiska. Transformacja w kierunki 
gospodarki zeroemisyjnej wymaga ogromnych 
nakładów kapitału. Dlatego mBank oferuje szeroki 
wachlarz „zielonych” usług finansowania działalności 
gospodarczej, od kredytów po obligacje. Nasz 
wewnętrzny limit na rozwój odnawialnych źródeł energii 
(OZE) zwiększyliśmy do 4 mld zł i aktywnie z niego 
korzystamy. Ostatnio, jako wyłączny organizator emisji 
i dealer, zorganizowaliśmy program emisji zielonych 
obligacji o wartości 1 mld zł dla firmy R. Power. Ale 
ekologiczna transformacja to nie tylko OZE. Finansujemy 
też inwestycje np. w efektywne energetycznie 
nieruchomości czy w nowoczesne instalacje 
recyklingowe.

„Zielone” usługi finansowe kierujemy również do klientów 
indywidualnych. W 2020 r. wprowadziliśmy do oferty 

dwa nowe rodzaje wirtualnych kart płatniczych, które nie 
wymagają produkcji ich plastikowych odpowiedników. 
Dzięki temu udało się już zaoszczędzić ponad pół tony 
plastiku. Z kolei klienci bankowości prywatnej mBanku 
w Strategie Zrównoważone ESG zainwestowali już 110 
mln zł. To 45% środków zaangażowanych w strategie 
o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Tematy związane ze 
zrównoważonym rozwojem 
mają w naszej organizacji 
coraz wyższy priorytet. 
Znajduje to odzwierciedlenie 
w naszej strategii ESG na 
lata 2021-2025.  

W banku działa też Komitet Zrównoważonego Rozwoju, 
któremu przewodniczy wiceprezes zarządu (CRO), 
a w jego skład wchodzą osoby w randze dyrektora 
zarządzającego i dyrektora departamentu. To pokazuje, 
że od przystąpienia mBanku do inicjatywy Global 
Compact w 2016 r. wiele się zmieniło. Dziś kwestie  
ESG są już stałym i ważnym elementem naszej  
strategii biznesowej.

CYFRYZACJA WSPIERA KLIENTÓW  
MBANKU I ZMNIEJSZA ŚLAD WĘGLOWY
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Odpowiedzialna konsumpcja wymaga dostępu 
do rzetelnej informacji o produktach, usługach 
i organizacjach, która pomoże ocenić i porównać 
otrzymane oferty. Kiedy firmy szukają 
zrównoważonych produktów do biur, często 
wspierają się zielonymi etykietami i standardami 
zarządzania. Odpowiadając na tę potrzebę, Nowy 
Styl rozszerzył bazę posiadanych certyfikatów 
o kolejne niezależne oceny: CO2 Performance 
Ladder, Level oraz złoty medal EcoVadis. 

Zarządzanie obniżaniem emisji 

CO2 Performance Ladder to holenderski system 
do obniżania emisji CO2. Uzyskany przez Nowy Styl 
certyfikat oznacza, że określiliśmy przepływy energii 
i emisji CO2, wyliczyliśmy ślad węglowy i wyznaczyliśmy 
cele w zakresie redukcji emisji CO2.

Celem Nowego Stylu, jako grupy spółek w Polsce, 
Niemczech i Holandii, jest zmniejszanie emisji CO2 
przynajmniej o 2,1 % rocznie. W Polsce już w 2020 roku 
odnotowaliśmy progres, który znacznie przerasta te cele 
- emisja CO2 zmniejszyła się o 25,73% w porównaniu  
do 2018 roku. 

Wśród inwestycji, które nam to umożliwiły są: zakup 
zielonej energii elektrycznej, energooszczędnych maszyn, 
zwiększanie efektywności energetycznej w ogrzewaniu, 
zakup samochodów elektrycznych oraz zmniejszenie 
liczby lotów biznesowych.

Akredytowany certyfikat mebli biurowych

Level to standard zrównoważonego rozwoju dla 
mebli biurowych. Od lat wykorzystywany przez 
międzynarodowych klientów z branży w obu Amerykach 
i Azji, w Europie nie miał odpowiednika. Certyfikacje 
z poszczególnych krajów czy regionów naszego 

kontynentu są trudne do porównania i mają różne 
zakresy, dlatego jako członkowie FEMB wspieraliśmy 
prace nad europejską wersją Level. 

Wypracowany w tym gremium standard FEMB Level 
wyróżnia akredytacja jednostek certyfikujących (ISO 
17065) oraz zgodność z przepisami UE dot. zamówień 
publicznych i obiegu zamkniętego.

Nowy Styl uzyskał już certyfikaty z najwyższą 
oceną Level 3 dla produkowanych w Niemczech linii 
krzesłowych XENIUM i IXO, szaf K40, linii biurek XIO, XIO 
2.0 oraz stołów CONVENIO. Mimo opóźnień związanych 
z pandemią jesteśmy też w końcowym procesie 
certyfikacji w Polsce.

Wielokryterialna ocena organizacji

Platforma EcoVadis ocenia dostawców pod kątem etyki, 
środowiska, praw człowieka i praw pracowniczych oraz 
zrównoważonych zakupów. Organizacja jest jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych audytorów w tym 
zakresie. Od kilku lat Nowy Styl poddaje się tej ocenie 
jako dostawca. W 2021 roku jako laureaci złotego 
medalu, uplasowaliśmy się w prestiżowym gronie  
2% najlepiej ocenianych firm. 

Powyższe projekty wpisują się w realizację celu 12. ONZ - 
Zrównoważona konsumpcja i produkcja, jednego z 8 SDG, 
w których realizacji Nowy Styl ma swój udział. W ramach 
współpracy z UN Global Compact Network Poland firma 
włącza się w programy Climate Change Accelerator oraz 
Inicjatywę Równe Szanse w Biznesie (TGE).

Adam Krzanowski 
CEO Nowy Styl

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWEGO  
STYLU POTWIERDZONY PRZEZ AUDYTORÓW
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Magdalena Zmitrowicz 
Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA

ODPOWIEDZIALNY BANK  
WSPIERAJĄCY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Bank Pekao SA od lat angażuje się w działania na rzecz 
wspierania zrównoważonego rozwoju – jako godna 
zaufania instytucja finansowa, wiarygodny partner 
biznesowy i odpowiedzialny pracodawca. Ten rok jest 
dla nas szczególny. Jest zarówno zwieńczeniem naszej 
pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak również 
otwarciem nowego rozdziału i wyznaczeniem sobie 
nowych celów. 25 czerwca ogłosiliśmy Strategię ESG 
Banku Pekao na lata 2021-2024 „Odpowiedzialny 
Bank wspierający zrównoważony rozwój”, która jest 
oparta na 3 filarach: Środowisko, Zaangażowanie i Ład. 
Deklarujemy w niej m.in. zwiększenie zaangażowania 
w finansowanie projektów zrównoważonych, wsparcie 
klientów w transformacji energetycznej i przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną, neutralność klimatyczną 
własną, zaangażowanie w zrównoważony rozwój 
społeczno-gospodarczy i wzrost dobrobytu oraz dbałość 
o rozwój, różnorodność i równouprawnienie pracowników. 
W każdym z filarów chcemy wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom naszych interesariuszy i postępować 
zgodnie z Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. 

Jako instytucja dostarczająca finansowanie mamy 
realny wpływ na tempo realizacji celów Europejskiego 
Zielonego Ładu. Dlatego w Strategii ESG postawiliśmy 
sobie ambitne cele w zakresie finansowania projektów 
zrównoważonych klientów mających na celu m.in. 
zmniejszenie poziomu emisji CO2 i zużycia węgla, 
produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz wsparcie 
transformacji energetycznej i adaptację do zmian 
klimatu. Chcemy w latach 2021-2024 zorganizować 
finansowanie dla nowych zrównoważonych projektów 
na kwotę co najmniej 30 mld PLN, z czego co najmniej 
8 mld PLN nowego finansowania obejmującego 
projekty zielone i społeczne oraz co najmniej 22 mld 
PLN na wsparcie emisji obligacji ESG. Chcemy, aby 
udział zielonego finansowania w horyzoncie Strategii 

ESG zwiększył się do ponad 4% portfela bilansowego 
Pekao z 3,2% obecnie, natomiast udział finansowania 
wysokoemisyjnego był mniejszy niż 1% vs 1,3% obecnie. 

Od lat angażujemy się w liczne projekty mające na 
celu poprawę efektywności energetycznej klientów 
biznesowych, realizację przedsięwzięć ekologicznych 
oraz finansowanie odnawialnych źródeł energii 
m.in. farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne czy 
niskoemisyjny transport miejski. Uczestniczyliśmy 
w emisjach obligacji o charakterze zrównoważonym 
największych polskich spółek energetycznych oraz 
jednostek samorządowych. W naszej ofercie dla 
naszych klientów detalicznych mamy również produkty 
wspierające zieloną transformacje m.in. pożyczkę 
ekspresowa eko, kredyt mieszkaniowy eko i fundusz 
ekologiczny.

Nasze zaangażowanie społeczne ma za zadanie 
wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa 
i gospodarki oraz dobrobytu. Uczestniczymy 
w działaniach koncentrujących się na niesieniu pomocy, 
wyrównywaniu szans i zapobieganiu wykluczeniu m.in. 
poprzez naszą działalność charytatywną w ramach 
Fundacji Kantona i wolontariat pracowniczy. Edukujemy 
również społeczeństwo i podnosimy świadomość 
ekologiczną poprzez partnerstwa oraz dostarczanie 
cyfrowych narzędzi naszym klientom. Wspieramy 
programy rozwojowe polskich przedsiębiorstw 
i innowacyjność.
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Jeszcze przed pandemią opieka zdrowotna wytwarzała 
ogromne ilości odpadów. Według jednego z badań, 
na jednego pacjenta przypada aż 13 kg odpadów 
medycznych dziennie (znaczna część to odpady 
niebezpieczne). Dodatkowo epidemia COVID-19 
spowodowała znaczny wzrost liczby jednorazowych 
środków ochrony osobistej, a na całym świecie 
porzucone maski zaśmiecają ulice. 

Co więcej, ochrona zdrowia odpowiada za 4,5 proc. 
emisji CO2 w skali świata i paradoksalnie emituje więcej 
dwutlenku węgla niż niektóre gałęzie przemysłu, np. 
przemysł stoczniowy czy lotniczy. Nie możemy pozostać 
na to obojętni, a temat zrównoważonego rozwoju jest 
tematem bardzo ważnym dla firmy Philips. Patrzymy 
na niego przez pryzmat odpowiedzialnej konsumpcji 
i produkcji, działań na rzecz klimatu oraz zapewnienia jak 
najwyższej jakości opieki zdrowotnej nad pacjentem.  

Uwaga nasza skierowana jest na projektowanie 
i wytwarzanie cyfrowych technologii takich jak wirtualna 
opieka, telemedycyna, teleradiologia, co zmniejszy ilość 
infrastruktury potrzebnej do dostarczenia świadczeń 
pacjentom. Jedną z inicjatyw podjętą przez Philips 

było zbadanie korelacji między skróceniem długości 
pobytu w placówce medycznej a zmniejszeniem śladu 
węglowego każdego pacjenta. Wyniki potwierdziły 
słuszność tej tezy. 

Wierzymy, że wspólnie, w zorganizowany sposób 
możemy zmienić ochronę zdrowia na bardziej przyjazną 
pacjentom, ale również środowisku naturalnemu. 

Przygotowany na zlecenie Philips raport „Future Health 
Index 2021”, wskazuje, że niemal połowa polskich 
liderów ochrony zdrowia, w kilkuletniej perspektywie, 
uznawać będzie odpowiedzialne zarządzanie odpadami 
medycznymi i ich wpływ na środowisko naturalne jako 
jedno z kluczowych wyzwań dla sektora. Obserwujące 
skalę problemu szpitale coraz częściej starają się brać 
pod uwagę kwestię zrównoważonego rozwoju. Kluczowe 
dla nich są modele biznesowe gospodarki o zamkniętym 
obiegu, działania w zakresie BHP oraz odpowiedni 
wybór dostawców działających w oparciu o zasady 
odpowiedzialnych polityk.

Jednocząc branżę medyczną i różnych 
interesariuszy sektora zdrowia powinniśmy 
wspólnie zadbać o wysoką jakość usług 
skoncentrowanych na pacjencie uwzględniając 
aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

Michał Grzybowski 
Prezes Zarządu Philips Polska 
Członek Rady Programowej UN GCNP

NOWOCZESNY SZPITAL DBA  
O ŚRODOWISKO NATURALNE

Do 2025 r. 25 % przychodów 
Philips będzie pochodzić  
z produkcji urządzeń  
w obiegu zamkniętym tak, 
by przedłużać ich żywotność 
i zmniejszać produkcję 
plastiku. 
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Iwona Sierżęga 
Członkini Zarządu Polenergia S.A. 
Członkini Rady Programowej UN GCNP

CZY POLSKI BIZNES JEST ŚWIADOMY SWOJEJ  
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚRODOWISKO?
Niszczenie środowiska naturalnego nieuchronnie 
przyspiesza widmo katastrofy klimatycznej. Dziś 
musimy zadać sobie pytanie o naszą świadomość 
z tym związaną albo jej brak. Ale także pytanie  
czy zrobiliśmy wystarczająco dużo, żeby 
skutecznie powstrzymać ten proces.

Grupa Polenergia na problemy środowiska naturalnego 
i zmiany klimatyczne ma przygotowanych kilka 
rozwiązań. Z jednej strony to dynamiczny rozwój 
technologii opartej o odnawialne źródła energii – czyli 
farmy fotowoltaiczne oraz lądową i morską energetykę 
wiatrową. Z drugiej – instalacje gazowe, które będą 
przechodziły transformację w kierunku źródeł zasilanych 
zielonym wodorem. 

Zbudować świadomość 
Kierunek, w którym zmierza Grupa to jednak nie tylko 
produkcja czystej energii, ale także propozycja nowych 
produktów bazujących na energii odnawialnej. Temu 
służy standard Energia 2051, który gwarantuje neutralne 
klimatycznie produkty. W dowolnej godzinie oferują one 
pokrycie zapotrzebowania klientów przez energię ze 
źródeł odnawialnych. 

Każda firma kupując taką energię może znacząco 
zmniejszyć swój ślad węglowy. Istotne są także 
rozwiązania OZE kierowane do prosumentów, które 
stają się z kolei impulsem do budowy świadomego 
społeczeństwa. Jako Polenergia wierzymy, że 
świadomość w tym zakresie może być motorem do 
kolejnych zmian. 

Ochronić środowisko 
Rozwijając nasze projekty już teraz pokazujemy jak 
powinna wyglądać energetyka przyszłości. I nie mamy 
wątpliwości, że musi ona chronić środowisko naturalne 
– minimalizować własne oddziaływania i tworzyć 

wartość dodaną. I to nie tylko w kontekście lokalnych 
społeczności, ale i miejscowej bioróżnorodności.  
Zdajemy sobie sprawę, że jej utrata i kryzys klimatyczny 
są od siebie bezpośrednio zależne.

Dlatego, dbając o środowisko naturalne, rozwijamy też 
projekty przyrodnicze. W parkach i skwerach prowadzimy 
nasadzenia nowych drzew. W ten sposób tworzymy 
zielone miejsca dla mieszkańców, jednocześnie budując 
bazę pokarmową dla lokalnych zwierząt. Przy projektach 
fotowoltaicznych obszary inwestycji obsiewamy 
z kolei miododajnymi łąkami kwietnymi. Tak powstają 
wielohektarowe enklawy dla owadów zapylających 
kwiaty i naturalne siedliska dla wielu innych gatunków 
zwierząt. 

Powstrzymać katastrofę 
Usługi ekosystemowe tworzonych przez nas 
obszarów zielonych, zgodnie z Europejską Strategią 
Bioróżnorodności, to także retencja wody, sekwestracja 
CO2 czy szeroka adaptacja do zmian klimatu. Jesteśmy 
świadomi naszej odpowiedzialności. Także za edukację 
w obszarze ochrony środowiska – niezależnie czy 
mówimy o dzieciach, przyszłych pracownikach sektora 
energetycznego czy przedstawicielach biznesu.

Dla ochrony klimatu decydująca będzie najbliższa 
dekada. Odpowiedzią jest ambitne działanie na rzecz 
redukcji emisji gazów cieplarnianych we wszystkich 
obszarach naszego życia – i zawodowym, i prywatnym. 
Tylko wspólne działanie da nam nadzieję na 
powstrzymanie kryzysu klimatycznego na ogromną 
skalę. Zanim będzie za późno.
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Sebastian Szymanek
Prezes Zarządu POLPHARMA S.A.

Polpharma, jako największa polska firma 
farmaceutyczna, chce pomagać ludziom żyć zdrowo 
w zdrowym świecie. Jest świadoma wpływu wyzwań 
klimatycznych na stabilność ekosystemów oraz kondycję 
zdrowotną społeczeństw. Od lat podejmuje działania 
zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające 
emisje gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych. 

W 2021 roku Polpharma zrewidowała swoją politykę 
środowiskową, dostosowując ją do aktualnych wyzwań 
i koncentrując się na obszarach o strategicznym 
znaczeniu z perspektywy branży farmaceutycznej: 
zmianach klimatu, gospodarce obiegu zamkniętego 
oraz wpływie na łańcuch wartości. Obecnie pracuje nad 
kompleksową strategią dekarbonizacji i transformacji 
energetycznej, której wdrożenie planowane jest na 
rok 2022. Rozpoczęła również projekt analizy ryzyk 
klimatycznych, która stanie się regularnym elementem 
monitorowania ryzyk ESG w firmie. Jednocześnie rozwija 
standardy raportowania ESG, przygotowując się do 
ujawniania kwestii klimatu zgodnie z rekomendacjami 
TCFD. 

Aby osiągnąć kompleksową 
i trwałą zmianę, Polpharma 
podejmuje działania 
angażujące interesariuszy 
w całym łańcuchu wartości.

Od 2021 roku rozszerza proces monitorowania śladu 
węglowego o zakres 3, co pomoże wskazać obszary 
do wspólnych działań na rzecz klimatu. W ramach 
strategii Zrównoważonego Łańcucha Dostaw firma 
włącza również dostawców do dzielenia się inspiracjami 
w zakresie działań na rzecz środowiska, W 2021 
roku wydała publikację „Dobre praktyki. Przegląd 
działań środowiskowych” będącą wynikiem konkursu 
zorganizowanego wśród dostawców.  

Ważnym projektem, integrującym pracowników 
Polpharmy i lekarzy wokół kwestii klimatycznych, 
jest program „Ekowizyta - Zadbajmy o dobry klimat” 
realizowany w partnerstwie z Fundacją Las Na Zawsze. 
Angażuje on przedstawicieli medycznych i aptecznych 
oraz lekarzy i farmaceutów z całej Polski w zalesianie 
kraju. W ramach programu za każde spotkanie 
promocyjne online trwające powyżej 5 minut Polpharma 
zobowiązała się zasadzić 1 m2 lasu. Ekowizyty wpływają 
na ochronę klimatu wielowymiarowo: ograniczają 
emisję CO2 poprzez eliminację dojazdu przedstawiciela 
i mniejsze spalanie paliw, redukują wykorzystanie 
papierowych materiałów promocyjnych, a przede 
wszystkim pomagają sadzić w Polsce bioróżnorodne 
lasy, które będą rosły setki lat, pochłaniając tony CO2. 
Dotychczas w ramach programu posadzone zostały 
4 bioróżnorodne lasy o łącznej powierzchni 3,1 ha, na 
których rośnie 6000 młodych sadzonek.

POLPHARMA – RAZEM DLA KLIMATU 
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Prawa człowieka są nierozerwalnie związane ze 
wszystkimi Celami Zrównoważonego Rozwoju. Można 
powiedzieć, że bez zapewnienia tychże praw każdej 
osobie na świecie trudno myśleć o rozwoju w ogóle, 
a o rozwoju zrównoważonym w szczególności. 

Podnoszenie świadomości 
Wielu pracodawców i pracowników wciąż nie zdaje sobie 
sprawy z wpływu działalności firmy na prawa człowieka, 
lub traktuje ten wpływ bardzo wybiórczo. Skupiamy się 
więc na tym, by podnosić stan wiedzy i świadomości, 
szczególnie w obliczu oczekiwanych regulacji prawnych 
dotyczących obowiązku wdrażania należytej staranności 
przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka. Czasami 
jest to praca u podstaw, jak w kampanii prezentującej 
Karty praw człowieka w biznesie, w której wyjaśniamy 
szczegółowo poszczególne prawa, zachęcając 
jednocześnie do dbałości o nie. Czasami poziom rozmów 
jest bardziej zaawansowany, jak podczas Seminarium 
nt. nowych regulacji UE dot. należytej staranności 
i odpowiedzialności przedsiębiorstw, podczas którego 
omawialiśmy w gronie ekspertów szanse i wyzwania dla 
polskich firm. Rekomendujemy zapis seminarium jako 
lekturę obowiązkową dla przedsiębiorców.

Wypracowanie i dostarczanie narzędzi 
Gdy problemem przestaje być „co?’, zwykle staje się 
nim „jak”? Szczególnie dla MŚP wdrażanie szeregu 
wytycznych ze względu na ograniczone zasoby często 
jest wyzwaniem. Z kolei duże przedsiębiorstwa mierzą 
się ze skomplikowanymi strukturami i szerokimi strefami 
wpływu. Widzimy więc ogromną potrzebę wyposażenia 
firm w konkretne narzędzia pozwalające im zmierzyć 
stopień poszanowania praw człowieka w ich łańcuchu 
wartości i podjąć decyzję co do dalszych kroków. W tym 
celu przeprowadziliśmy cykl warsztatów w ramach 
Valuing Respect Project, które były otwarte zarówno 

dla biznesu jak i dla naszych partnerów. Nagrania 
z wybranych seminariów można obejrzeć na naszym 
kanale na YT. 
Do tej kategorii zaliczamy również bardzo owocną 
współpracę PIHRB z Grupą Roboczą ONZ ds. biznesu 
i praw człowieka oraz Uniwersytetem w Charkowie 
w kwestii korelacji pomiędzy międzynarodowymi 
umowami inwestycyjnymi a prawami człowieka 
w regionie. Podsumowanie konsultacji można przeczytać 
na stronie Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. praw 
człowieka.

Partnerstwa i dialog  
Dużą część naszej tegorocznej pracy stanowił projekt 
Prawa człowieka i biznes – Dialog społeczny post-
COVID19, który przyniósł nie tylko wiele cennych uwag 
przekazanych później polskiemu rządowi w ramach 
konsultacji do projektu Krajowego Planu Działań dot. 
biznesu i praw człoiweka na lata 2021-2024, ale i owocną 
współoracę z urzędami miast biorącymi udział w pilotażu 
oraz z Uniwersytetem Islandzkim. Projekt zaowocował 
powstaniem nowej formy dialogu, którą nazwaliśmy 
deliberateria. Mamy nadzieję, że znajdzie ona swoje 
miejsce wśród różnych form zaangażowania społecznego 
i obywatelskiego, wspierając znajdowanie wspólnego 
mianownika do wspólnych inicjatyw i tworzenia 
partnerstw.  
Wszystkie informacje nt. prowadzonych  
przez nas projektów można znaleźć na stronie:  
www.pihrb.org i www.prawaczlowiekaibiznes.pl

 

Beata Faracik 
Prezeska
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Małgorzata Szlendak 
Koordynatorka ds. komunikacji
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

PRAWA CZŁOWIEKA PODSTAWĄ CELÓW  
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
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REKOPOL PATRZY W PRZYSZŁOŚĆ  
DZIAŁAJĄC TU I TERAZ

Jako REKOPOL mamy świadomość, że wszelkie 
działania dla klimatu i celów zrównoważonego rozwoju 
powinny być realizowane tu i teraz, ale przede wszystkim 
z myślą o przyszłości. Na każdym etapie naszych działań 
edukacyjnych staramy się docierać do konsumentów, 
bo to ich codzienne wybory kształtują przyszłość 
środowiska. Dlatego jak najczęściej wchodzimy 
w partnerstwa inicjatyw wpisujących się w ideę Climate 
Positive, jak np. tegoroczna edycja Akcji Czyste Tatry 
i pierwsza edycja Czystego Bałtyku realizowane przez 
Stowarzyszenie Czysta Polska. Wyniki tegorocznych 
działań przerosły nasze oczekiwania. Tatry – 596 kg 
odpadów, Bałtyk – 1957 kg odpadów. To budujące, że 
wspólnie z wyśmienitymi partnerami, jak UN Global 
Compact Network Poland, Biedronka, Garnier, Pepsico 
i wieloma innymi, a przede wszystkim z ponad 3500 
wolontariuszami razem możemy zmieniać stan 
środowiska naturalnego i podnosić świadomość Polaków, 
że tak – to my, a nie ktoś inny, możemy wpływać na 
bliższe i dalsze otoczenie. – mówi Michał Mikołajczyk 
– Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Prokurent 
w REKOPOLU. 

Zdajemy sobie również sprawę, że wspieranie celów 
zrównoważonego rozwoju to nie tylko działania 
konsumenckie. Istotnym elementem jest również 
wdrażanie prac mających na celu usprawnienie systemu, 
co wydaje się być procesem żmudnym i czasochłonnym, 
lecz dającym długofalowe efekty. Przykładem takich 
działań może być nasze uczestnictwo w przygotowaniu 
raportu „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 
2020/21”. Potencjalne możliwości zwiększania się szarej 
strefy w branży odpadowej, ze względu na wyjątkowo 
dynamiczny wzrost tego sektora gospodarki, wymagają 
dogłębnej analizy. Zdaniem Jakuba Tyczkowskiego 
– Prezesa REKOPOLU - branża odpadowa powinna 
być branżą zarządzaną przez biznes, natomiast silnie 
kontrolowaną przez instytucje państwowe, co na ten 
moment jest celem, do którego powinniśmy dążyć. 

Naszym zadaniem jako przedstawiciela branży 
odpadowej jest wspierać zmiany systemowe, które  
bez wątpienia mają w dłuższej perspektywie ogromny  
wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Jakub Tyczkowski
Prezes Zarządu  
Rekopol Organizacja Odzysku  
Opakowań S.A. Warszawa 
Członek Rady Programowej UN GCNP
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Mateusz Sabak 
Współzałożyciel i Prezes Zarządu RentPlanet

RENTPLANET  
– APARTAMENTY LEPSZE NIŻ HOTEL
RentPlanet to dynamiczna, nowoczesna i szybko 
rosnąca firma. Specjalizujemy się w zarządzaniu 
wynajmem apartamentów oraz lokali mieszkalnych 
w celach turystycznych i biznesowych. 

W naszej branży opinia rzetelnego i odpowiedzialnego 
partnera to absolutna podstawa. Budujemy markę 
nie tylko w oparciu o jakość świadczonych usług, ale 
także wartości, które definiują odpowiedzialny biznes 
i zrównoważony rozwój. 

NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK. Pracownicy to 
nasz największy atut. To, gdzie w tej chwili jesteśmy na 
biznesowej mapie w ogromnym stopniu zawdzięczamy 
właśnie ludziom. Wzajemne zaufanie, odpowiedzialność 
za innych, kreatywność to największe atuty naszego 
zespołu. Jako pracodawca wspieramy społeczne 
zaangażowanie i wszelkie związane z tym inicjatywy 
naszych pracowników. Wspólnie podejmujemy akcje 
charytatywne, wdrażamy projekty nastawione na 
ochronę środowiska czy promujące zdrowy styl życia. 
Takie zaangażowanie nie tylko korzystnie wpływa na 
integrację i samoświadomość naszych pracowników, ale 
przekłada się również na relacje z klientami, partnerami 
biznesowymi i otoczeniem, w którym funkcjonujemy. 
Łączymy nie wykluczamy, wspieramy nie wymuszamy. 

ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ. Nasz rozwój opiera się 
na lokalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorcach. 
Wspólnie z nimi budujemy zaplecze noclegowe. 
Stawiamy na transparentność zasad i uczciwe podejście, 
które pozwalają na konstruowanie długofalowych relacji 
i tworzenia projektów w szerokiej perspektywie. Cieszy 
nas, że mamy pozytywny wpływ na społeczności 
pośrednio i bezpośrednio związane z naszą działalności, 
na ich rozwój i przyszłość. 

 

INNOWACJE i NOWE TECHNOLOGIE. Doświadczenia 
związane ze zmianami na rynku pracy i turystyki 
spowodowanymi pandemią, przyśpieszyły wprowadzanie 
przez nas nowych rozwiązań - m.in. lokali w standardzie 
work-frendly, których wyposażenie umożliwia gościom 
komfortową pracę zdalną. Naszymi klientami są ludzie 
z różnych zakątków świata, podróżujący turystycznie 
i w celach zawodowych. Otaczamy ich opieką 
umożliwiając jednocześnie bezkontaktową obsługę, 
dostarczając podstawowych informacji o zasadach 
i sposobie funkcjonowania w Polsce, otoczeniu, 
w którym będą funkcjonować, aspektach kulturowych 
czy organizacyjnych związanych z pobytem w naszym 
kraju i naszych lokalach. Z myślą o partnerach 
upraszczamy procedury, kreujemy nowe rozwiązania 
technologiczne, takie jak zamki cyfrowe czy autorski 
system zarządzania najmem oferujący stały dostęp 
do pełnej informacji o powierzonym nam obiekcie, 
a także zachęcamy do stosowania prostych zasad 3R 
(reduce, reuse, recycle).

 Przystąpienie do UN Global Compact było dla 
nas bardzo ważnym przedsięwzięciem. Chcemy 
aktywnie uczestniczyć w budowaniu lepszej 
przyszłości w oparciu o zrównoważony rozwój. 
Z szacunku do ludzi, naszej planety i przyszłych 
pokoleń.
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Ringier Axel Springer Polska, a także należące do firmy 
marki, takie jak m.in. Onet, NOIZZ, Ofeminin, Forbes czy 
Newsweek, od lat stale podejmują działania edukacyjne 
oraz realizują aktywności związane z promowaniem 
idei zrównoważonego rozwoju. Jako członek UN Global 
Compact, od 2019 r. Ringier Axel Springer w Polsce 
wspiera realizację 17 celów zrównoważonego rozwoju, 
w tym przede wszystkim działania na rzecz klimatu 
i promowania odpowiedzialnej konsumpcji. Osiągnięcie 
przez Ringier Axel Springer Polska zeroemisyjności 
w maju 2021 r. jest istotnym krokiem w podejmowaniu 
działań i promowaniu postaw proekologicznych zarówno 
wśród użytkowników, jak i firm.

Potrzebne są kompleksowe działania każdego z nas 
i to już dziś – nie za kilka lat. Wiele firm na świecie 
ogłasza, że chcą być neutralne klimatycznie, ale jedynie 
w ograniczonym zakresie i w odległej przyszłości. My 
staliśmy się firmą o zerowej emisji CO2 już w tym roku 
i jesteśmy dumni, że jesteśmy pierwszym wydawcą 
i jedną z pierwszych firm w Polsce, która ogłasza 
zeroemisyjność w 2021 r. – mówi Mark Dekan, CEO 
Ringier Axel Springer Polska.

Audyt w Ringier Axel Springer Polska przeprowadziła 
francuska grupa Bureau Veritas, a ścieżka dojścia 
do zeroemisyjności składała się z trzech etapów: 
obliczenia śladu węglowego i emisji CO2; określenia 
działań kluczowych mających wpływ na redukcję śladu 
węglowego oraz działań kompensacyjnych w przypadku 
projektów, w których nie ma możliwości znacznego 
ograniczenia emisji CO2. Proces związany z redukcją CO2 
jest ciągły i na bieżąco przez firmę usprawniany. 

Co jeszcze robimy by ograniczać emisję C02?

Mamy świadomość, że siła naszego działania nie 
tkwi tylko w ograniczaniu naszego śladu węglowego, 
ale w możliwości zachęcenia do działania milionów 
Polaków i setek firm. Jesteśmy dużą grupą mediową 
i mamy w swoim portfolio kilkanaście znanych marek, 
którym ufają miliony Polaków. Naszą siłą jest również 
umiejętność zwiększania świadomości zagrożeń 
i konieczności podejmowania zmian. Dlatego skutecznie 
namawiamy do tego innych i podpowiadamy, jak 
mogą to zrobić. Potrzebne są kompleksowe działania 
każdego z nas i to już dziś – mówi Olga Korolec, Group 
Sustainability Director w Ringier Axel Springer Polska.

• W lipcu 2021 roku uruchomiliśmy II edycję akcji 
NIECH ŻYJE PLANETA, której celem jest zmiana 
nawyków Polaków i ograniczenie śladu węglowego,  
jaki każdy z nas generuje w codziennym życiu.  
W pierwszej edycji do akcji dołączyło 3 mln Polaków.

• Jesienią uruchomimy Akademię ZEROEMISYJNI.  
Jest to inicjatywa skierowana do firm, która ma 
motywować i pomagać redukować ich ślad węglowy. 
Wspólnie z ekspertami pokażemy, jak przeprowadzić 
audyt w firmie i zmierzyć jej ślad węglowy, a następnie 
jak go redukować i kompensować. 

Mark Dekan 
CEO Ringier Axel Springer Polska

RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA FIRMĄ  
ZEROEMISYJNĄ JUŻ OD MAJA 2021
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Jens Birgersson
CEO ROCKWOOl Group

W Grupie ROCKWOOL zrównoważony rozwój leży 
u podstaw działalności. Przekształcanie wyzwań 
związanych ze zrównoważonym rozwojem w możliwości 
biznesowe leży u podstaw naszej strategii. Realizujemy ją 
poprzez innowacyjne produkty, rozwiązania i współpracę. 
Jako firma zobowiązaliśmy się do realizacji 10 z 17 celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ.

Nasze działania jako odpowiedzialnego 
i zrównoważonego przedsiębiorstwa są tak samo 
ważne, jak pozytywny wpływ naszych produktów na 
ludzi i środowisko. Mając to na uwadze, wyznaczyliśmy 
sześć zadań, które mają doprowadzić do poprawy 
naszych wyników w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska do 2030 roku. Te zadania zostały 
zweryfikowane zewnętrznie po raz pierwszy w 2020 roku 
i są zgodne z celami ONZ dotyczącymi zrównoważonego 
rozwoju. Sześć zadań ROCKWOOL:

– redukcja emisji CO2
– poprawa efektywności energetycznej naszych  
 budynków
– zmniejszenie zużycia wody
– odzysk odpadów z produktów z rynku
– zmniejszenie składowanych odpadów
– poprawa bezpieczeństwa w pracy 

Zrównoważony rozwój a pozytywny wpływ  
izolacji z wełny skalnej
Dzięki naszym produktom izolacyjnym mamy znaczący 
pozytywny wpływ na zmiany klimatyczne. Nasze 
materiały izolacyjne z wełny skalnej stosowane 
w budownictwie, które zostały sprzedane w 2020 r. 
pozwolą zaoszczędzić 874 terawatogodziny energii 
grzewczej w całym okresie ich użytkowania, 
a w rezultacie zmniejszyć emisję CO2 o 186 milionów 
ton! Jest to odpowiednik 100-krotności emisji dwutlenku 
węgla podczas ich produkcji.  
Natomiast nasza izolacja techniczna sprzedana w 2020 r. 
pozwoli zaoszczędzić ponad 3500 terawatogodzin energii 
grzewczej w całym okresie eksploatacji, co w rezultacie 
zmniejszy emisję o miliard ton CO2.

Pierwszy krok - oszczędności, drugi - odnawialne 
źródła energii
Zmniejszenie zużycia energii i zasobów ma zasadnicze 
znaczenie dla sprostania globalnemu wyzwaniu 
klimatycznemu, a produkty ROCKWOOL odgrywają 
tu kluczową rolę. – Najpierw oszczędzanie energii, 
a następnie korzystanie z odnawialnych źródeł energii 
to najbardziej opłacalny sposób na dekarbonizację 
społeczeństwa. Dlatego wciąż powtarzamy, że 
najlepszym podejściem jest „Zużywaj mniej, a resztę  
rób zgodnie z naturą” – komentuje CEO ROCKWOOL  
Jens Birgersson.
Dodatkowo, wspierając pozytywny wpływ firmy na 
środowisko, w ROCKWOOL szacujemy, że 95 procent 
przychodów z działalności izolacyjnej to taksonomia 
kwalifikująca się do kategorii łagodzenia klimatu UE. 
Przyczyniamy się w ten sposób do zrównoważonego 
rozwoju w Europie. 

Plany do realizacji
Jeśli chodzi o dalsze zmniejszanie swojego śladu 
operacyjnego, w grudniu 2020 r. ROCKWOOL zobowiązał 
się do realizacji długoterminowego planu dekarbonizacji, 
którego cele zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez 
inicjatywę Science Based Targets.
Jens Birgersson kontynuuje: – Jesteśmy dumni, że 
S&P Global Trucost ponownie sklasyfikował wszystkie 
nasze produkty jako pozytywne w zakresie SDG, co 
oznacza, że   mają pozytywny wpływ na osiągnięcie 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Zrównoważony 
rozwój jest podstawą naszej działalności i stosujemy 
oparte na faktach i podlegające kontroli podejście, aby 
udokumentować, w jaki sposób maksymalizujemy wpływ 
naszych produktów i minimalizujemy wpływ naszych 
operacji.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – CELE ROCKWOOL 
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Ziemowit Słomczyński
Prezes Zarządu, SBB ENERGY S.A.

Racjonalne i idące z duchem czasu funkcjonowanie 
Spółki było dla nas kluczowe od momentu jej powstania. 
Dziś bez cienia wątpliwości możemy stwierdzić, że 
wszystkie aspekty związane z bieżącą działalnością 
przedsiębiorstwa oraz te ukierunkowane na jego 
rozwój są prowadzone w duchu zrównoważonych 
rozwiązań i poszanowania dla obowiązujących przepisów 
prawa oraz w oparciu o uczciwe i równe traktowanie 
współpracowników, klientów, kontrahentów i dostawców.
Naszą misją w dobie dekarbonizacji energetyki jest 
zapewnianie nowoczesnych technologii w zakresie 
niskoemisyjnych źródeł energii i ciepła. Oferowane przez 
nas zaawansowane rozwiązania związane z ochroną 
środowiska napędzają tym samym zrównoważony rozwój 
energetyki neutralnej.  
Obecnie SBB ENERGY S.A. realizuje pionierski projekt 
budowy jednostki wysokosprawnej trigeneracji 
o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1,0 
MW w oparciu o paliwo wodorowe. W ramach tego 
zadania SBB ENERGY S.A. jako generalny wykonawca 
zaprojektuje, dostarczy, zainstaluje i uruchomi układ 
elektrolizera zasilany energią elektryczną pochodzącą 
z OZE wraz z magazynem wodoru i infrastrukturą 
towarzyszącą. Wyprodukowany w procesie elektrolizy 
„zielony” wodór będzie paliwem dla układu trigeneracji 
(wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu) na 
potrzeby jednego z zakładów produkcyjnych. 
Ten innowacyjny projekt wpisuje się w wyznaczone 
przez UE plany osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050r. oraz transformację gospodarki energetycznej na 
zeroemisyjną. 
Jednym z najistotniejszych elementów naszej polityki 
zrównoważonego rozwoju jest równość. Doświadczenie, 
kompetencje, zaangażowanie to klucz wyboru naszych 
pracowników. Nie czynimy różnic między ludźmi ze 
względu na płeć, wiek czy narodowość.  
Zapewnienie najwyższych standardów pracy, to nie 
tylko działania zgodne z obowiązującym prawem, 
kodeksem etyki biznesu, polityki antymobbingowej 
i antydyskryminacyjnej, ale również promocja zdrowego 

trybu życia, poprzez zapewnienie dostępu do pakietów 
sportowych oraz prywatnej opieki medycznej. 
Troska o środowisko i planetę jest dla nas niczym innym 
jak dbałością o dom, w którym żyjemy i który zostawimy 
następnym pokoleniom. Wdrażamy sukcesywnie 
Paperless Process Managemet w Spółce, segregujemy 
śmieci w miejscu pracy, posiadamy ekologiczną flotę 
samochodową, jesteśmy w trakcie budowy instalacji 
fotowoltaicznej. W ramach społecznej odpowiedzialności 
biznesu wspieramy młode talenty w instytucjach 
edukacyjnych i kołach naukowych.  
Chcemy być nie tylko odpowiedzialni za nasz dom w skali 
makro, czyli za planetę i środowisko naturalne, ale także 
za dom w skali mikro czyli SBB ENERGY S.A. W obecnej 
rzeczywistości biznesowej, gdzie najważniejszy jest 
rozwój i jak najlepsze zaspokojenie oczekiwań klientów 
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za samodoskonalenie 
wewnętrznych procesów i zgłaszanie cennych propozycji 
zmian, czy niezgodności.  
Oddolne inicjatywy oraz pomysły przedstawicieli załogi 
zawsze traktujemy z dużym entuzjazmem. Naszym 
największym kapitałem są ludzie, których głos ma 
kluczowe znaczenie w budowaniu sukcesu spółki.  
 Łącząc nasze potrzeby komunikowania usprawnień 
oraz dbając o najwyższe standardy SBB ENERGY 
S.A. wdrożyliśmy aplikację służącą zgłaszaniu 
pomysłów doskonalenia procesów w spółce, 
a także nieprawidłowości i nadużyć, dedykowaną dla 
pracowników firmy, a także osób współpracujących.

Doskonaląc SBB ENERGY zmierzamy  
w kierunku zrównoważonego rozwoju.

DOSKONALĄC SBB ZMIERZAMY  
W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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Zagadnienia związane z obszarem społecznej 
odpowiedzialności to kluczowy element systemu 
zarządzania Solwitu i filozofia, z jaką prowadzimy 
naszą działalność. Mam przekonanie, że to, co 
nazywamy działaniem na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, w przypadku Solwitu jest nie tylko zapisem 
w formalnych, firmowych dokumentach, ale żywym 
i bardzo realnym pakietem działań w ramach naszej 
codziennej pracy. To coś więcej niż praktyczny zbiór 
zasad, polityk i procedur, to także nasze wewnętrzne 
tradycje, obyczaje i nawyki, czyli te wszystkie elementy, 
które składają się na kulturę firmy. Jako stosunkowo 
młoda firma (w 2021 r. kończymy 10 lat), mieliśmy 
okazję stawiać czoła typowym problemom, związanym 
z prowadzeniem działalności w środowisku pełnym 
wyzwań oraz rosnącej konkurencji. Jednak rok 2020  
był szczególny – jak się szybko się przekonaliśmy,  
równie dotkliwy w skali globalnej, biznesowej,  
zarządczej i komercyjnej, jak i (a może przede wszystkim) 
w skali jednostkowej, tej bardzo ludzkiej, prywatnej 
reprezentowanej przez każdego z naszych pracowników. 
Dlatego, poza oczywistym skupieniem na aktywnościach 
mających na celu utrzymanie ciągłości biznesu, 
zdecydowaliśmy się poświęcić równie dużą uwagę 
dobrostanowi naszych ludzi – tych 350 osób, które 
podjęły decyzję o związaniu znacznej części swojego 
życia z Solwitem. 
Wspólnie z zespołem zarządzającym podeszliśmy do 
kwestii dobrostanu pracowników systemowo i bardzo 
pragmatycznie. Opierając się na analogii do systemu 
zarządzania ciągłością biznesu, stworzyliśmy w Solwicie 
System Zarządzania Ciągłością Zdrowia (tzw. HCMS 
– Health Continuity Management System), w ramach 
którego realizowane działania edukacyjne, profilaktyczne 
oraz integrujące, ukierunkowane na obszary zdrowia 
fizycznego, psychicznego oraz relacji społecznych. 

Raz w tygodniu organizujemy spotkania ze specjalistami: 
dietetykami, psychologami, fizjoterapeutami. Oprócz tego 
odbywają sie warsztaty dotyczące zarządzania emocjami, 
stresem i samorozwojem. Wspieramy inicjatywy 
pracowników oraz organizacji zewnętrznych, promujące 
pozytywny wpływ na zdrowie, a przy okazji realizujące 
potrzeby lokalnej społeczności i środowiska,  
tj. wyzwania sportowe w konkretnych celach  
(np. przeliczanie kilometrów na złotówki na rzecz 
wsparcia charytatywnego), starty w zawodach 
wspierających cele charytatywne; udział w zbiórkach 
dobroczynnych itp. W duchu HCMS planujemy 
i realizujemy wydarzenia wewnątrzfirmowe 
i integracyjne, oraz włączamy się w światowe wydarzenia 
związane z profilaktyką zdrowotną (np. Movember, 
Różowa Wstążka). Duży nacisk kładziemy także na 
te działania, które poprawiają utrudnione w okresie 
pandemii relacje społeczne i realizują potrzebę 
przynależności do grupy. Świętujemy ważne chwile, 
zarówno prywatne, jak i zawodowe i wciąż spotykamy 
się - w zgodzie z zasadami sanitarnymi, na spotkaniach 
integracyjnych. Nie rezygnujemy także z tak pozornie 
drobnego obyczaju, jakim jest tzw. przerwa na kawę: 
luźne „pogaduszki przy kawie” odbywają się także 
w trybie zdalnym, z pełnym wsparciem managerów, 
w czasie celowo w tym celu „wykrojonym” z godzin 
pracy. 

Traktując zdrowie i życie naszych pracowników jako 
wartości nadrzędne, umieściliśmy je na czele listy 
firmowych wartości, stanowiących trzon filozofii  
i kultury biznesowej Solwitu.

Leszek Pankiewicz
Prezes Zarządu Solwit SA

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ ZDROWIA  
– SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO KWESTII  
DOBROSTANU PRACOWNIKÓW
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Sławomir Cytryniak
Wiceprezes Zarządu  
i Współwłaściciel Spectra Lighting
Członek rady Programowej UN GCNP

Firma Spectra Lighting powstała w roku 2000 
w Warszawie i nieprzestanie od 20 lat zajmuje się 
produkcją oraz dystrybucją profesjonalnego oświetlenia 
do większości obiektów użyteczności publicznej , 
takich jak biura, hotele, muzea, szkoły , kina , teatry 
zarówno w zakresie oświetlenia wewnętrznego jak 
i zewnętrznego . Od 2019 nasze produkty wytwarzane 
są w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym , który 
został zbudowany w oparciu o najnowsze ekologiczne 
technologie. 

Nasze projekty i produkty są wysoko cenione nie tylko na 
rodzimym rynku , jak również w 32 krajach całego świata 
, do których aktualnie eksportujemy nasze oświetlenie . 

Wszyscy trzej właściciele i jednocześnie członkowie 
zarządu ukończyli Technikę Świetlną na warszawskiej 
i poznańskiej Politechnice , co od samego początku 
działalności wywarło czysto ekspercki oświetleniowo 
nie tylko na walory estetyczne naszych produktów , ale 
również jakościowe zarówno te pod względem użytych 
materiałów , jak również szeroko pojętą jakość światła . 

Posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz 
rozumienie odpowiedzialności społecznej pozwoliło 
nam od samego początku na odpowiednie dobieranie 
właściwych najwyższej jakości komponentów do 
produkcji naszych opraw , co miało i ma wpływ 
na niskie zużycie energii naszych produktów oraz 
zapewnia bezpieczne środowisko do pracy w czasie ich 
użytkowania . Nasze produkty są nie tylko bardzo dobre 
jakościowo, ale również estetyczne i bezpieczne. 

Aktualna oferta produkcyjna ograniczona jest 
wyłącznie do produkcji najbardziej oszczędnych opraw 
oświetleniowych wykonanych w technologii LED. 

Nasz dział konstrukcyjny pracujący z najnowszym 
oprogramowaniem do konstruowania opraw jest 
swoistym strażnikiem ekologicznego projektowania 
opraw oświetleniowych , planując optymalne ilości 
materiałów wymaganych do produkcji, optymalizując 
pracę maszyn poprzez ergonomiczne wykorzystanie 
materiałów jak oraz projektując właściwą optykę . 

Wprowadzenie systemu zarządzania ERP konsoliduje 
pracę wszystkich działów w firmie na wszystkich 
płaszczyznach , pozwala na znaczące usprawnienie 
działań logistycznych i i ma bezpośredni wpływ na 
większą wydajność pracy , szybszy i sprawniejszy obieg 
dokumentów , zwiększenie wydajności pracy maszyn , 
mniejsze zmęczenie pracowników , a także na mniejsze 
zużycie energii . 

W ramach 5 Celu bierzemy udział w inicjatywie GCNP 
pod nazwą „Równe Szanse w Biznesie” . Wszyscy nasi 
pracownicy bez względu na płeć, wyznanie, pochodzenie 
społeczne , narodowość oraz orientację seksualną mają 
zapewnioną równość na wszystkich płaszczyznach 
funkcjonowania firmy. 

Nasza firma jako członek UN Global Compact stara 
się przestrzegać wszystkich Celów Zrównoważonego 
Rozwoju w imię poprawy jakości życia naszych 
pracowników i klientów oraz ochrony naszej planety. 
Bierzemy również w inicjatywach organizowanych  
przez UNGC Poland 

W TROSCE O ZUŻYCIE ENERGII I REALIZACJA  
CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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Michał Jan Cichy
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Polski Ruch Czystszej Produkcji

DOSKONALĄC SBB ZMIERZAMY  
W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

STOWARZYSZENIE POLSKI RUCH CZYSTSZEJ  
PRODUKCJI OD 30 LAT NA ŚCIEŻCE DO GOZ
W październiku 2019 r., podczas międzynarodowej 
konferencji w Warszawie, świętowaliśmy 30-lecie 
Programu Czystszej Produkcji – międzynarodowej 
inicjatywy zainicjowanej przez UNEP/ONZ, której 
powstanie ogłoszono, również w Warszawie, jesienią 
1989 r. W Polsce powstał też pierwszy program krajowy - 
realizowany przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej 
Produkcji.

Czystsza Produkcja (CP) to ciągłe działanie – strategia, 
którą może przyjąć firma lub inna instytucja, budując 
System Zarządzania Środowiskowego i wciąż realizując 
udoskonalenia w sferze zapobiegania zanieczyszczeniom 
oraz marnotrawstwu zasobów - u źródeł ich 
powstawania. Wśród działań podejmowanych przez 
firmy w ramach Ruchu CP znajdziemy m.in. zamykanie 
obiegów materiałowych, ponowne użycie, recykling 
materiałowy – i wiele innych znanych dziś pod nazwą 
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

Od ponad 30 lat prowadzimy Akademie Czystszej 
Produkcji (wcześniej znane jako Szkoły CP). Uczymy 
przedsiębiorców zasad zarządzania środowiskowego 
i CP, pomagamy też wdrożyć przykładową zmianę 
proekologiczną, dającą efekty dla środowiska oraz 
oszczędności ekonomiczne (tzw. Projekt Czystszej 
Produkcji).

W ramach Szkół/Akademii CP wykształciliśmy 1508 
Ekspertów. Pomogliśmy także wdrożyć 757 Projektów 
CP, których listę można znaleźć na naszej stronie – www.
cp.org.pl.

Firmy, które ukończyły Akademię, mogą ubiegać się 
o Świadectwo CP (nadano ich już 256) lub o wpis do 

wyższej rangi Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji 
i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Ten drugi 
z rejestrów, bardziej wymagający i biorący pod uwagę 
także kwestie społeczne (m.in. 10 zasad UNGC), 
posiada wysokiej rangi Kapitułę, której przewodniczy 
obecnie Minister Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Naszą działalność dopełnia m.in. organizacja seminariów, 
konferencji, szkoleń, warsztatów oraz działania 
informacyjno-edukacyjne poprzez strony www, media 
społecznościowe i czasopismo „Czystsza Produkcja 
i Eko-zarządzanie”.

Obecnie prowadzimy m.in. projekt „Kampania edukacyjna 
na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz 
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem 
doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS” (2019-
2022), realizowany z dofinansowaniem ze środków 
NFOŚiGW. Obejmuje on m.in. Akademie CP, konferencje, 
webinaria, warsztaty nt. LCA (w tym śladu węglowego 
i ekoprojektowania), publikacje, animacje komputerowe 
oraz opisy dobrych praktyk z zakresu CP/GOZ. 
Zapraszamy na stronę projektu: www.cp.org.pl/goz
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DOSKONALĄC SBB ZMIERZAMY  
W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Olga Ostrowska
Head of CSR, Ten Square Games S.A.

ECO LEAGUE, CZYLI OD GRYWALIZACJI  
DO SADZENIA LASU – JAK ZACHĘCIĆ  
PRACOWNIKÓW DO IDEI ESG
ESG, czyli idea zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa coraz bardziej zakorzenia się 
w życiu firm. Interes ekonomiczny przestał być 
głównym kryterium rozwoju biznesu. Dziś liczy 
się coraz bardziej pozafinansowa działalność 
organizacji i to, jakie korzyści w długim okresie 
czasu niesie wszystkim interesariuszom, 
włączając społeczności lokalne i środowisko 
naturalne. W Ten Square Games znaleźliśmy 
skuteczny, autorski sposób, by połączyć 
grywalizację z ideą ESG - tak powstał projekt Eco 
League.

Od początku 2021 roku w Ten Square Games realizujemy 
strategię ograniczenia śladu węglowego i angażujemy się 
w projekty środowiskowe. 22 kwietnia, w światowy Dzień 
Ziemi, postanowiliśmy pójść o krok dalej i posadzić las 
Ten Square Games. Zrobiliśmy to w kreatywny sposób, 
zwiększając świadomość i zaangażowanie pracowników 
oraz ich bliskich. Zorganizowaliśmy Eco League, 
ekologiczną grywalizację na platformie internetowej, 
gdzie podczas różnych zadań pracownicy zdobywali 
punkty, które firma zamieniła następnie na sadzonki 
drzew. 

Eco League obudziło w naszych pracownikach naturalną 
chęć konkurowania o liczbę wykonanych zadań, w której 
dodatkową motywacją była możliwość zasadzenia jak 
największej liczby drzew - nie zaś nagrody materialne, 
charakterystyczne dla większości konkursów. Szczytny 
cel zabawy zachęcał nasz zespół do współpracy, 
tak istotnej dla budowania relacji w czasach post-
pandemicznych. Koledzy i koleżanki śledzili swoje 
wzajemne wyniki, wspierając się m.in. poprzez udzielanie 
rad czy kolektywne rozwiązywanie problemów. 
Uczestnicy mieli do wykonania różne polecenia, m.in. 
własnoręczne wykonanie eko torby, skomponowanie 

autorskiego izotoniku czy zastosowanie jednodniowej 
wegetariańskiej diety. 

Projekt był dla Ten Square Games ważny również 
ze względu na to, że czas jego trwania przypadł na 
czas pracy zdalnej. Wyznaczenie wspólnego celu 
i konkurencja w duchu fair-play na rzecz dobra planety 
podniosły zaangażowanie pracowników, pobudzając 
także ich kreatywność i dobrostan. Połączenie zabawy 
i proekologicznej edukacji z nowoczesnym rozwiązaniem 
online sprawiło, że do wyzwania mogli dołączyć 
członkowie zespołu TSG z każdego miejsca na świecie, 
niezależnie od geograficznej lokalizacji czy strefy 
czasowej.

Eco League była innowacyjnym zaproszeniem 
pracowników Ten Square Games do włączenia się 
w działania firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Chcieliśmy, aby forma aktywności była przyjemna, nie 
zabierała dużo czasu i pasowała do umiejętności oraz 
zainteresowań naszych ludzi. Dlatego, jako producent 
gier mobilnych, do utrwalania dobrych, proekologicznych 
nawyków wykorzystaliśmy grywalizację oraz narzędzie 
online. ESG XXI wieku to innowacyjnie zaprojektowane 
wyzwania, które angażują ludzi i zmieniają nasze nawyki 
na bardziej eko odpowiedzialne, a więc realnie wpływają 
na zmianę otoczenia na lepsze.
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#dietchangeNOTclimatechange  
– taki hashtag można coraz częściej spotkać w mediach 
społecznościowych. Nie bez przyczyny. Produkcja 
żywności obciąża naszą planetę w ogromnym stopniu. 
Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wynika, że hodowla 
zwierząt generuje łącznie 14,5 proc. wszystkich gazów 
cieplarnianych, które powstają w wyniku działalności 
człowieka. Ponad połowę tego przypisuje się hodowli 
bydła na mięso i dla mleka. Mówimy tu o tzw. „śladzie 
węglowym”, czyli całkowitej ilości gazów cieplarnianych, 
jakie powoduje bezpośrednia i pośrednia produkcja 
na wszystkich etapach cyklu życia danego produktu, 
łącznie z uprawą zbóż na paszę aż po transport gotowych 
wyrobów do sklepów. Do tego dochodzi wysoki „ślad 
wodny” - ilość wody zużywanej w całym cyklu, który dla 
żywności roślinnej jest co najmniej dwa razy niższy. 

Żywność pochodzenia zwierzęcego przyczynia się 
w największy sposób do degradacji środowiska 
naturalnego, jednak Polacy nie wiążą tego ze zmianą 
klimatu. Pokazuje to badanie „Zmiana klimatu 
a produkcja żywności*” zlecone przez Upfield. Prawie 
9 na 10 mieszkańców Polski uważa, że zmiana klimatu 
jest zagrożeniem dla planety i może doprowadzić 
do katastrofy ekologicznej, 86 proc. obawia się jej 
konsekwencji, a 88 proc. przyznaje nawet, że została 
spowodowana działalnością człowieka (a nie np. 
naturalnymi procesami). Jednak zaledwie 26 proc. 
z nas ogranicza spożycie żywności odzwierzęcej z myślą 
o korzyściach dla środowiska. W kraju zdominowanym 
przez dietę mięsno-nabiałową i biorąc pod uwagę 
intensywne działania promocyjne inicjowane przez 
prężnie działającą branżę można by napisać „aż” 26 proc. 

Niemal wszyscy respondenci badania Upfield wskazują, 
że stan środowiska naturalnego jest dla nich istotny i 92 
proc. stara się codziennie podejmować działania z myślą 
o naturze, jednak dziś ta dbałość Polaków przejawia 
głównie segregowaniem śmieci i zmniejszeniem zużycia 
wody – kwestiami wymuszonymi przepisami prawa 
i względami ekonomicznymi. Z własnej inicjatywy dla 
klimatu robimy niewiele, ponieważ oczekujemy, że 
problemy klimatyczne rozwiąże za nas ktoś inny. To duża 
strata, bo np. sięgając częściej po żywność z roślinnym 
składem, w łatwy sposób każdy z nas może przysłużyć 
się naszej planecie. Jeśli każdy z nas zrobi trochę 
więcej niż powinien – suma naszego wspólnego wysiłku 
będzie większa niż niejednej inicjatywy administrowanej 
odgórnie, a było ich już wiele.

*Badanie na zlecenie Upfield Polska na reprezentatywnej 
grupie 1000 mieszkańców Polski zrealizowano 
w czerwcu 2021 r. przez IBRIS (CATI/CAWI 500/500).

 Artykuł powstał w trakcie UN Food Systems Summit 
w Nowym Jorku. Mam nadzieję, że na jego forum 
zwrócono uwagę na ten ważny, środowiskowy aspekt 
produkcji żywności.

Sebastian Tołwiński 
Dyrektor  
ds. Korporacyjnych i Komunikacji  
w Europie Środkowej, Upfield

CHCESZ ZADBAĆ  
O KLIMAT?  
JEDZ WIĘCEJ  
ŻYWNOŚCI ROŚLINNEJ
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Agnieszka Bacińska
CEO Walk PR

KU BRANŻY RÓWNYCH SZANS
Do niedawna brakowało szerszych analiz mówiących 
o tym, czy PR w Polsce jest branżą równych szans 
jeśli chodzi o dostęp kobiet do wyższych stanowisk czy 
wskazujących luki płacowe.

Jak pokazało tegoroczne badanie „Kobiety w PR”, 
zrealizowane przez Związek Firm Public Relations, 
w wymiarze praktycznym polski rynek PR wypada 
naprawdę dobrze na tle danych globalnych. Zarządy 
składające się w większości z mężczyzn stanowią u nas 
43 proc., podczas gdy na świecie aż 63 proc. Jednocześnie 
zarządami, w których większość stanowią kobiety, 
legitymować się może w Polsce 12 proc. firm PR, a na 
świecie połowa mniej. 

W Walk PR od lat wierzymy, że kluczem do sukcesu 
jest szeroko rozumiana różnorodność, która sprzyja tak 
pożądanej w naszej branży otwartości i empatii, dlatego 
idziemy znacznie dalej niż inne firmy. Tym samym 
konsekwentnie wspieramy jeden z założonych przez nas 
do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  
Dążąc do równość płci, od 2021 roku - jako jedna 
z zaledwie 3 proc. firm PR w Polsce - możemy pochwalić 
się zarządem wyłącznie kobiecym. W tym obszarze, co 
osobiście bardzo mnie cieszy, obserwujemy korelację ze 
wskaźnikiem satysfakcji naszych Klientów mierzonym 
jako NPS (Net Promotor Score), który systematycznie 
rośnie i osiągnął na koniec I półrocza 2021 roku poziom 
68, zbliżając Walk PR w tym wymiarze do światowych love 
brandów. We wspomnianym badaniu ZFPR respondenci 
zauważali, że obecność kobiet w zarządach zwiększa 
kreatywność czy produktywność firm, więc jesteśmy 
najlepszym przykładem potwierdzającym takie wnioski.

Kolejnym obszarem, w którym pozytywnie wyróżniamy się 
na tle branży, są wynagrodzenia. Według różnych badań 
i szacunków rynkowych luka płacowa w branży PR wynosi 
ok 20 proc., natomiast w Walk PR nie istnieje. Podobnie 

jak polityka rozwoju pracowników, całkowicie neutralna 
płciowo, a także wspierająca rodziców z naszego zespołu, 
którzy muszą łączyć obowiązki zawodowe z opiekuńczymi 
w domu.

Wyzwania współczesnego świata

Dzięki naszej przynależności do UN Global 
Compact mamy możliwość angażowania zespołu 
w działania społeczne, projektując kampanie 
edukacyjne wspierające realizację celów SDG.  
Pro bono realokujemy na ten cel kilkaset godzin 
pracy konsultantów rocznie. Wykorzystujemy 
wiedzę, ale też osobiste zaangażowanie i zapał 
naszego zespołu, dzięki czemu realizowaliśmy 
kampanie zwracające uwagę na najważniejsze 
wyzwania współczesnego świata: ubóstwo, 
nierówności społeczne, zagrożenia klimatyczne 
– wspierając cel 1, 10 i 13 z listy Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

W 2021 roku koncentrujemy się na zwłaszcza na tym 
ostatnim obszarze. W oparciu o wiedzę i wieloletnie 
doświadczenia inspirujemy naszych klientów – firmy 
o różnej skali działalności, od małych, po duże 
korporacje – w zakresie tego, co sami mogą zrobić, 
dbając o klimat. Promujemy ekologiczne alternatywy 
dla naszych standardowych usług, np. z wykorzystaniem 
ekologicznych opakowań czy środków transportu.
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Nasze dzisiejsze wybory decydują o tym, jak 
będzie wyglądała nasza przyszłość. Zmiana 
klimatu, wzrost liczby ludności i postępująca 
urbanizacja zmieniają sytuację oraz oczekiwania 
dotyczące transportu i infrastruktury.  
We wszystkich naszych działaniach musimy 
wziąć pod uwagę, jak zmniejszyć wpływ na klimat 
i wykorzystywać efektywniej zasoby naturalne 
oraz prowadzić działalność  
w bardziej odpowiedzialny sposób.

Wspólnie z naszymi klientami, partnerami  
w łańcuchu dostaw, rządami, społeczeństwem i innymi 
interesariuszami podejmujemy zdecydowane działania 
w celu opracowania i zaoferowania czystszych, 
bezpieczniejszych i wykorzystujących w większym 
stopniu założenia gospodarki obiegowej rozwiązań 
transportowych.

Grupa Volvo od ponad 10 lat wspiera rozwój 
elektromobilności. Volvo Buses, jako jedyny producent 
autobusów miejskich zrezygnowało z produkcji pojazdów 
o napędzie wyłącznie spalinowym, stawiając na autobusy 
zelektryfikowane. Zarówno autobusy hybrydowe jak 
i w pełni elektryczne są produkowane we Wrocławiu. 
Od 2021 roku Volvo Trucks oferuje w Polsce w pełni 
elektryczne pojazdy ciężarowe.

Komunikacja miejska, jak i lokalny transport ciężki, ma 
istotny wpływ na środowisko naturalne i jakość życia 
mieszkańców, a problem emisji spalin i hałasu dotyczy 
praktycznie każdego miasta. 

Korzyści dla środowiska wynikające z elektryfikacji 
transportu otwierają również nowe możliwości 
i pozwalają w zupełnie inny sposób myśleć 
o projektowaniu przestrzeni miejskich. W miarę 

zmniejszania emisji i hałasu, można poprawić dostępność 
– autobusy mogą kursować w newralgicznych obszarach 
w centrach miast, a przystanki można zbliżyć do ludzi 
i budować je tam, gdzie wcześniej nie było to możliwe, 
także wewnątrz budynków, np. w galerii handlowej. 

Miasta na całym świecie mierzą się z największymi 
problemami urbanizacji, związanymi z jakością 
powietrza i hałasem. Rozwiązania Volvo w zakresie 
elektromobilności, obejmujące nisko-i zeroemisyjne 
autobusy i pojazdy ciężarowe, pomagają społeczeństwu 
w rozwiązywaniu tych problemów. 

Wymiana floty pojazdów obsługujących regularny 
ruch liniowy przynosi wymierne korzyści dla 
środowiska i jakości powietrza. Te argumenty pozostają 
najważniejszym powodem elektryfikacji transportu 
publicznego w miastach, choć wiele zależy oczywiście  
od polityki transportowej władz lokalnych. 

Wiele miast w Polsce ma ambitne cele w zakresie 
poprawy jakości powietrza.Volvo wspiera miasta 
w przechodzeniu na zrównoważony transport publiczny 
i w ten sposób ułatwia im decyzję o elektryfikacji 
floty. Elektryfikacja transportu publicznego wymaga 
specjalistycznej wiedzy, a także umiejętności spojrzenia 
z perspektywy systemowej oraz współpracy pomiędzy 
różnymi stronami. 

W KIERUNKU ZEROEMISYJNEGO TRANSPORTU

Marek Gawroński
Wiceprezes Volvo Polska
Członek Rady Programowej UN GCNP
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Krzysztof Prasał
Prezes Zarządu
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

KIERUNEK: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. jest firmą 
inwestycyjną w pełni skoncentrowaną na dostarczaniu 
klientom wysokiej jakości produktów poprzez świadczone 
usługi finansowe. Wiemy, że nasze działania mają realny 
wpływ na otoczenie, dlatego zrównoważony rozwój 
na stałe wpisał się w realizowaną przez nas strategię 
rozwoju. 

Gdy mówimy o zrównoważonym rozwoju (ESG), a kwestie 
środowiskowe (E – ang. Environmental) i społeczne 
(S – ang. Social) są pierwszymi, które przychodzą nam 
na myśl, to bez odpowiedniego ładu korporacyjnego 
(G – ang. Governance) nie może być mowy o dalszym 
postępie. Istotą naszej działalności jest sprostanie roli 
instytucji zaufania publicznego, przedkładanie interesów 
klienta ponad własne zyski, a przede wszystkim 
nawiązywanie z nim długoterminowych relacji. Uważamy, 
że fundamentem współpracy powinien być przede 
wszystkim odpowiedni dobór wachlarza produktów 
inwestycyjnych dostępnych za naszym pośrednictwem. 
Kluczowym jest dla nas, aby rozwiązania te realizując 
swoje strategie inwestycyjne miały realny wpływ na 
poprawę otaczającego nas świata.

W realizacji tego zadania od marca 2021 roku wspiera 
nas zmiana regulacyjna wprowadzona na poziomie Unii 
Europejskiej, zawarta w „Rozporządzeniu w sprawie 
ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym 
rozwojem w sektorze usług finansowych”. Celem 
tego dokumentu jest zapewnienie jednorodnych 
standardów informacyjnych w obszarze czynników ESG 
wpływających na strategię inwestycyjną realizowaną 
przez dany produkt, a także promowanie tych 
czynników w działalności związanej z inwestycjami 
finansowymi. Regulacje takie jak ta przyczyniają się 

do poprawy komunikacji w zakresie ESG na rynku, 
aczkolwiek zjawisko inwestowania w tego typu produkty 
obserwujemy już od jakiegoś czasu. Wynika to z faktu, 
iż temat zyskuje na wadze, nie tylko poprzez zmiany 
regulacjne, ale również poprzez kampanie informacyjne 
realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty 
komercyjne. Według danych dostarczanych przez 
Refinitiv, w 2020 r. trzy na cztery euro z nowych 
środków trafiało do funduszy aktywnie zarządzanych, 
opierających swoją strategię o ESG. Jednocześnie 
bazując na informacjach z Morningstar widzimy, że liczba 
europejskich funduszy rozpoczynających realizację 
startegii ESG w 2021 r. po raz pierwszy w historii 
zdecydownie przekroczyła liczbę rozwiązań tradycyjnych, 
niezwiązanych z ESG. Nie mamy wątpliwości, że 
w najbliższych latach oferta produktów o profilu ESG 
oraz zainteresowanie klientów tą tematyką inwestycyjną 
będą istotnie rosły. 

Obserwując aktualny nurt na rynku można zdecydowanie 
stwierdzić, że inwestowanie powiązane z ESG stało się 
jednym z najważniejszych mega trendów na globalnych 
rynkach finansowych. 
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