




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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The United Nations Global Compact  
is uniquely positioned to support companies  
on their journey to align their practices  
to a sustainable and inclusive future.  
The Ten Principles on human rights,  
labour, the environment and anti-corruption  
offer a blueprint for businesses seeking 
to be part of the collective effort to build  
back stronger from the COVID-19 pandemic. 
Now is the time to scale up the global  
business community’s contributions  
to the 2030 Agenda and the implementation  
of the Paris Agreement on climate change. 

António Guterres 
Chair of United Nations Global Compact Board 
The Secretary-General of the United Nations 
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More must be done by businesses globally 
to accelerate corporate sustainability and 
responsible business practice. Our strategy  
and ambition are to grow and take our 
participants on a journey of demonstrated 
continuous improvement in the impact  
that they create. 
Our goal is to raise expectations of how 
businesses will embed all Ten Principles.  
These are intrinsic to a company and serve  
as the enabler for contributions towards 
achieving the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. The five key shifts articulated  
in this strategy reflect our ambitions for global 
growth, prioritization and impact at scale. 
Together, we will be One Global Compact 
uniting business for a better world.

Sanda Ojiambo 
Assistant Secretary-General
and CEO of the UN Global Compact
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UN GLOBAL COMPACT
UN Global Compact zostało powołane w lip-
cu 2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ  
– Kofi Annana aby zmobilizować i zaktywizo-
wać firmy z całego świata do dostosowania 
swoich działań i strategii do dziesięciu uni-
wersalnych zasad z obszaru: praw człowieka, 
pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.  
W ciągu ostatnich 22 lat UN Global Compact roz-
rósł się z grupy 44 przedsiębiorstw w największą 
na świecie korporacyjną inicjatywę zrównowa-
żonego rozwoju oraz globalny ruch zrzeszający 
blisko 17 000 przedsiębiorstw i 3500 interesa-
riuszy spoza biznesu w 161 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 dąży-
li do ciągłego rozwoju i poszerzania zakresu działań  
na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dziesięć Zasad po-
winno 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 zrówno-
ważonego rozwoju sektora biznesowego oraz podejmo-
wania nieustannych wysiłków na rzecz upowszechnia-
nia działań środowiskowych, społecznych i zarządzania 
(ESG) w świecie korporacji, UN Global Compact ode-
grał 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 pracu-
ją nad wykazaniem wkładu w zrównoważony rozwój. 

UN Global Compact to największa na świecie 
inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes.  
Dzięki szerokiemu poparciu wszystkich 193 krajów 
uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, UN 
Global Compact pozostaje jedynym, globalnym auto-
rytetem normatywnym oraz punktem odniesienia dla 
działań i przywództwa w ramach rozwijającego się 
globalnego korporacyjnego ruchu zrównoważonego 
rozwoju. Poprzez współpracę z rządami, międzynaro-
dowymi organizacjami, firmami i instytucjami prowadzi 
szereg ambitnych działań, stając się katalizatorem glo-
balnych zmian.

UN Global Compact Network Poland stanowi sekreta-
riat polskich członków UNGC oraz akcelerator progra-
mów 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. 

Businesses need  
to put sustainability 
at the heart of their 
decision-making for 
the sake of humanity 
and their own bottom 
line. A healthy planet is 
the backbone of nearly 
every industry on Earth.

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 Organi-
zacji 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 wezwa-
niem do działania przez wszystkie kraje – rozwinięte i rozwijające się – w ramach globalnego partnerstwa.

CELÓW  
ZRÓWNOWAŻONEGO  
ROZWOJU

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

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

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
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Realizacja SDG globalnie w 2021 roku 
Companies are reporting on these SDGs

Goal 8: Decent Work and Economic Growth

Goal 17: Partnership for the Goals

Goal 5: Gender Equality

Goal 7: Affordable and Clean Energy

Goal 13: Climate Action

Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions

Goal 3: Good Health and Well-Being

Goal 6: Clean Water and Sanitation

Goal 12: Responsible Consumption and Production

Goal 10: Reduced Inequalities

Goal 1: No Poverty

Goal 4: Quality Education

Goal 11: Sustainable Cities and Communities

Goal 2: Zero Hunger

Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure

Goal 15: Life on Land

Goal 14: Life Below Water
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Realizacja SDG W Europie w 2021 roku 
Companies are reporting on these SDGs

Goal 8: Decent Work and Economic Growth

Goal 7: Affordable and Clean Energy

Goal 1: No Poverty

Goal 17: Partnership for the Goals

Goal 6: Clean Water and Sanitation

Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure

Goal 15: Life on Land

Goal 4: Quality Education

Goal 11: Sustainable Cities and Communities

Goal 3: Good Health and Well-Being

Goal 5: Gender Equality

Goal 10: Reduced Inequalities

Goal 13: Climate Action

Goal 2: Zero Hunger

Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions

Goal 12: Responsible Consumption and Production

Goal 14: Life Below Water
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Realizacja SDG w Polsce w 2021 roku 
Companies are reporting on these SDGs

Goal 8: Decent Work and Economic Growth

Goal 7: Affordable and Clean Energy

Goal 3: Good Health and Well-Being

Goal 17: Partnership for the Goals

Goal 5: Gender Equality

Goal 11: Sustainable Cities and Communities

Goal 12: Responsible Consumption and Production

Goal 10: Reduced Inequalities

Goal 4: Quality Education

Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions

Goal 1: No Poverty

Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure

Goal 15: Life on Land

Goal 2: Zero Hunger

Goal 13: Climate Action

Goal 6: Clean Water and Sanitation

Goal 14: Life Below Water
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581

Obecnie

657-676 
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30%
pszenicy

WYZWANIA CELÓW 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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(2010-2019)
Aktualny
1.9%

(DO 2030)
Docelowy
3.2%

W UKRAINIE

 

22.7  mln dzieci 

3,7 mln
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1 na 5 osób  
doświadczyła  

dyskryminacji
z co najmniej jednego  

z powodów zabronionych  
przez międzynarodowe  

Standardy praw człowieka
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Zrównoważony rozwój firmy zaczyna się od wprowadzenia systemu war-
tości firmyi zbudowania odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia dzia-
łalności, które opierać się będzie o właściwe filary i zasady. Oznacza to 
działanie w sposób, który spełnia przynajmniej podstawowe obowiązki w dzie-
dzinie 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. Włącza-
jąc Dziesięć Zasad UN Global Compact do swoich strategii, polityk i proce-
dur – 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

10 Zasad UN Global Compact
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PRZYSTĘPUJĄC  
DO  UN GLOBAL COMPACT 

  FIRMY ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ: 

1.
Przestrzegać i wspierać ochronę 
międzynarodowo uznanych  praw 

człowieka.

2.
Eliminować wszelkie przypadki 

 łamania praw człowieka przez firmę. 

3.
Popierać wolność zrzeszania się 
 i w praktyce uznawać prawo  do 

zbiorowych negocjacji.

4.
Wspierać eliminacje wszelkich form 
 niewolnictwa i pracy przymusowej.

5.
Przyczyniać się do faktycznego 

 zniesienia pracy dzieci.

6.
Przeciwdziałać dyskryminacji   

w sferze zatrudnienia. 

7.
Wspierać zapobiegawcze podejście   

do problemów środowiska 
naturalnego.

8.
Podejmować inicjatywy propagujące 

większą odpowiedzialność 
środowiskową.

9.
Wspierać rozwój i upowszechnianie 
 technologii przyjaznych środowisku.

undertake initiatives to promote 
greater environmental  

responsibility; and 

10.
Przeciwdziałać korupcji  we wszystkich 

jej formach, w tym łapówkarstwu  
i wymuszeniom.

10 Zasad UN Global Compact
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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. 

Leaders Summit

Mandat nadany UN Global Compact poprzez Zgromadzenie Ogólne (A/RES/70/224) zawiera się w celu „promowania od-
powiedzialnych 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/76/224 – Budowanie partnerstwa globalnego: wzmocniona współpraca pomiędzy Organizacją Narodów 
Zjednoczonych a partnerami (17 grudnia 2021)
A/RES/73/254 – Budowanie partnerstwa globalnego: wzmocniona współpraca pomiędzy Organizacją Narodów 
Zjednoczonych a partnerami (20 grudnia 2018) 
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 roz-
wiązania w kierunku globalnej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Strukturą UN Global Compact  
zarządzają następujące organy decyzyjne:

Zgromadzenie Ogólne

STRUKTURA  
ZARZĄDZANIA  

W UNGC
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Rada UN Global Compact

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

Rada (UN Global Compact Board) zwoływana jest przez Sekretarza Generalnego ONZ. Rada Wysokiego Szczebla, z sze-
rokim zaangażowaniem wszystkich interesariuszy, obraduje co 6 -9 miesięcy. Ustanawia m.in. warunki uczestnictwa part-
nerów 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 prze-
wodniczący 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 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 powy-
żej, 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 jedno-
cześnie 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 UN Global Compact 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 wspierają-
cy 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.

21



UN GLOBAL COMPACT 
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Rada Programowa UN Global Compact Network Poland
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 czy prawa. Ich merytoryczne wsparcie 
stanowi istotny wkład w podejmowane przez UN Global Compact działania na rzecz budowania świadomego oraz zrówno-
ważonego społeczeństwa i realizacji Agendy ONZ.

Raz do roku odbywa się uroczyste posiedzenie Rady Programowej, które łączymy z obchodami Dnia Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (24 października). Tego dnia tradycyjnie organizujemy Galę United Nations Day.

W Radzie Programowej zasiadają przedstawiciele nauki, zasiadają prezesi i członkowie Zarządu firm zrzeszonych 
w UN Global Compact Network Poland, które włączyły się w działania przynajmniej jednego z czterech programów para-
solowych realizowanych przez UN Global Compact Network Poland:

1. Anti-corruption Programme
2. Business and Human Rights Programme
3. Climate Positive Programme
4. United Business for Ukraine Programme 

Do zadań Rady Programowej należy wsparcie merytoryczne polskiego przedstawicielstwa United Nations Global Compact. 
Członkowie Rady Programowej spotykają się co kwartał na posiedzeniach formalnych.

Komitet Sterujący
W ramach każdego Programu spotykamy się cyklicznie (raz na kwartał) z jego Partnerami, aby omówić najważniejsze 
wydarzenia i przedstawić harmonogramy działań na kolejne tygodnie. Jest to także przestrzeń na dysusję z członkami 
zespołów programowych i wymianę opinii. Dla UN Global Compact Network Poland niezwykle cenne są opinie Partnerów 
i wspólne budowanie strategii.

RADA PROGRAMOWA 
UN GLOBAL COMPACT  

NETWORK POLAND
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Budowanie mostów nad przepaściami nigdy nie 
jest proste, ale to właśnie mostów potrzebujemy 
dla czynienia dobra. To dzięki nim, pomimo różnić, 
nieporozumień i napięć potrafimy wznieść się 
ponad i działać, mając jako cel troskę o planetę, 
troskę o człowieka czy troskę o inne gatunki. 
Cele Zrównoważonego Rozwoju nie zostaną 
wdrożone bez udziału biznesu. To właśnie dlatego 
22 lata temu powstało UN Global Compact.  
Dziś Sekretarz Generalny ONZ stawia przed nami 
wszystkim wielkie zadanie, by wokół UN Global 
Compact zbudować masowy i globalny ruch 
biznesu, tak aby SDG, Porozumienia Paryskie  
czy Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  
były respektowane, wdrożone i promowane  
przez każdą firmę. 

Kamil Wyszkowski 
Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy  
UN Global Compact Network Poland
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24 lutego wybuchła wojna w Ukrainie, która zmieniła wszystko. Wojna w najstraszliwszym wydaniu wróciła na stary 
kontynent, a wraz nią jej okropieństwa, które na początku XIX wieku tak wyraziście namalował hiszpański malarz Francisco 
Goya. Agresja Rosji na Ukrainę to cierpienia ludności cywilnej, łamanie praw człowieka, zbrodnie wojenne, pogwałcenie 
Karty Narodów Zjednoczonych i Konwencji Genewskich. To tryumf zła i podłości ludzkiej nad dobrem. Antonio Guterres, 
Sekretarz Generalny ONZ potępił wojnę i rosyjskiego agresora w pierwszym dniu konfliktu. Zastępczyni Sekretarza 
Generalnego ONZ i Dyrektor Wykonawcza UN Global Compact Sanda Ojambo, zaapelowała chwilę później do globalnej 
wspólnoty biznesowej skupionej wokół UN Global Compact o wsparcie działań na rzecz pokoju w Ukrainie. 

Będąc ludźmi dobrej woli, skupionymi w ramach naszych ról biznesowych, publicznych i społecznych, wokół ideałów 
i wartości, które reprezentuje ONZ, Karta Narodów Zjednoczonych i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, daliśmy temu 
złu odpór. Znakomita większość firm i instytucji współtworzących UN Global Compact zdała egzamin z odpowiedzialności 
i stanęła na wysokości zadania. Na bazie nadzwyczajnego posiedzenia Rady UN Global Compact Network Poland na 
początku marca powołaliśmy program United Business for Ukraine i zaczęliśmy wspólnie z Wami pisać piękną kartę 
solidarności z uchodźcami wojennymi i tymi wszystkimi, którzy zostali w strachu i rozpaczy w Ukrainie. Ustaliliśmy, że 
tworzymy program wieloletni, wychodząc poza perspektywę krótkofalowych działań. Zdaliśmy i każdego dnia zdajemy 
kolejne egzaminy z humanizmu i empatii, udowadniając, że solidarność i braterstwo w potrzebie nie są pustymi sloganami. 
W kolejnych latach będziemy trwać w pomocy dla uchodźców wojennych i samej Ukrainy. Czeka nas wiele wyzwań 
i trudności, ale jestem przekonany, że damy radę. Wiem to paradoksalnie dzięki tej fali dobra, której doświadczyłem ja 
i nasz zespół z Waszej strony. Bardzo Wam za to dziękuję i jestem wdzięczny za zaufanie. 

Ten rok był ważny także z innego powodu. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres systematycznie zwiększa 
rolę UN Global Compact w ramach ONZ i wskazuje, że to nasza organizacja ma być wiodąca w obszarze współpracy 
ONZ z biznesem. Zgodnie z dokumentem strategii UN Global Compact na lata 2021-2023 zostaliśmy wyznaczeni do 
przywództwa w organizacji współpracy z biznesem wokół sześciu Celów Zrównoważonego Rozwoju: Celu 5. Równość płci; 
Celu 7. Czysta i dostępna energia; Celu 8. Wzrost gospodarczy i godna praca; Celu 13. Działania na rzecz klimatu; Celu 16. 
Pokój, sprawiedliwość i godne instytucje oraz Celu 17. Partnerstwa na rzecz celów.

Zadanie jest potężne. Każdy z sześciu wymienionych Celów to poważne zobowiązanie oparte o cztery filary, na których 
osadzone jest United Nations Global Compact: 1. Prawa człowieka, 2. Standardy Pracy, 3. Ochrona Środowiska, 4. Działania 
antykorupcyjne. W dobie kryzysu klimatycznego, kryzysu przestrzegania praw człowieka i czasów, gdy wracają do gry 
mroczne konsekwencje nacjonalizmów budowanych na nienawiści, przychodzi nam tworzyć podwalimy dla lepszego 
świata. 

Budowanie mostów nad przepaściami nigdy nie jest proste, ale to właśnie mostów potrzebujemy dla czynienia dobra. To 
dzięki nim, pomimo różnić, nieporozumień i napięć potrafimy wznieść się ponad i działać, mając jako cel troskę o planetę, 
troskę o człowieka czy troskę o inne gatunki. 

Cele Zrównoważonego Rozwoju nie zostaną wdrożone bez udziału biznesu. To właśnie dlatego 22 lata temu powstało 
UN Global Compact. Dziś Sekretarz Generalny ONZ stawia przed nami wszystkim wielkie zadanie, by wokół UN Global 
Compact zbudować masowy i globalny ruch biznesu, tak aby SDG, Porozumienia Paryskie czy Powszechna Deklaracja 
Praw Człowieka były respektowane, wdrożone i promowane przez każdą firmę. By promieniowały na sieć dostawców 
i kontrahentów. By 10 Zasad United Nations Global Compact oraz SDG stały się standardem i fundamentem dla każdej, 
nawet najmniejszej aktywności biznesowej. Gdy uda nam się to osiągnąć, zmienimy świat na lepsze. 

Przyczyniając się do tej zmiany, damy szansę kolejnym pokoleniom na zbudowanie świata lepszego niż ten, w którym 
przeszło nam żyć. Świata wolnego od chorób i wojen. Świata, gdzie humanizm, człowieczeństwo i empatia wyparły egoizm, 
nienawiść i prowadzącą do zła chciwość. Świata, gdzie troska o inne gatunki będzie standardem motywującym homo sapiens 
do dalszych wysiłków na rzecz naprawy planety. Świata, gdzie troska o tych, którzy nadejdą, będzie najwyższym celem.  

Właśnie o to walczymy w ramach United Nations Global Compact. Proszę Was o nieustawanie w tej walce. 

           

           
           
          Kamil Wyszkowski 
          Przedstawiciel Krajowy
          Dyrektor Wykonawczy 
          UN Global Compact Network Poland
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Według wydawanego przez TI Global Corruption 
Barometer, jednego z najbardziej wiarygodnych 
badań, które jest prowadzone na próbie 160 000 
osób, wynika, że aż jedna na cztery osoby decyduje 
się na łapówkę, żeby uzyskać dostęp do usług pu-
blicznych, a aż 36% ludzi uważa, że policja i poli-
tycy są skorumpowani. Wydany w 2021 roku Glo-
bal Corruption Barometer dla Unii Europejskiej, 
opracowany na próbie 40 000 osób, prezentuje 
jeszcze gorsze wyniki. W postrzeganiu 62% Euro-
pejczyków rządy w ich krajach są skorumpowane. 
Aż 53% uważa, że biznes ma wpływ na rządy i uży-
wa mechanizmów korupcyjnych, aby wygrywać 
kontrakty i unikać płacenia podatków. Już 1/3 Eu-
ropejczyków uważa, że korupcja w ich krajach się 
zwiększa, a rządy niewiele robią, by zjawisku ko-
rupcji przeciwdziałać. Z badań wynika, że 3 na 10 
osób zapłaciło łapówkę albo użyło znajomości, by 
uzyskać dostęp do usług publicznych, takich jak 
system ochrony zdrowia czy edukacji. Są to bardzo 
niepokojące dane. 

Z tych powodów od 2014 roku rozwijamy w Polsce Pro-
gram Przeciwdziałania Korupcji, koncentrujący się do-
tychczas na przeciwdziałaniu czarnej i szarej strefom 
w gospodarce w ramach głównego projektu programu 
„Przeciwdziałanie Szarej Strefie”. UN Global Compact Ne-
twork Poland wydał kilkanaście raportów horyzontalnych 

i branżowych, dotyczących tego problemu. W ten sposób 
wspieramy wdrożenie Celów Zrównoważonego Rozwoju, 
w szczególności Celu 16. i Celu 17. Projekt „Przeciwdzia-
łanie Szarej Strefie” został uznany za jeden z najbardziej 
efektywnych i umieszczony w raporcie polskiego rządu, 
przedłożonym w 2018 roku w ramach sprawozdania z re-
alizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i zaprezentowa-
ny podczas UN High Level Political Forum on Sustainable 
Development w Nowym Jorku. 

Nad programem pracujemy wraz z przedstawicielami rze-
telnego biznesu, w szerokiej koalicji, w której składzie są: 
Ministerstwo Finansów oraz inne urzędy i instytucje, takie 
jak Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Najwyższa Izba 
Kontroli, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich itp.

Działania w ramach Programu obejmowały dotychczas 
główne branże, zagrożone przestępczością gospodarczą, 
takie jak branża paliwowa, spirytusowa, hazardowa, odpa-
dowa, urządzeń elektronicznych. We współpracy z uczci-
wymi podmiotami gospodarczymi przygotowywaliśmy 
analizy i opracowania, a także publikowaliśmy raporty 
roczne i raporty branżowe, wykorzystywane przez służby 
państwowe w przeciwdziałaniu szarej strefie. W ostatnim 
raporcie, opublikowanym 31 maja 2022 roku, skoncentro-
waliśmy się na branży hazardowej i odpadowej oraz ich 
współpracy z Krajową Adminsitracją Skarbową. 

Korupcja – i będące częścią tego zjawiska czarna i szara strefa w gospodarce – sta-
nowią jeden z najpoważniejszych hamulców rozwoju. Jak powiedziała Sanda Ojiambo, 
Zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ, Dyrektor Wykonawcza UN Global Compact, 
„Korupcja pozostaje jedną z największych przeszkód dla rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego. Narusza ona Agendę Zrównoważonego Rozwoju 2030, zakłóca rynki i nie-
proporcjonalnie wpływa na najsłabszych spośród nas”. Pracując z ramienia Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych z biznesem, zgodnie z 10. zasadą UN Global Compact, UN 
Global Compact Network Poland koncentruje się na zwalczaniu korupcji we wszelkich 
jej postaciach i na wzmacnianiu transparentności i etyki w biznesie. Korupcja jest złem 
i generuje szkodliwe skutki gospodarcze i społeczne. 
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Organizowane są regularne spotkania, na których oma-
wiane są – uzgodnione na posiedzaniach Komitetu Ste-
rujacego – problemy poszczególnych branż, a także 
proponowane są rozwiązania legislacyjne i operacyjne. 
Niezależnie od tego pozostajemy w kontakcie z mediami 
publicznymi – w tym z dziennikarzami śledczymi, czego 
wynikiem jest właściwe nagłośnienie poszczególnych za-
gadnień. 

Od początku 2022 roku rozszerzyliśmy zakres Progra-
mu Przeciwdziałania Korupcji, by objąć nim całokształt 
zagadnienia. Powołana została Rada Naukowa Progra-
mu Przeciwdziałania Korupcji UN Global Compact Ne-
twork Poland. Pracujemy także nad publikacją polskich 
wersji globalnych przewodników na temat współpracy 
biznesu w eliminacji zjawisk korupcyjnych. Istotnym ele-
mentem współpracy będzie zainicjowanie „Wspólnych 
działań przeciwko korupcji” w ramach inicjatywy“ CEOs 
for Anti-Corruption”, których efektem ma być przygoto-
wanie „Polskiego standardu przeciwdziałania korupcji”.  
W roku 2022 opublikowane zostaną dwa raporty: 

• 31 maja ukazał się raport „Przeciwdziałanie Szarej 
Strefie: współpraca Krajowej Administracji Skarbowej 
z branżą hazardową i odpadową” 

• 9 grudnia, przy okazji obchodów Międzynarodowego 
Dnia Przeciwdziałania Korupcji, opublikowany zostanie 
raport „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2014-
2022”.

Ponadto – oprócz kontynuacji działań z obecnymi part-
nerami w obszarach gier hazardowych i odpadów, 
w uzgodnieniu z Krajową Administracją Skarbową i in-
nymi agendami rządowymi, planujemy podjęcie tema-
tu ochrony własności przemysłowej i eliminację z ryn-
ku podrabianych towarów, objęcie współpracą branży 
paliwowej, budowlanej, bankowej, farmaceutycznej, 
motoryzacyjnej, płatności bezgotówkowych, cyberbez-
pieczeństwa i innych. Zamierzamy przeanalizować też 
wiele innych obszarów, związanych z szeroko rozumianym  
zjawiskiem korupcji.

Jest to główny projekt w Programie Anti-Corruption, który stanowi swoisty filar działań od początku istnienia Progra-
mu. W ramach Projektu Przeciwdziałanie Szarej Strefie eksperci UN Global Compact Network Poland od 2014 roku 
dogłębnie analizują konkretne branże, w których badają zjawisko szarej strefy – jej wielkość oraz wpływ i trudności, 
z jakimi legalne podmioty mierzą się z powodu istniejącego problemu. Projekt daje możliwość nawiązania współpracy 
między biznesem a administracją rządową w bezpośrednim poszanowaniu 10 Zasad Global Compact i Celów Zrów-
noważonego Rozwoju.

W ramach projektu przynajmniej raz w roku wydawany jest raport, który stanowi podsumowanie zmian w konkret-
nych branżach, jakie zaszły pod względem wprowadzania nowych przepisów, działań operacyjnych i rozwiązań na 
rynku. W 2022 roku są to branże: hazardowa, odpadowa oraz olejów przepracowanych. Ponadto raport zawiera także 
część ogólną, w której pod uwagę przez ekspertów UNGC brane są inne branże, analizowane i wybrane w porozumie-
niu z Krajową Administracją Skarbową. 

Raport jest doceniany i wykorzystywany przez służby państwowe w zwalczaniu szarej strefy i stanowi rzetelne źró-
dło oszacowania jej wielkości w polskiej gospodarce. W roku 2022 analizujemy również sytuację w zakresie ochrony 
znaków towarowych oraz w sektorze bankowym.

PROJEKT PRZECIWDZIAŁANIE SZAREJ STREFIE
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Wspieramy aktywność biznesu w obszarze pro-
mocji równości płci, różnorodności, ochrony sy-
gnalistów, tworzenia i wdrażania branżowych 
i sektorowych standardów etycznych oraz rozwoju 
filantropii korporacyjnej. Z firmami zaangażowa-
nymi w działania programowe łączy nas przekona-
nie, że każdy człowiek ma prawo do godnego trak-
towania bez względu na płeć, wiek, narodowość, 
pochodzenie etniczne, religię czy też orientację 
seksualną. Wspólnie dbamy o przestrzeganie praw 
człowieka w biznesie, tworząc prawdziwie etycz-
ne, różnorodne i inkluzywne środowisko. 

Zapraszamy do partnerstwa 
w Business and Human Rights Programme

Zapraszamy do wspólnych prac programowych i dołącze-
nia do Komitetu Sterującego Programu B&HR przedsta-
wicieli firm chcących z nami współtworzyć prawdziwie 
odpowiedzialne, różnorodne i inkluzywne środowisko.  

Wspólnie z biznesem realizujemy Cele Zrównoważonego 
Rozwoju, inspirując innych.

Zapraszamy do wymiany myśli i doświadczeń na gru-
pie Business and Human Rights by UN Global Compact  
Network Poland na LinkedIn.

Prawa człowieka stanowią integralną, współzależną i niepodzielną całość. Wynikają 
zarówno z przepisów prawa międzynarodowego, jak i wewnętrznego poszczególnych 
państw. Celem Business and Human Rights Programme (wcześniej Program Standard 
Etyki w Polsce) jest implementacja wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz 
ich praktyczne zastosowanie w programach etycznych i strategiach firm. Jest to pro-
gram parasolowy, w ramach którego realizowane są projekty i działania w partnerstwie 
z biznesem, światem nauki, administracją państwową i samorządową, a także eksper-
tami w dziedzinach obejmujących problematykę praw człowieka w biznesie. Wspólnie 
dążymy do skutecznej realizacji celów UN Global Compact oraz Celów Zrównoważo-
nego Rozwoju - ponad 90% z SDGs bezpośrednio i pośrednio dotyczy praw człowie-
ka oraz standardów pracy. W naszych działaniach szczególnie koncentrujemy się na  
SDGs: 5, 8, 10, 12, 16 i 17. 
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Dokument programowy wypracowany z udziałem biznesu „Standard Programu Etycznego” – stanowiący zbiór uni-
wersalnych zasad, wartości i standardów wynikających z uznanych na poziomie międzynarodowym dokumentów, 
w tym deklaracji i traktatów – nie tylko pozostaje fundamentem działań Programu, ale wyznacza organizacjom kie-
runki ich rozwoju i strategii. Jest także praktycznym narzędziem oceny postępu firm w zakresie etyki pracy, realizacji 
Celów Zrównoważonego Rozwoju i poszanowania praw człowieka. 

Partnerzy Programu współtworzą projekty (i uczestniczą w nich) z zakresu etyki w biznesie, w obszarach m.in. ko-
munikacji, współpracy sponsoringowej i partnerskiej biznesu z organizacjami sportowymi oraz współpracy biznesu 
z administracją w obszarze podatkowym. 

Celem Grupy ETYCZNA KOMUNIKACJA jest stworzenie Standardu Odpowiedzialnej Komunikacji, będącego zbio-
rem zasad określających etyczne zarządzanie informacją na poziomie zewnętrznym i wewnętrznym firm w oparciu 
o narzędzia umożliwiające implementację tych rozwiązań. Spotkania grupy mają charakter warsztatowy i konsulta-
cyjny. 

Grupa ETYCZNY SPORT koncentruje się na wypracowaniu, promocji i wdrożeniu Standardu Etycznego dla Sportu 
oraz praktycznego narzędzia ewaluacji. Celem projektu jest budowanie partnerskich relacji między biznesem a orga-
nizacjami sportowymi opartych o wysokie standardy oraz eliminowanie nieetycznych zachowań w środowisku sportu. 

ETYCZNE PODATKI to projekt promujący dobre praktyki z obszaru cooperative tax compliance i relacji partnerskich 
pomiędzy biznesem a administracją, których podstawę stanowi wzajemne zaufanie i transparentność.

WYZNACZANIE STANDARDÓW 
ETYCZNYCH W BIZNESIE

DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU  
BUSINESS AND HUMAN RIGHTS OPIERAJĄ 
SIĘ NA 6 KLUCZOWYCH FILARACH
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Inwestorzy, klienci i pracownicy przywiązują coraz większą wagę do podejmowanych przez biznes wyzwań w obsza-
rze równości płci, zwiększenia obecności kobiet w zarządach i radach nadzorczych, wdrażania polityk równościowych 
oraz realnej zmiany związanej w płacową dyskryminacją kobiet. 

Globalną, cykliczną inicjatywą wspierającą biznes w drodze do równości jest TARGET GENDER EQUALITY (TGE), 
wspierająca firmy członkowskie UN Global Compact w osiąganiu celów korporacyjnych w zakresie reprezentacji 
i przywództwa kobiet, wzmacniania ich pozycji w miejscu pracy i równouprawnienia płci. Podczas warsztatów przed-
stawiciele firm otrzymują praktyczne informacje oparte o najnowsze badania, argumenty uzasadniające potrzebę 
włączenia kobiet w procesy decyzyjne, a także rekomendacje działań przyspieszających postęp na rzecz równości 
płci. Ocenę działań firmy na rzecz równości płci zapewnia narzędzie do autoewaluacji pn. Women’s Empowerment 
Principles Gender Gap Analysis Tool. 

Jednym z bardzo istotnych działań na rzecz równości płci jest wprowadzone przez dyrektywę work-life balance 
rozwiązanie, zgodnie z którym każdemu z rodziców przysługiwać ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze co 
najmniej 4 miesięcy, z których dwa miesiące nie podlegałyby przeniesieniu na drugiego rodzica. W ramach projektu 
URLOP RODZICIELSKI DLA OJCÓW upowszechniamy wiedzę na temat uprawnień rodzicielskich, budujemy świa-
domość korzyści z dyrektywy UE wśród pracodawców, a także dyskutujemy na temat potencjalnych barier wdrożenia 
nowego prawa. Prowadzimy aktywny dialog z rządem w kwestii wdrożenia dyrektywy w Polsce. W czerwcu 2022 roku 
odbyła się premiera raportu „Urlopy rodzicielskie dla ojców. Nowe rozwiązania w kontekście dyrektywy UE work-life 
balance” pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Przygotowaniem firm do wdrożenia kolejnych dyrektyw UE wspierających równość płci w biznesie zajmować się 
będą także dwie nowe grupy robocze: GENDER PAY GAP – grupa ds. dyrektywy o jawności płac oraz grupa pn. RÓŻ-
NORODNOŚĆ WE WŁADZACH SPÓŁEK – ds. dyrektywy zakładającej, że w połowie 2026 roku w radach nadzor-
czych spółek giełdowych będzie zasiadało co najmniej 40% kobiet lub przynajmniej 33% łącznie w zarządach i radach 
nadzorczych. 

Problematyką dojmującego braku równości płci we władzach firm zajmujemy się we współpracy z inicjatywą 30% 
Club, promując w mediach i wśród firm korzyści wynikające z gender equality w biznesie. W ramach XIV Europejskie-
go Kongresu Gospodarczego odbyła się debata UN Global Compact Network Poland pn. „Różnorodność w radach 
nadzorczych”, podczas której prezentowany był raport 30% Club Poland powstały w partnerstwie z UN Global Com-
pact Network Poland. 

Rolą partnerów Programu B&HR jest także wspieranie innych środowisk w drodze do równości. Celem zainauguro-
wanego w pierwszej połowie 2022 roku projektu RÓWNOŚĆ NA UCZELNIACH jest wypracowanie i implementacja 
rozwiązań przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na płeć i wszelkich działań niepożądanych – m.in. molesto-
waniu seksualnemu i mobbingowi – na uczelniach wyższych. W gronie ekspertów, biznesu i uczelni, w toku dyskusji 
i wymiany doświadczeń tworzony jest standard dla wszystkich szkół wyższych w kwestii równości płci. Projekt RÓW-
NOŚĆ NA UCZELNIACH wspierają m.in. Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa oraz Akademia Leona 
Koźmińskiego. 

Wśród inicjatyw wzmacniających kobiety, członkinie kadry naukowej, wyróżnia się projekt partnera B&HR – firmy 
L’Oreal, która wspiera finansowo i promuje osiągnięcia utalentowanych naukowczyń. Partnerem Programu L’Oréal-
-UNESCO „FOR WOMEN IN SCIENCE” jest UN Global Compact Network Poland obok Polskiego Komitetu ds. 
UNESCO, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Polskiej Akademii Nauk. Angażujemy się także w WOMEN IN TECH SUM-
MIT– najważniejsze w Europie wydarzenie dla kobiet w technologiach realizowane przez partnera merytorycznego 
B&HR – Fundację Edukacyjną PERSPEKTYWY, a także inicjatywy naszych partnerów – kampania BASF „CHEMIA 
JEST KOBIETĄ” czy konkurs „LIDL FAIR PAY” wyróżniający firmy, które prowadzą najbardziej wyrównane polityki 
wynagrodzeniowe.

Problematykę równych szans w życiu i biznesie popularyzujemy w nagradzanej kampanii społecznej „NIE CZEKAM 
107 LAT” realizowanej wspólnie z Ringier Axel Springer Polska, a także podczas globalnego i prestiżowego wyda-
rzenia RING THE BELL FOR GENDER EQUALITY – 8 marca na giełdach całego świata, również w Polsce na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), symbolicznie uderzamy w dzwon, aby zwrócić uwagę na problem 
braku równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w społeczeństwie. 

RÓWNE SZANSE W BIZNESIE 
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W ramach Business and Human Rights Programme realizujemy także projekty z obszaru różnorodności i inkluzyw-
ności w biznesie, w partnerstwach merytorycznych z firmami. W najnowszym projekcie badawczym pn. TU MOŻESZ 
BYĆ SOBĄ. O RÓŻNORODNOŚCI W FIRMACH wspieranym przez AMAZON, zajmujemy się wyzwaniami, jakie stoją 
przed biznesem w obszarze m.in. międzykulturowości, tożsamości płciowej i niepełnosprawności pracowników.

OBLICZA RÓŻNORODNOŚCI 

Program Biznes i Prawa Człowieka podejmuje działania na rzecz wdrożenia szeroko rozumianej ochrony sygnalistów 
w Polsce. W czerwcu 2022 roku powołany został Zespół ds. ochrony sygnalistów. Celem grupy jest monitorowanie 
regulacji dotyczących ochrony sygnalistów, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, udzielanie firmom wsparcia, 
doprowadzenie do implementacji rozwiązań na rzecz ochrony sygnalistów.

OCHRONA SYGNALISTÓW

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w grudniu opublikowany zostanie coroczny Raport „Biznes i Prawa 
Człowieka” – jest to głos wybitnych autorytetów z obszaru ochrony praw człowieka, przedstawicieli instytucji, uczelni 
i biznesu. Do przedstawienia swoich działań w publikacji zaproszeni zostaną wszyscy Partnerzy Programu.

BIZNES I PRAWA CZŁOWIEKA 

Program B&HR współpracuje z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFwP), angażując się w prace eksperckie, 
w wyniku których powstała Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego oraz Karta Zasad Dobrej Współpracy Biznesu 
i Organizacji Pozarządowych. Trwają prace zespołu roboczego przygotowującego PHILANTHROPY SUMMIT IN 
POLAND 2023 – wydarzenia realizowanego wspólnie z ARFwP, by promować postawy filantropijne, inspirować i po-
znać najnowsze trendy w filantropii korporacyjnej i indywidualnej, w powiązaniu z SDGs.

WSPÓŁCZESNA FILANTROPIA 
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Kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań, 
przed jakimi obecnie stoi ludzkość. Zmiana klimatu już 
dzisiaj wpływa na życie milionów ludzi i ekosystemów na 
całym świecie. Stanowi także zagrożenie dla działalności 
globalnych firm i lokalnych przedsiębiorstw, łańcuchów 
wartości, pracowników i społeczności. Jest to kryzys, 
którego skutki odczuwamy wszyscy, ale największe kon-
sekwencje dotkną przyszłe pokolenia. Podążając obecną 
ścieżką globalnych emisji gazów cieplarnianych, przekro-
czymy próg ocieplania planety o 1,5°C w ciągu najbliż-
szych 15 lat, w następstwie czego będziemy świadkami 
nieodwracalnych zmian w ekosystemach (IPCC, 2021). 
Obecnie kierujemy świat na ścieżkę globalnego wzrostu 
temperatury o 2,7°C do końca stulecia. Aby utrzymać glo-
balne ocieplenie do poziomu 1,5°, co jest aspiracyjnym 
celem Porozumienia Paryskiego przyjętego na Szczycie 
Klimatycznym ONZ - COP21, świat musi zmniejszyć nie-
mal o połowę roczne emisje gazów cieplarnianych w ciągu 
najbliższych ośmiu lat. Wciąż możemy zapobiec czarnym 
scenariuszom. Jesteśmy w trakcie niezmiernie ważnej, 
w aspekcie klimatycznym, dekady historii planety i mamy 
szanse poradzić sobie z kryzysem klimatycznym tylko 
dzięki wspólnym wysiłkom – wysiłkom każdego z nas. 
Ograniczenie emisji metanu z sektorów paliw kopalnych, 
odpadów i rolnictwa może pomóc w zlikwidowaniu luki 
emisyjnej i ograniczeniu ocieplenia w krótkim okresie, jak 
wskazuje UNEP Emissions Gap Report 2021 raport.

Dlatego też, w ramach programu Climate Positive, pro-
wadzonych jest szereg projektów na rzecz klimatu, 
a obecnie realizowane i planowane na kolejne lata ini-
cjatywy obejmują szeroką skalę działań, szczególnie 
w zakresie eliminacji emisji CO2, a tym samym troski o: 
transformację energetyczną, zmniejszenie zanieczysz-
czenia wód i powietrza, rozwój innowacyjnych rozwiązań 
w rolnictwie, transporcie i przemyśle (związanych m.in. 
z gospodarką odpadami, recyklingiem, innowacjami tech-
nologicznymi czy też zieloną energią), jak też utrzymanie 
bioróżnorodności w przyrodzie i wysoką jakość życia ludzi. 

W ramach Programu Climate Positive zapraszamy Part-
nerów do włączania się się w liczne aktywności, wśród 
których warto wskazać: 

• Raporty wydawane wraz z m.in. ekspertami, partne-
rami biznesowymi, naukowcami, oraz administracją pań-
stwową – wskazujące zarówno na problemy, jak również 
przedstawiające rozwiązania w zakresie, m.in. monito-
rowania jakości powietrza, transformacji energetycznej, 
produkcji żywności, transportu czy też rozwoju odnawial-
nych źródeł energii. Do udziału w raportach zapraszamy 
przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji 
międzynarodowych. Pragniemy bowiem, aby wypraco-
wane rozwiązania wywierały szeroki i realny wpływ na 
poprawę otaczającej nas rzeczywistości oraz stan praw-

W ramach UN Global Compact Network Poland działania środowiskowe realizowane 
i wdrażane są poprzez program Climate Positive, który identyfikuje oraz pomaga osią-
gnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), a w szczególności Cel 13. związany 
z ochroną środowiska i działaniami w dziedzinie klimatu oraz komplementarne z nim 
cele: 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 14: Życie pod Wodą, Cel 15: Życie 
na Lądzie.
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ny sprzyjający wdrażaniu zrównoważonej gospodarki 
i wspierający sprawiedliwą dla społeczeństw transforma-
cję, a także wzmacniający sektor biznesowy w drodze do 
realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

• Spotkania wysokiego szczebla m.in. z przedstawiciela-
mi administracji państwowej, Komisji Europejskiej, dyplo-
macji, agend ONZ oraz ekspertami naukowymi.

• Cykliczne spotkania grup roboczych, które stanowią 
platformę wymiany doświadczeń, jak również służą wy-
pracowywaniu konkretnych rozwiązań i rekomendacji.

• Akcje i inicjatywy promujące ochronę klimatu wśród 
społeczeństwa (m.in. BNP Paribas Green Film Festival, 
szkolenia dla przedstawicieli firm, prelekcje/spotkania dla 

młodzieży, kampania TAK! dla edukacji klimatycznej, Ak-
cja Czysty Bałtyk).

• Inne inicjatywy, jak chociażby Pomorskie Forum Soli-
darności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza, Program 
Zielony Fundusz, PRECOP.

• Członków Programu zapraszamy także do zgłaszania 
własnych inicjatyw na rzecz klimatu, które jako UN GCNP 
możemy wspierać merytorycznie i organizacyjnie. 

• Przedstawicieli zarządu firm przystępujących do każ-
dego z programów UN GCNP zapraszamy także do do-
łączenia do Rady Programowej przy UN Global Compact 
Network Poland. 
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DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU  
CLIMATE POSITIVE OPIERAJĄ SIĘ  
NA 6 KLUCZOWYCH FILARACH

Pandemia COVID-19 nie zmieniła planów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kierunki wytyczone w celu 
osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wciąż aktualne pozostają też Cele Europejskiego Zielonego 
Ładu, a obecna sytuacja geopolityczna, będąca rezultatem wojny w Ukrainie, wskazuje, że działania 
związane z transformacją energetyczną mogą i powinny przyspieszyć. To oznacza, że instytucje finan-
sowe, banki i fundusze, muszą zaktualizować swoje zielone agendy i zintensyfikować działania w tych 
obszarach. Ambitne cele klimatyczne oznaczają, że konieczny jest właściwy wybór inwestycji i prze-
znaczenie środków na liczne projekty i technologie. 

W ramach Grupy Zielone Finanse odbywają się cykliczne spotkania sektora finansowego. Celem prac Grupy jest 
prowadzenie aktywnego dialogu pomiędzy przedstawicielami sektora a administracją na poziomie europejskim, 
krajowym i samorządowym. Członkowie Grupy uczestniczą w spotkaniach przygotowanych przez Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy, administrację krajową (w tym Ministerstwo 
Finansów), KNF czy też ekspertów agend i programów ONZ. Przedstawiają również swoje postępy w zakresie wpro-
wadzania zielonych finansów w Polsce, praktyczne problemy, które napotykają, wyzwania zielonego finansowania 
w Polsce, prezentują też priorytety w ramach polityk ESG.

W ramach Grupy wydawany jest corocznie raport „Zielone finanse w Polsce” tworzony przez grono ekspertów 
i liderów w zakresie zrównoważonych finansów. Dla wielu stał się publikacją identyfikującą oraz prezentującą w po-
głębiony sposób stan zmian, wyzwania oraz perspektywy dla zielonych finansów w Polsce. Dodatkowo, w porozumie-
niu z wybranymi uczelniami w Polsce, realizujemy studia podyplomowe z obszaru ESG i zielonych finansów, m.in. na 
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pragniemy rozwijać wśród firm koncepcję zrównoważonych i zielonych 
finansów, a także stanowić platformę wymiany doświadczeń oraz prowadzić intensywne działania nad włączeniem 
sektora finansowego w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Główne działania i obszary:
• udział sektora finansowego w grupie Zielone Finanse
• realizacja studiów podyplomowych oraz zajęć dla studentów i kadr menadżerskich z zakresu ESG 
 i zielonych finansów w ramach Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, SGGW i innych
• przygotowanie corocznej publikacji – badania wśród banków w kontekście ESG oraz konkretne 
 badania zmiany trendów w zakresie zielonych finansów.

ZIELONE I ZRÓWNOWAŻONE FINANSE
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ONZ uznaje edukację klimatyczną za kluczowy element odpowiedzi na zmiany klimatu. Eksperci, na-
ukowcy, organizacje pozarządowe, ruchy młodzieżowe oraz organizacje międzynarodowe, na czele 
z ONZ, mówią dzisiaj jednym głosem, apelując o rzetelną edukację klimatyczną w szkołach. Ich apel 
jest wspierany przez społeczeństwo – ponad 62 tys. osób w Polsce podpisało petycję „TAK! dla edukacji klimatycz-
nej” skierowaną do polskiego rządu. Do postulatu o wprowadzenie edukacji klimatycznej przyłączają się również 
przedstawiciele biznesu. Biznes potrzebuje wysoko kwalifikowanych specjalistów, którzy będą wspierać realizację 
ambitnych celów i polityk klimatycznych, a ich edukacja w tym zakresie powinna zacząć się już w szkole. Rzetelna 
edukacja klimatyczna to podstawa innowacji oraz prośrodowiskowych optymalizacji, istotnych dla zapewnienia m.in. 
oszczędności w gospodarce surowcowej i materiałowej, jak również zmniejszenia energochłonności przemysłu. 

Edukacja jest kluczowa dla rozwiązania problemu zmiany klimatu. Im lepsza jej jakość, tym lepsze wybory konsu-
menckie, polityczne, biznesowe, a także bardziej stabilne państwa i odpowiedzialne rządy.

W obszarze edukacji prowadzimy szeroki wachlarz aktywności skierowanych do sektora prywatnego, w tym m.in. 
szkolenia dla firm Climate Ambition Accelerator. Jest to edukacyjna inicjatywa składająca się z dwóch etapów 
– prowadzonych na poziomie globalnym oraz na poziomie krajowym – mająca na celu wspieranie przedstawicieli 
sektora prywatnego w pozyskaniu wiedzy na temat tego, jak wyznaczać cele redukcji emisji (aby osiągnąć net-zero 
do 2050 r.) czy też wspieranie działań mających na celu: przygotowanie kompleksowych raportów ESG, motywo-
wanie inwestorów, kierownictwa, pracowników i udziałowców do tworzenia planu redukcji emisji. CAA wspomaga 
zrozumienie inicjatywy Science Based Targets (SBTi) i koncepcji net-zero, w tym metodologii, prowadzenia procesu, 
korzyści i zastosowania. Umożliwia także dzielenie się wiedzą między uczestnikami, uzyskanie dostępu do ekspertów 
branżowych i możliwości nawiązywania kontaktów. 

W ramach Programu Climate Positive realizujemy także spotkania edukacyjne „Akademia dla klimatu” dla młodzieży 
szkół ponadpodstawowych, które łączą wiedzę na temat ochrony środowiska w postaci wystąpień ekspertów i na-
ukowców z pokazami filmów ekologicznych. Realizujemy także wspólnie z biznesem społeczne kampanie edukacyjne 
oraz wspieramy różne podmioty w przygotowaniu rzetelnych materiałów edukacyjnych skierowanych do klientów, 
ale również dzieci i młodzieży, poprzez certyfikację materiałów przez powołaną przez UN GCNP Radę Klimatyczną. 
Rada stanowi wyśmienite grono ekspertów i ekspertek, reprezentujących ośrodki akademickie i naukowe.

Zapraszamy także partnerów do włączania się w liczne wydarzenia, jak: konferencję klimatyczną wysokiego szczebla 
przygotowującą do corocznych Szczytów Klimatycznych (PRECOP w Katowicach), festiwal filmów ekologicznych 
BNP Paribas Green Film Festival czy też Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Włą-
czamy Partnerów w działania m.in. regulacyjne, edukacyjne oraz szkoleniowe.

W ramach działań prowadzonych na rzecz wprowadzenia rzetelnej i powszechnej edukacji klimatycznej w Polsce 
w 2022 roku opublikowano raport „Edukacja klimatyczna w Polsce 2022 – rekomendacje Okrągłego Stołu”, który 
podsumował roczne prace Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej.

Główne działania i obszary:
• szkolenia Climate Ambition Accelerator
• Międzyuczelniania Akademia dla Klimatu
• list poparcia wprowadzenia edukacji klimatycznej do podstawy programowej przez biznes 
 oraz powiązane z tym działania
• Akademia dla Klimatu
• publikacja „Ziemianie Atakują”
• możliwość oceny materiałów naukowych przez Radę Klimatyczną
• udział i współtworzenie wydarzeń: m.in. PRECOP, BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie 
 oraz Green Festiwal Warszawa, Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza w Gdańsku.

EDUKACJA KLIMATYCZNA W POLSCE 
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Elementem realizacji polityki klimatycznej ONZ w Polsce jest dyskusja z przedstawicielami wielu branż 
w celu znalezieniu alternatywnych rozwiązań dostosowanych do różnych sektorów. Jednym z naszych 
celów jest wypełnienie luki w dyskusji na temat przyszłości Gospodarki Obiegu Zamkniętego w ramach 
kluczowych obszarów działalności sektora prywatnego oraz stworzenie platformy angażującej róż-
ne środowiska i włączającej do wspólnej debaty. Spotkania z obszaru Gospodarki Obiegu Zamkniętego będą  
prowadzone w oparciu o ekspertów międzynarodowych i krajowych oraz zostaną poświęcone następującym tema-
tom: branża mody, elektronika i technologie informacyjno-komunikacyjne; żywność, woda i składniki odżywcze, bate-
rie i pojazdy, opakowania produktów i tworzywa sztuczne, budynki i budownictwo.

Prace nad projektem circular economy opierają się na 2 filarach: oprócz cyklicznych spotkań tematycznych przygo-
towany zostanie również raport zawierający m.in. wyniki badania świadomości Polaków nt. wiedzy o segregacji odpa-
dów, recyklingu i zamiennikach plastiku. Raport przedstawi naukową analizę rozwiązań pozwalających na zamknięcie 
obiegu produktów oraz dobre praktyki firm w zakresie wdrażania GOZ.

Na szczególną uwagę zasługuje także sojusz UN Alliance for Sustainable Fashion, który ma na celu przyczynie-
nie się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez skoordynowane działania w sektorze mody. W ramach 
Programu Climate Positive, a także w oparciu o sojusz rozpoczęliśmy działania w zakresie zrównoważonej mody. 
Celem rocznym Okrągłego Stołu dla Zrównoważonej Mody realizowanego wspólnie z ekspertami oraz przedstawi-
cielami branży (marek i producentów ubrań, biżuterii i obuwia) jest m.in. dialog z przedstawicielami branży modowej 
oraz interesariuszami programu nt. strategii produkcyjnej Polski i budowy gospodarki o obiegu zamkniętym w oparciu 
o strategię Komisji Europejskiej.

Główne działania i obszary:
• Okrągły Stół dla Zrównoważonej Mody
• spotkania z ekspertami oraz networking w ramach wielu sektorów biznesu
• badanie Polaków dotyczące ich wiedzy o segregacji odpadów
• raport zawierający wyniki badań oraz rekomendacje

 CIRCULAR ECONOMY
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Polska jest zobowiązana do wytwarzania energii przynajmniej w 32% ze źródeł odnawialnych do roku 
2030. Aby spełnić ten cel, musi zastąpić stabilne, choć szkodliwe dla środowiska, pozyskiwanie ener-
gii z węgla. Raport IEA World Energy Outlook 2021 wprost wskazuje, że jesteśmy uzależnieni od paliw 
kopalnych, uzyskując energię prawie w 81% z węgla, ropy i gazu. Z kolei, według danych zawartych w „Emis-
sions Gap Report 2021”, za 78% poziomu emisji gazów cieplarnianych odpowiadają kraje grupy G20, podczas gdy 
tylko trzy z nich – Wielka Brytania, Włochy i Francja, przyjęły za swój cel obniżenie jej do zera. Zielone źródła energii, 
które nie generują kosztów CO2, a których rozwój w dalszym ciągu jest zbyt wolny, docelowo będą obniżać hurtowe 
ceny energii w dłuższej perspektywie. Im szybciej Polska obniży emisję i zacznie dywersyfikować swój miks energe-
tyczny, tym szybciej zostanie zatrzymany obecny wzrost cen energii elektrycznej. Warto w tym miejscu zauważyć, że 
za wzrost cen energii odpowiada szereg czynników: rosnące koszty zakupu surowców energetycznych – w szczegól-
ności gazu i uprawnień do emisji CO2, zwiększone zapotrzebowanie na energię, sytuacja geopolityczna czy też wzrost 
marży wytwórców. 

Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 roku pochodziła w przeważającym stopniu z biopaliw 
stałych (71,61%), energii z wiatru (10,85%) i z biopaliw ciekłych (7,79%). Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że 
łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 roku wyniosła 
524 113 TJ. Wprost oznacza to, że udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem 
wzrósł z 19,74% w 2019 r. do 21,60% w 2020 r. Dlatego też w ramach Programu Climate Positive prowadzimy sze-
reg działań w kierunku wzmocnienie transformacji energetycznej – identyfikując wyzwania, przekazując globalne 
trendy i wskazując możliwe źródła finansowania. Wspólnie z uczestnikami sektora prywatnego oraz administracją 
rządową działamy w kierunku wprowadzania zmian do istniejących ustaw tak, aby zwiększyć udział OZE w polskim 
miksie energetycznym. Działania te dotyczą m.in. kwestii zmian do ustawy 10h (propozycje zmian do ustawy podję-
te w publikacji „Energetyka Wiatrowa na Lądzie”), włączenia niewykorzystanego potencjału hydroenergetycznego 
rzek (ujęte w publikacji „Małe Elektrownie Wodne w Polsce”), propozycję zmiany na rzecz usprawnienia kluczowych 
elementów systemu świadectw efektywności energetycznej w Polsce (publikacja „System Białych Certyfikatów – 
założenia reformy”) czy diagnozę i propozycję ujęcia prawa wodorowego, aby w obecnych warunkach regulacyjnych 
i finansowych miał szanse rozwój gospodarki opartej na niskoemisyjnym wodorze w Polsce (w ramach publikacji” 
Rozwój Gospodarki Wodorowej w UE i Państwach Członkowskich”). Publikacje i podstawy merytoryczne do dyskusji 
tworzone są we współpracy sektora prywatnego, administracji państwowej oraz Komisji Europejskiej. 

W obszarze naszych zainteresowań znajdują się działania z obszaru: onshore, offshore, energetyki jądrowej, wodoru, 
fotowoltaiki czy też transformacji energetycznej budynków. Zapraszamy Partnerów do dołączania do prac zespołów 
i grup roboczych, co daje możliwość wymiany wiedzy i zdobywania know-how na temat rozwoju poszczególnych 
branż i sektorów energetyki, aspektów prawnych oraz finansowych czy też spotkań z ekspertami z poszczególnych 
sektorów z całego świata m.in. przedstawicieli IRENA i IAE. 

Biznes przystępujący do projektu będzie regularnie zapraszany do udziału w debatach, spotkaniach eksperckich i pu-
blikacjach UN Global Compact Network Poland i będzie współuczestniczyć w tworzeniu rekomendacji dla istnieją-
cych i nowych legislacji. 

Główne działania i obszary:
• Zespół ds. Transformacji energetycznej zrzeszające energetykę wiatrowa na morzu i lądzie, 
 energetykę jądrową, fotowoltaikę czy wodór
• Zespół ds. Zielonych Budynków obejmujący obszar transformacji energetycznej budynków 
 – pakt architektoniczno-urbanistyczny 
• udział w publikacjach merytorycznych oraz tworzeniu rekomendacji 
• konferencje, spotkania, m.in. w ramach Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej 
 im. Pawła Adamowicza, PRECOP

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA
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Intensyfikacja rolnictwa, zmiany klimatu, rosnąca populacja ludzi, ograniczony dostęp do zasobów na-
turalnych Ziemi, wody oraz gruntów rolnych – to najważniejsze wyzwania dla współczesnego rolnic-
twa. Rolnictwo zrównoważone w pełni odpowiada na te globalne wyzwania, stanowiąc realną perspek-
tywę wobec konwencjonalnego sposobu zarządzania, który przestaje się sprawdzać. 

Cel działań w tym obszarze stanowią przede wszystkim: zmiana podejścia do zrównoważonego rolnictwa, wdrażanie 
go poprzez firmy w swoich działaniach jako odpowiedź na Europejski Zielony Ład i Wspólną Politykę Rolną Komisji 
Europejskiej oraz efektywne wprowadzenie celów zrównoważonego rozwoju w różnych sektorach produkcji żywno-
ści. Absolutnie kluczową rolę w tym procesie odgrywa prywatny sektor spożywczy oraz retail – wystarczy zwrócić 
uwagę chociażby na ślad węglowy i wodny produktów wytwarzanych i oferowanych klientom. Dodatkowo, zgodnie 
z najnowszymi nurtami CSR i ESG, często to właśnie biznes ponosi odpowiedzialność za stan środowiska naturalne-
go i odpowiada przed swoimi konsumentami. Dlatego też tak istotne jest zrozumienie wpływu działalności sektora 
prywatnego na jakość produkcji żywności i wpływ na środowisko. 
Przystąpienie do projektu umożliwia dołączenie do Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Produkcji Żywności. Grupa 
ta spotyka się regularnie podczas warsztatów i prelekcji organizowanych wraz z jednostkami samorządu terytorial-
nego oraz instytucjami publicznymi, pokazując dobre praktyki na rynku lokalnym i współuczestnicząc w tworzeniu 
rekomendacji dla istniejącej legislacji. Tematy, które zostaną poruszone podczas spotkań grupy, to m.in.: rolnictwo 
regeneracyjne – zdrowa gleba, nawożenie i antybiotyki, niskoemisyjność i bioróżnorodność, korzystanie z zasobów 
wodnych czy też stabilność finansowa gospodarstwa. Działania w ramach projektu „Zrównoważona Produkcja Żyw-
ności” pozwolą producentom na zwiększenie zaufania społecznego oraz lojalności klientów. 

Główne działania i obszary:
• stworzenie standardów dla zrównoważonego rolnictwa i bezpieczeństwa żywności 
 w ramach Zespołu ds. Zrównoważonej produkcji żywności
• kontynuacja debaty oraz udział w publikacji „Zrównoważone rybołówstwo” 
 w obszarze Morza Bałtyckiego
• udział w publikacjach zawierających rekomendacje biznesu, instytucji naukowych i pozarządowych

ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA ŻYWNOŚCI 
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Sektor budowlany jest określany jako jeden z najbardziej emisyjnych zarówno w Unii Europejskiej, 
jak i w Polsce. Pozostaje jednak nie tylko ogromnym odbiorcą energii, odpowiada również za zużycie 
wody, wykorzystanie surowców, a także emituje znaczne ilości odpadów. Budownictwo w UE odpo-
wiada za ponad 40% końcowego zużycia energii, a tym samym stanowi istotne źródło emisji gazów 
cieplarnianych (ok. 36% emisji we Wspólnocie). Dlatego rynek nieruchomości musi przejść grun-
towną transformację, aby wywierać jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, a tym samym 
wspierać realizację osiągnięcia celu UE uzyskania neutralności klimatycznej przez Europę do 2050 
roku. Zrównoważona architektura to nie tylko zagadnienie efektywności energetycznej budynków, lecz także kwe-
stia jakości powietrza wewnątrz budynków, otoczenia/środowiska naturalnego i troski o zdrowie mieszkańców. 
Prowadzimy spotkania grupy ds. zielonych budynków zrzeszającej: architektów, prawników, przedstawicieli różnych 
gałęzi przemysłu, naukowców. Szacuje się, że 70% światowej populacji będzie mieszkać w osiedlach miejskich do 
2050 roku, dlatego, – oprócz zrównoważonych budynków – kluczowymi obszarami staje się zielony transport przy-
szłości. Przedstawiciele branży transportowej mają możliwość, w ramach prac Programu, udziału oraz wspólnej 
analizy sytuacji podczas cyklicznych spotkań, na których poruszamy kwestie obecnej sytuacji w przemyśle transpor-
towym w kontekście emisji gazów cieplarnianych oraz możliwości dekarbonizacji sektora za pomocą niskoemisyj-
nych paliw czy zmian nawyków konsumenckich. Publikacja bierze pod uwagę specyfikę transportu samochodowego, 
ciężarowego, kolejowego, morskiego, a także lotniczego. 

W ramach bliskiej współpracy z polskimi miastami UN Global Compact Network Poland realizuje 11 Cel Zrówno-
ważonego Rozwoju i wspiera jakość życia mieszkańców oraz bioróżnorodność w miastach także poprzez realizację 
Zielonego Funduszu dla Miast czy działań na rzecz jakości powietrza.

Członkowie Programu są zapraszani na praktyczne spotkania z ekspertami z poszczególnych sektorów, włączani są 
w prowadzone badania, raporty, debaty i konferencje czy do współorganizowania społecznych kampanii edukacyj-
nych. Wiedza oraz kontakty zdobyte dzięki dołączeniu do projektu pomagają także Partnerom we wprowadzeniu no-
wych technologii i systemowych zmian w sektorze transportowym, które pozwolą na skuteczną dekarbonizację tego 
sektora. Dzięki szerokiemu partnerstwu z samorządami angażujemy zainteresowane podmioty biznesowe w ambitne 
inicjatywy i działania środowiskowe.

Główne działania i obszary:
• udział w Zespole ds. Zielonych Budynków
• monitorowanie jakości powietrza w miastach i w budynkach użytku publicznego
• zrównoważony i niskoemisyjny transport przyszłości 
• Zielony Fundusz dla Miast
• udział w wiedzowych raportach tematycznych

ZIELONE MIASTA
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Jako UN Global Compact Network Poland rozpoczęliśmy 
działania pomocowe już od pierwszych dni wojny w Ukra-
inie. Naszym zadaniem była i jest mobilizacja sektora 
prywatnego oraz koordynacja współpracy biznesu z klu-
czowymi organizacjami pozarządowymi i innymi interesa-
riuszami zaangażowanymi w pomoc humanitarną. Współ-

pracowaliśmy w tym zakresie bezpośrednio z UN OCHA, 
IOM i UNHCR Copenhagen, a także z UNHCR Polska. 
Od początku marca 2022 roku gościliśmy też w Warsza-
wie Zespół UN Global Compact Network Ukraine, któremu 
zapewniliśmy dodatkową przestrzeń biurową, niezbędną 
do dalszego prowadzenia działań, również pomocowych.  

Program United Business for Ukraine został utworzony w marcu 2022 r. 
w bezpośredniej odpowiedzi na kryzys humanitarny spowodowany wojną 
w Ukrainie. Jak wskazał Sekretarz Generalny ONZ António Gutteres, w obliczu 
działań wojennych kwestią absolutnie priorytetową jest ochrona i zapewnienie 
bezpieczeństwa ludności cywilnej. Sąsiedztwo Polski i Ukrainy sprawiło, że nasz kraj 
stał się głównym miejscem docelowym uchodźców wojennych z Ukrainy, zmuszonych 
opuścić własne domy. Granicę polsko-ukraińską w pierwszych tygodniach wojny 
przekroczyły setki tysięcy uchodźczyń i uchodźców. Każdej z osób wkraczającej 
do Polski potrzebna była natychmiastowa pomoc rzeczowa, logistyczna, wsparcie 
psychologiczne. Od 24 lutego do początku lipca 2022 roku, jak wynika z dokumentu 
„Ukraine Flash Appeal”, aż do 11,7 miliona osób dotarła co najmniej jedna forma 
pomocy humanitarnej. Przy ogólnej liczbie mieszkańców Ukrainy wynoszącej 
44 miliony pokazuje to ogromną skalę kryzysu wywołanego przedłużającymi się 
działaniami wojennymi. Szacowany w dokumencie UN OCHA poziom potrzebnego 
wsparcia finansowego tylko do końca 2022 roku to 4,3 miliarda USD.
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W pierwszych tygodniach wojny niezbędne były przede wszystkim szybkie i punktowe działania wynikające z bie-
żących potrzeb pomocowych w zakresie transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz ochrony i pomocy prawnej.
Dzięki skoordynowaniu największych w kraju firm transportowych (m.in. Flixbus, Rainbow Tours SA) we współpracy 
z Fundacją Happy Kids ewakuowaliśmy ponad 2000 dzieci z Charkowa, Odessy, Chersonia, Lwowa i Wołynia.  Wy-
magało to nie tylko zorganizowania zaplecza logistycznego, ale również koordynacji na linii administracji rządowej 
i samorządowej po polskiej i ukraińskiej stronie, tak aby dzieci w bezpieczny sposób trafiły do placówek opiekuń-
czych w Polsce. Współpracowaliśmy w tym zakresie z polskim Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
UN Global Compact Network Poland wsparł także ewakuację dzieci w ciężkim stanie zdrowia ze szpitali znajdują-
cych się w Charkowie oraz Lwowie (transport za pomocą pociągów sanitarnych organizowanych przez Ministerstwo 
Zdrowia w Polsce). Ewakuowano ponad 300 dzieci, w tym 18 dzieci w różnym stadium choroby nowotworowej wraz 
z rodzicami i rodzeństwem z Onclogical Department z Kharkiv City Children's Hospital. 

We współpracy z naszym partnerami programowymi – firmami Lidl i Żabka – na bieżąco odpowiadaliśmy również na 
potrzeby w zakresie żywności i pomocy rzeczowej, zgłaszane do nas przez organizacje niosące pomoc, w tym Pol-
ski Czerwony Krzyż i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Łączna wartość udzielonej pomocy za pośrednictwem 
naszego biura to ponad pół miliona złotych. 

Podczas masowego przemieszczania się tysięcy osób dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio działaniami wojen-
nymi kwestią priorytetową był nie tylko bezpieczny transport, ale również zapewnienie bezpieczeństwa po prze-
kroczeniu granicy, zwłaszcza przy uwzględnieniu specyfiki demograficznej uchodźców z Ukrainy, wśród których 
przeważającą większość stanowiły kobiety i dzieci.

W tym zakresie podjęliśmy współpracę z Ośrodkiem Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego, kierowa-
nym przez prof. Zbigniewa Lasocika, oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentowanym przez Zastęp-
czynię Rzecznika, prof. Hannę Machińską, a także ekspertami z IOM. Wspólnie przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 
cykl webinarów online nt. human trafficking dla organizacji pozarządowych obecnych na granicy polsko-ukraińskiej, 
wolontariuszy i wszystkich osób niosących pomoc uchodźcom. Uzupełnieniem webinarów były materiały przezna-
czone dla uchodźców, zawierające najważniejsze informacje, ostrzeżenia oraz telefony pomocowe do służb bez-
pieczeństwa i organizacji pozarządowych przeciwdziałających handlowi ludźmi, przygotowane w trzech językach 
(polski, angielski, ukraiński). We współpracy z firmą DRUK-INTRO S.A. oraz firmą InPost wydrukowaliśmy materiały 
w nakładzie ponad pół miliona sztuk, które następnie zostały przetransportowane do centrów recepcyjnych we 
Lwowie, na przejścia graniczne oraz dworce kolejowe, gdzie były rozdawane przez wolontariuszy PCK i organizacji 

WSPARCIE DORAŹNE
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Od pierwszych tygodni wojny podjęliśmy działania z biznesem, aby oszacować możliwości zatrudnienia uchodźców 
wojennych z Ukrainy, głównie kobiet mających pod opieką dzieci, w poszczególnych branżach i uruchomienia szkoleń 
zawodowych. W ramach pierwszej fazy wsparcia zaplanowaliśmy działania na rzecz edukacji i opieki nad dziećmi, 
tak aby umożliwić rodzicom i opiekunom podjęcie szkoleń i pracy. Obecnie pracujemy nad ogólnopolskim systemem 
wsparcia dla integracji rodzin ukraińskich nie tylko z lokalną społecznością, ale także lokalnym rynkiem pracy. Wy-
chodzimy z założenia, że najszybciej uda się zatrudnić te osoby, które zadbały o edukację i bezpieczeństwo swoich 
dzieci, nawiązały relacje z lokalną społecznością i w efekcie przystępują do szkoleń zawodowych z silną motywacją 
podjęcia po ich zakończeniu pracy. Planujemy podjęcie działań na rzecz zatrudnienia z Centrum Nauki Kopernik, Pol-
skim Forum HR oraz Fundacją Human Doc. 

ZATRUDNIENIE

UN Global Compact Network Poland wraz z wiodącymi podmiotami z branży nieruchomości zainicjował akcję 
#Property4Ukraine, dzięki której udostępniono i wyremontowano lokale tymczasowe dla uchodźców. 

Cztery warszawskie biurowce zamieniły się w centra pobytowe dla uchodźców z Ukrainy. Ich przygotowanie i dłu-
goterminowe utrzymanie wzięły na siebie podmioty z branży nieruchomości. W sumie lokale są w stanie pomieścić 
nawet 3 tysące uchodźców w czterech budynkach: Archicom, Echo Investment, Globalworth oraz Skanska. Branża 
nieruchomości zjednoczyła się w pomocy, by zapewnić schronienie uchodźcom z Ukrainy. W inicjatywę zaangażowało 
się 12 podmiotów: AFI Europe, Atenor, Cornerstone Investment Management, Echo Investment, EPP, Globalworth, 
Griffin Capital Partners, GTC, HB Reavis Poland, Immofinanz, Panattoni oraz Skanska. Zostały też uruchomione for-
malne mechanizmy, dzięki którym projekt mogą wspierać finansowo chętne firmy i osoby prywatne. 
 
Firma Skanska udostępniła 3000 m2 w budynku Ilmet, w którym przebywa ok. 300 osób. Firma Globalworth udo-
stępniła 3 072 m2 w budynku Warta Tower, gdzie zamieszkuje obecnie ok. 130 osób, oraz dwa biura, w Warszawie 
i Wrocławiu, na potrzeby UNHCR. Echo Investment udostępniło natomiast powierzchnie biurowe w kompleksie Mars, 
gdzie przebywa ok. 400 osób.  Kolejne lokale i budynki są dostosowywane do pełnienia funkcji mieszkaniowych.
W swoich działaniach poszukiwaliśmy też rozwiązań systemowych, które sprawdzą się nie tylko doraźnie, ale także 
przejściowo w okresie odbudowy kraju po zakończeniu działań wojennych. We współpracy z firmą Pekabex planujemy 
zrealizować projekt polegający na budowie domów wielopoziomowych i/lub osiedli jednorodzinnych składających się 
z „domów modułowych”. Domy te mogą zostać postawione w Polsce, a po zakończeniu działań wojennych mogą być 
przeniesione na teren Ukrainy.  

Realizacja tego projektu pozwoli systemowo rozwiązać problem zakwaterowania dużej liczby rodzin uchodźczych 
w długiej perspektywie. Planujemy realizacje tego przedsięwzięcia we współpracy z Bankiem Światowym oraz Euro-
pejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. 

ZAKWATEROWANIE

WSPARCIE DŁUGOTERMINOWE
Sektor prywatny jest jednym z kluczowych ogniw w łańcuchu działań humanitarnych, w tym szczególnie w zakresie re-
agowania kryzysowego oraz długoterminowego wsparcia. Od początku byliśmy świadomi wyzwań i potrzeb związanych 
z utworzeniem stabilnego systemu długofalowego wsparcia uchodźczyń i uchodźców. Dlatego też realizując bieżące dzia-
łania z zakresu doraźnego wsparcia, jednocześnie tworzyliśmy system długofalowej pomocy w ramach działań progra-
mowych United Business for Ukraine. Program zrzesza obecnie kilkadziesiąt firm, które wspierają UN Global Compact  
Network Poland w realizacji projektów w pięciu obszarach: zakwaterowanie długoterminowe, dostęp do rynku pracy, 
wsparcie w edukacji dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczna oraz wsparcie prawne. 
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Projekt United Legals for Ukraine opiera się na zapewnieniu wyspecjalizowanej, nieodpłatnej pomocy prawnej dla 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także stowarzyszeń i fundacji zaangażowanych lub związanych 
ze świadczeniem pomocy humanitarnej lub przeciwdziałaniem skutkom wojny w Ukrainie.

Projekt realizowany jest we współpracy z kancelarią prawną Sołtysiński Kawecki & Szlęzak jako wspólna inicjatywa 
UNGC i SK&S. Po etapie pilotażu do współpracy zaprosimy kolejne kancelarie gotowe świadczyć nieodpłatnie wspar-
cie prawne dla podmiotów gospodarczych i NGOs niosących pomoc Ukrainie. 

Celem programu jest stworzenie pierwszej tego typu platformy pozwalającej łączyć podmioty potrzebujące pomocy 
prawnej z wykwalifikowanymi prawnikami chcącymi świadczyć tę pomoc. 

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje m.in. wsparcie w obszarach: prawa spółek, ustawy koronawirusowej, 
ochrony danych osobowych, IT i nowych technologii, e-commerce, nieruchomości i inwestycji budowlanych, banko-
wości i finansów (w tym AML), podatków, pomocy publicznej, infrastruktury, life sciences i prawa pracy.

LEGAL SUPPORT

Traumy wojenne i napięcie psychiczne związane z utratą bezpieczeństwa i koniecznością ucieczki, często pod ostrza-
łem, z własnego domu to poważne ryzyko dla zdrowia psychicznego i psychiatrycznego uchodźców. Uchodźcy są 
zagrożeni choćby depresją, co utrudnia im podjęcie pracy w Polsce, podjęcie szkoleń zawodowych czy nauki języka. 
By sprostać temu wyzwaniu, wspólnie z UN Global Compact Network Ukraine podjęliśmy działania na rzecz uru-
chomienia systemu wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce 
oraz potrzebujących w samej Ukrainie. System opiera się na pracy sieci kilkudziesięciu psychologów i psychiatrów, 
którzy udzielają wsparcia za pośrednictwem internetu w wirtualnych pokojach terapeutycznych. Program Mental 
Help intensywnie rozwijamy, zwiększając liczbę psychologów i w konsekwencji liczbę potrzebujących objętych pro-
fesjonalną opieką. 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

W I semestrze roku szkolnego 2022/2023 planujemy uruchomienie dodatkowych zajęć z języka polskiego dla dzieci 
i młodzieży ukraińskiej, a także zajęć z psychologami oraz zajęć dodatkowych, pozwalających na wyrównanie pozio-
mów edukacji, oraz zajęć integracyjnych. 

Celem projektu jest  przygotowanie jak największej liczby uczniów do funkcjonowania w polskim systemie edukacji 
w roku szkolnym 2022/2023 oraz ułatwienie funkcjonowania dzieciom i młodzieży ukraińskiej  w polskim społeczeń-
stwie. Przy tym projekcie współpracujemy z Fundacją Nativated  oraz Fundacją Human Doc.  Pierwszym partnerem 
biznesowym projektu jest Hewlett Packard Company.

EDUKACJA
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UN Global Compact Network Poland prowadzi ścisłą współ-
pracę z biznesem, stroną rządową, samorządami, jednostka-
mi naukowymi. Na bazie tej współpracy przez 20 lat istnienia 
UN Global Compact w Polsce, wypracowany został szereg 
postulatów, propozycji i projektów w obszarze zrównoważo-
nego biznesu, środowiska i życia społeczno-gospodarczego. 

Raporty, które wydane zostają przez UN Global Compact Network 
Poland realnie przyczyniają się do wprowadzania zmian systemo-
wych i legislacyjnych w Polsce.
  
Poniżej prezentujemy raporty,które zostały wydane
w ostatnim roku

RECOMMENDATIONS 
FOR CITIES by the 
World Urban Forum 11 
Business Council 

PARTNER:

Biznes i prawa 
człowieka
10 lat wdrażania  
Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka 

Pod Patronatem:

ROZWÓJ  
GOSPODARKI WODOROWEJ  
W UE I PAŃSTWACH  
CZŁONKOWSKICH 
– ŚRODOWISKO REGULACYJNE I FINANSOWE

Whistleblowing 
- dobre praktyki 
etycznego biznesu

Przy wsParciu:

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Zielona Kolej  
w Polsce  
– klimat, energetyka, 
transport

Partner MerYtorYcZnY:

UNITED BUSINESS 
FOR UKRAINE
Survey summary

zrównoważone 
rybołówstwo 
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JAKOŚĆ POWIETRZA  
W POLSCE – stan obecny  
i propozycje działań 
naprawczych

PARTNER:

EDUKACJA  
KLIMATYCZNA 
W POLSCE 2022 
– rekomendacje  
Okrągłego Stołu

ZIELONE
SZPITALE

PArTNEr:

MAŁE ELEKTROWNIE
WODNE w Polsce

PARTNER:

1 | KONIECZNOŚĆ TRANSFORMACJI ObECNyCh MOdElI uRbANISTyCZNyCh MIAST – w kierunku odporności na zmiany klimatu

KONIECZNOŚĆ 
TRANSFORMACJI
ObECNyCh MOdElI
uRbANISTyCZNyCh MIAST  
– w kierunku odporności 
na zmianę klimatu

PARTNER:

PARTNERZY:

Współpraca Krajowej Administracji Skarbowej  
z branżą hazardową i odpadową

PRZECIWDZIAŁANIE  
SZAREJ STREFIE

URLOPY RODZICIELSKIE  
DLA OJCÓW
Nowe rozwiązania  
w kontekście dyrektywy UE  
work-life balance

PATRONATY  
HONOROWE: PARTNERZY:

BAŁTYK  
dla wszystkich
Jak zapewnić zrównoważony rozwój
2021
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Programme, Climate Positive Programme, United Business for Ukraine Programme 
oraz raportach i publikacjach np. UN GCNP Yearbook.
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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

Możliwość uczestniczenia 
w działaniach UN Global Compact 
na szczeblu międzynarodowym 
i lokalnym

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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Jak dołączyć? Krok po kroku.

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 Z punktu 
widzenia firm stanowi narzędzie sprawowania kierownictwa, usprawniania procesu  
uczenia się, wspierania wysiłków na rzecz dialogu oraz promowania działań. 

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 UN 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. 
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Gala UN Day to wyjątkowe wydarzenie corocznie organizowane przez UN Global Compact 
Network Poland, podczas którego spotykamy się, aby porozmawiać o programach realizo-
wanych przez UN Global Compact Network Poland, podsumować mijający rok i podzięko-
wać Partnerom za wspólne działania.

24 października 2021 roku, podczas jubileuszowego spotkania, wspólnie podsumowaliśmy mijający rok 
oraz wręczyliśmy nagrody naszym Partnerom w ramach trzech realizowanych w UN Global Compact 
Network Poland programów: Climate Positive, Standard Etyki w Polsce oraz Przeciwdziałanie Szarej 
Strefie, a także globalnej inicjatywy UN Global Compact – Równe Szanse w Biznesie . Dodatkowo zain-
augurowaliśmy oficjalnie program UN Global Compact Network Poland – Ambasadorowie/ki Zrówno-
ważonego Rozwoju oraz wręczyliśmy statuetki Architektek i Architektów Zrównoważonego Rozwoju. 

Jak co roku podczas Gali swoją premierę ma publikacja „Yearbook” – główny, coroczny raport  
UN Global Compact Network Poland opisujący działania UN Global Compact Network Poland oraz 
zawierający ważne głosy i dobre praktyki biznesu, instytucji, organizacji rządowychi pozarządowych 
współpracujących z UN Global Compact Network Poland. 
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W 2022 roku zainaugurowano w Katowicach coroczne wydarzenie PRECOP 27, czyli dwu-
dniową konferencję klimatyczną wysokiego szczebla, przygotowującą na najważniejsze 
wydarzenia realizowane w ramach ONZ-owskiej polityki klimatycznej, w szczególności 
coroczne Szczyty Klimatyczne.
  
Tegoroczny Szczyt Klimatyczny COP27 będzie miał miejsce w Szarm el-Szejk w Egipcie 
w terminie 7-18 listopada 2022 roku. 
Organizatorami PRECOP27 są United Nations Global Compact Network Poland i Polskie 
Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. 
 
Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych,  
Komisji Europejskiej, administracji państwowej oraz świata nauki i biznesu. 

Celem wydarzenia PRECOP27 (18-19 października 2022 r.) było podsumowanie Konferencji klima-
tycznej ONZ w Glasgow (COP26) oraz przygotowanie stanowiska biznesu na najważniejsze tematy, 
które zostaną poruszone na COP27. Podczas debat dyskutowano m.in. na temat zielonych finansów, 
zrównoważonego rolnictwa, zrównoważonej produkcji, zasobów wodnych, bioróżnorodności czy też 
transformacji energetycznej.
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TIMELINE 2021/2022 
UN Global Compact Network Poland

14.10

15.10

2021

Podpisanie „Porozumienia sek-
torowego na rzecz rozwoju go-
spodarki wodorowej w Polsce”. 
UN Global Compact Network Poland 
podpisało „Porozumienie sektorowe 
na rzecz rozwoju gospodarki wodo-
rowej w Polsce” – w gronie przed-
stawicieli administracji rządowej, 
środowiska przedsiębiorców, nauki 
oraz jednostek otoczenia biznesu.

Konferencja CSR w Praktyce.  
UN Global Compact Network Poland 
było Partnerem wydarzenia. Spotka-
nie otworzyło wystąpienie Kamila Wy-
szkowskiego, dotyczące globalnego 
partnerstwa na rzecz Agendy 2030. 
Konferencja „CSR w praktyce” to ini-
cjatywa mająca na celu popularyza-
cję dobrych praktyk CSR w biznesie, 
a szczególnie rozwiązań skupiających 
się na adaptacji do zmian klimatu 
oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. 
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UN WEEK. UN Global Compact Ne-
twork Poland wraz z UN Associa-
tion Poland zorganizowała UN Week 
2021. Przez cały tydzień poprzedza-
jący Dzień ONZ, który świętujemy 24 
października, prowadziliśmy debaty 
z wybranych obszarów aktywności 
ONZ w Polsce i na świecie, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kwestii kli-
matycznych i Agendy 2030 – Cele 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

18-22.10

19.10
Debata „Jak skutecznie wdrażać strategie Diversity & Inclusion w fir-
mach i na uczelniach?”. W dyskusji, która odbyła się w SGH w Warszawie, wzięli 
udział przedstawiciele biznesu, świata nauki i mediów m.in. Anna Wróbel – Dyrek-
torka HR, Allegro.pl Sp. z o.o., dr hab. Piotr Wachowiak – Rektor SGH, Szkoła Głów-
na Handlowa w Warszawie, dr Jacek Wasilewski – językoznawca, Anna Malinowska 
– Learning Development Manager, Ringier Axel Springer Polska. Podczas spotkania 
moderowanego przez Annę Potocką-Domin – dyrektorkę Programu Business and Hu-
man Rights szeroko omówiono temat Diversity & Inclusion, w tym Gender Equality.  

Debata „Edukacja klimatyczna 
istotna dla kompetencji przyszło-
ści”. W debacie wzięli udział: dr hab. 
Piotr Wachowiak, Rektor SGH, Monika 
Nachyla, Członek Zarządu Abris Capi-
tal Partners, prof. Tomasz Żylicz, UW. 
Debatę moderowała Zofia Piwowarek, 
Dyrektorka programu Climate Positive, 
UN Global Compact Network Poland.

18.10



20.10

Debata „Rozwój ekonomiczny 
i gospodarczy a hamulce rozwo-
ju”. W debacie udział wzięli: Magda-
lena Rzeczkowska – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów, Szef Krajo-
wej Administracji Skarbowej; Marcus 
Heinz – Szef Przedstawicielstwa Banku 
Światowego w Warszawie; Olgierd Cie-
ślik – Prezes Totalizatora Sportowego, 
dr Jacek Bil – ekspert, wykładowca 
Wojskowej Akademii Technicznej, Ma-
ciej Maciejewski – p.o. Dyrektor Depar-
tamentu Gospodarki, Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji w Najwyższej Izbie Kon-
troli. Debatę moderował Leszek Wie-
ciech – Dyrektor Programu Anti-Cor-
ruption w UN Global Compact Network 
Poland oraz President of the Board  
UN GCNP.

EFNI – Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych w Europie Śro-
dowo-Wschodniej konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom 
oraz przyszłości Europy.

• Debata „Edukacja klimatyczna – jak kształtować świadomość 
zmiany klimatu?”. UN Global Compact Network Poland było Partnerem 
merytorycznym debaty „Edukacja klimatyczna – jak kształtować ćwiadomoćć 
zmiany klimatu?”. O potrzebie pilnego wprowadzenia edukacji klimatycz-
nej w polskich szkołach dyskutowali: Kamil Wyszkowski, – UN GCNP, Maciej 
Krzyczkowski – IKEA, prof. Zbigniew Karaczun – Polski Klub Ekologiczny, Szmo 
Kasprzak – MSK, Mirosław Proppe – WWF Polska. Debatć moderowała Katarzy-
na Karpa-ćwiderek – WWF Polska.

• Debata „For Women in Science”. Program Business and Human Rights 
UN Global Compact Network Poland był partnerem merytorycznym pane-
lu dyskusyjnego L'Oréal „For Women in Science” poćwićconego sytuacji 
kobiet i róćnorodnoćci w ćwiecie nauki. W debacie udział wzićli: Niels 
Westerbye Juhl – Dyrektor Generalny, L'Oréal Polska i Kraje Bałtyckie, Ewa 
Łojkowska – biotechnoloćka, Uniwersytet Gdaćski, Karolina Pierzynowska 
– bioloćka, naukowczyni, Uniwersytet Gdaćski, stypendystka For Women in 
Science 2019, dr hab. Monika Kćdra – profesorka nadzwyczajna w Zakładzie 
Ekologii Morza Instytutu Oceanologii PAN. Moderatorkć panelu była Alek-
sandra Karasićska – redaktorka naczelna magazynu „Forbes Women”.

21.10



4.1124.10

Powołanie Rady Klimatycznej 
przy UNGC Network Poland. Rada 
stanowi ciało doradcze i merytorycz-
ne, dostarczające ekspertyz w ramach 
programów prowadzonych w UN Glo-
bal Compact Network Poland. Jest 
ona również źródłem sprawdzonej 
wiedzy naukowej, opierającej się na 
znakomitym autorytecie w świe-
cie nauki jej Członkiń i Członków.

Premiera raportu „Zielona kolej w Polsce – klimat, energetyka, trans-
port”. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyła się premiera raportu z udzia-
łem przedstawicieli MKiŚ, przedstawicieli i ekspertów UN Global Compact Network 
Poland, Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, autorów raportu oraz biznesu. 

Gala UN DAY. Gala UN DAY odbywa 
się co roku 24 października w Dniu 
Narodów Zjednoczonych. Jak co roku 
podczas Gali swoją premierę miała 
publikacja „Yearbook 2021”, opisu-
jąca działania UN Global Compact 
Network Poland oraz zawierająca 
ważne głosy i dobre praktyki polskie-
go biznesu zrzeszonego w UN GCNP.

23.10 25.10

Debata „Edukacja klimatyczna istotna dla kompetencji przyszłości” – 
W debacie wziął udział dr hab. Piotr Wachowiak, Rektor SGH, Monika Nachyla, 
Członek Zarządu Abris Capital Partners, prof. Tomasz Żylicz, UW. Debatę modero-
wała Zofia Piwowarek, Dyrektorka programu Climate Positive, UN Global Compact 
Network Poland.



9.11

COP26. ONZ-owski Szczyt klimatyczny (Con-
frence of the Parties – COP) jest coroczną kon-
ferencją organizowaną w ramach Ramowej kon-
wencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (UNFCCC) realizującą światową polity-
kę klimatyczną. COP26 to ważne wydarzenie, 
podczas którego przywódcy wszystkich państw 
świata spotykają się, by ustalić, jak zintensyfi-
kować globalne działania na rzecz rozwiązania 
kryzysu klimatycznego. Podczas Szczytu Klima-
tycznego w Glasgow strony dokonały przeglądu 
swoich zobowiązań w ramach celu Porozumienia 
Paryskiego, jakim jest utrzymanie wzrostu śred-
niej temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C 
w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysło-
wej oraz kontynuowanie działań na rzecz ograni-
czenia wzrostu temperatury do 1,5°C.

Warsztat: Definiowanie ambicji i ustalanie celów w ramach Programu Target Gender Equality (Runda 2), realizowa-
ny przez Program Business and Human Rights. Spotkanie poprowadził Jacek Wojciechowicz, Ekspert Programu Business and 
Human Rights. Warsztat dotyczył definiowaniu ambicji i ustalaniu celów różnorodności. Podczas spotkania zaprezentowano 
narzędzie do dokonania samooceny WEPs Gender Gap Analysis Tool, dzięki któremu firmy dokonały samooceny, przy zastoso-
waniu tego narzędzia i miały możliwość zobaczenia własnych wyników na tle zagregowanych średnich wyników innych uczest-
ników tego procesu. Kolejnym etapem był udział w warsztatach, mających na celu określenie celów korporacyjnych, dokony-
wanie trafnych diagnoz i identyfikacje problemów, przygotowanie skutecznych projektów oraz budowanie efektywnych strategii.

31.10-13.11



 30.1129.11
Warszawska Premiera Raportu 
„Zielone Finanse”. Podczas spotka-
nia, które odbyło się w Sali Notowań 
na Giełdzie Papierów Wartościowych, 
miała miejsce warszawska premie-
ra raportu „Zielone finanse w Polsce 
2021”. Rozmawialiśmy również nt. 
najważniejszych wniosków z COP26. 

9.11

Debata „Global climate education and urgent need for a sustaina-
ble world”. Podczas COP26 w Glasgow odbyła się debata nt. edukacji 
klimatycznej „Global climate education and urgent need for a sustainable 
world” z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek UN Global Compact 
Network Poland, administracji rządowej, naukowców, organizacji młodzieżo-
wych oraz biznesu. Wydarzenie podzielone było na 2 panele. W pierwszym 
rozmawialiśmy na temat edukacji ekologicznej w Polsce w składzie: Kamil 
Wyszkowski – UN Global Compact Network Poland, Jerzy Kwieciński – Bank 
Pekao S.A., Justyna Glusman – Urząd m. st. Warszawy oraz Klimatyczny 
Dialog Młodzieżowy (Sylwia Łyskawka, Alina Prochasek, Maria Budzowska, 
Jarosław Brodecki). Podczas drugiego panelu dotyczącego potrzeby edu-
kacji klimatycznej w kontekście międzynarodowym rozmawiali: Zofia Pi-
wowarek – UN Global Compact Network Poland, Kamil Wyszkowski – UN 
Global Compact Network Poland, Steve Kenzie – UN Global Compact Ne-
twork UK, Olga Malinkiewicz – PhD, Saule Technologies Inc., Martha Sel-
wyn – United Nations Global Compact. Moderatorem obu paneli był Ma-
ciej Krzyczkowski – IKEA, Global Public Affairs & Advocacy Ingka Group.

II Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. 
Wydarzenie współorganizowane przez UN Global Compact Network Poland, Samo-
rząd Województwa Pomorskiego i Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. Podczas tego-
rocznych debat rozmawialiśmy o: wyzwaniach dla samorządów i miast nadmorskich 
w zakresie ochrony klimatu, współpracy pomorskich miast z Organizacją Narodów 
Zjednoczonych, kontynuacji Inicjatywy Bałtyckiej „Baltic Sea Initative” oraz wspar-
ciu dla Rady Państw Morza Bałtyckiego, zagrożeniach ekologicznych dla Bałty-
ku, w tym o problemie eutrofizacji, morskich zielonych technologiach przyszłości. 

Premiera raportu „Bałtyk dla Wszystkich 2021. Jak zapewnić zrównoważo-
ny rozwój?”. Podczas II Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła 
Adamowicza odbyła się premiera raportu „Bałtyk dla Wszystkich 2021. Jak za-
pewnić zrównoważony rozwój?”. W przygotowaniu raportu udział wzięli przed-
stawiciele administracji publicznej, świata naukowego oraz biznesu, tworząc 
przekrojową publikację o przyszłości Morza Bałtyckiego i regionu bałtyckiego.



3.12

Inauguracja projektu „Bałtyk 
dla pokoleń”. Podczas konferen-
cji odbyła się inauguracja inicjatywy 
„Bałtyk dla pokoleń” współtworzone-
go przez Enea i UN Global Compact 
Network Poland, której celem jest 
zwrócenie uwagi na problem zato-
pionej po II wojnie światowej na dnie 
Bałtyku amunicji i broni chemicznej.

1.12 

Premiera discussion paper 
„Rozwój Gospodarki Wodoro-
wej w UE i państwach człon-
kowskich” – Środowisko Regu-
lacyjne i Finansowe. W ramach 
spotkania Zespołu ds. Wodoru od-
była się premiera discussion paper 
„Rozwój Gospodarki Wodorowej 
w UE i państwach członkowskich 
– Środowisko Regulacyjne i Finan-
sowe”. Celem publikacji jest iden-
tyfikacja wyzwań oraz rozwiązań 
regulacyjnych i finansowych, które 
wpływają na rozwój gospodarki 
opartej na niskoemisyjnym wodo-
rze w Unii Europejskiej.

8.12

Warsztat „Mierzenie i informowanie o postępach”. Warsztat w ramach 
Programu Target Gender Equality (Runda 1), realizowanego przez Program Bu-
siness and Human Rights poprowadził Jacek Wojciechowicz – ekspert Pro-
gramu Business and Human Rights. Spotkanie poświęcone było pomiarowi 
i komunikowaniu postępów w Programie. Podczas warsztatu szczegółowo omó-
wiono takie kwestie jak: wybór parametrów i sposobu ich pomiaru na potrzeby 
mierzenia postępu w zakresie różnorodności reprezentacji w organizacji, zna-
czenie odpowiedzialności i przejrzystości w monitorowaniu postępu, znacze-
nie komunikowania postępu głównym interesariuszom i planowanie działań 
w zakresie mierzenia postępu w realizacji kluczowych strategii w organizacji.



Biznes i prawa 
człowieka
10 lat wdrażania  
Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka 

Pod Patronatem:

10.12

Rozpoczęcie prac grupy robo-
czej ds. Standardu Etyki w Spo-
rcie. Inauguracyjne spotkanie grupy 
roboczej. dotyczącej opracowania 
Standardu Etyki w Sporcie powsta-
łej w ramach Programu Business 
and Human Rights, poprowadził  
Michał Borowski (Partner Crido, zało-
życiel Fundacji Edukacja Sportowa). 

9.12 10.12

Nagranie z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korup-
cji. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji (World Anti-
-Corruption Day) 9 grudnia zostało opublikowane nagranie wideo z udziałem 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – minister Magdaleny Rzeczkowskiej 
(obecnej Minister Finansów), Prezesa Totalizatora Sportowego – Olgierda Cie-
ślika oraz Prezesa Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań – Jakuba Tyczkow-
skiego. W nagraniu nasi Partnerzy podkreślili wagę wspólnie realizowanych 
działań, które mają na celu zwalczanie szarej strefy i przeciwdziałanie korupcji.

Premiera raportu „Biznes i prawa czło-
wieka – 10 lat wdrażania Wytycznych 
ONZ dotyczących biznesu i praw człowie-
ka”. Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw 
Człowieka Program Business and Human  
Rights opublikował raport UN Global Compact 
Network Poland „Biznes i prawa człowieka 
– 10 lat wdrażania Wytycznych ONZ dotyczą-
cych biznesu i praw człowieka”. Pieczę nad nim 
sprawowała Anna Potocka-Domin, Dyrektorka 
Programu. Patronat nad raportem objął Rzecz-
nik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek. 
Raport został przygotowany pod red. prof. 
UMK, dr hab. Marcina Kilanowskiego LL.M. 
(Harvard). Znajdują się w nim wypowiedzi eks-
pertów, przedstawicieli instytucji i biznesu.

Biznes i prawa 
człowieka
10 lat wdrażania  
Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka 

Pod Patronatem:



3.1217.12

Warsztat „Podsumowanie planowanych działań”. 
Warsztat, realizowany przez Program Business and Human 
Rights w ramach Programu Target Gender Equality (Runda 
1), poprowadził Jacek Wojciechowicz – Ekspert Programu 
Business and Human Rights. Był to ostatni warsztat pod-
sumowujący Rundy 1 TGE. Podczas warsztatu dokonano 
analizy, jak obecnie wygląda sytuacja kobiet i ich udział 
w życiu gospodarczym i politycznym, przypomniano treści 
poprzednich warsztatów oraz przedstawiono dalsze kroki, 
związane z udziałem w Projekcie TGE na poziomie lokal-
nym i na poziomie globalnym. Uczestnicy zostali zaproszeni 
także do udziału w Target Gender Equality Live, które miało 
charakter globalny. 

Warsztat Strategia Sukcesu. Warsztat w ramach Pro-
gramu Target Gender Equality (Runda 1), realizowany przez 
Program Business and Human Rights, poprowadził Jacek 
Wojciechowicz – Ekspert Programu Biznes i Prawa Człowie-
ka. Warsztat poświęcony był Strategiom Sukcesu. Podczas 
spotkania omówiono kluczowe czynniki sukcesu efektyw-
nych inicjatyw D&I, temat różnorodności i inkluzyjności, przy-
kłady i plany działań na rzecz D&I w firmach uczestniczących  
w Programie.

Whistleblowing 
- dobre praktyki 
etycznego biznesu

Przy wsParciu:

20.12 13.01

Premiera raportu „Whistleblowing - do-
bre praktyki etycznego biznesu”. W Kan-
celarii Domański Zakrzewski Palinka, przy 
wsparciu Programu Business and Human Ri-
ghts UN GCNP, odbyła się premiera raportu 
„Whistleblowing – dobre praktyki etycznego 
biznesu”. UN Global Compact Network Poland 
razem z Kancelarią Domański Zakrzewski 
Palinka przeprowadzili konsultacje na temat 
zjawiska whistleblowingu w Polsce. Zapro-
szeni do nich zostali przedstawiciele bizne-
su, administracji oraz organizacji pozarządo-
wych. Wynikiem tych prac jest raport, który 
w kompleksowy sposób charakteryzuje to 
zjawisko. Przedstawiono w nim zebrane reko-
mendacje i dobre praktyki w zakresie ochrony 
sygnalistów. Wydarzenie poprowadzili eks-
perci z zespołu compliance DZP: Julia Besz 
– LL.M., Associate oraz Jakub Dydak – Legal 
Assistant. Ze strony UN GCNP głos zabrali 
Kamil Wyszkowski oraz Anna Potocka-Domin.

Whistleblowing 
- dobre praktyki 
etycznego biznesu

Przy wsParciu:

2022



Konferencja prasowa „Walka z szarą strefą – stan pół 
roku po publikacji raportu Przeciwdziałanie Szarej 
Strefie w Polsce 2020/21”. Konferencja prasowa „Walka 
z szarą strefą – stan pół roku po publikacji raportu Przeciw-
działanie Szarej Strefie w Polsce 2020/21” została zreali-
zowana w ramach projektu Przeciwdziałanie Szarej Strefie, 
jako część Programu Przeciwdziałania Korupcji. Konferen-
cja odbyła się z udziałem partnerów Programu Przeciw-
działania Szarej Strefie dla dziennikarzy, na której zostały 
omówione zmiany, jakie zaszły na polskim rynku przez pół 
roku od momentu publikacji raportu w czerwcu 2021 roku. 

 21.01 – Debata Climate Positive „Rolnictwo przyszło-
ści”. Podczas debaty z udziałem Janusza Wojciechowskie-
go – Komisarza UE ds. Rolnictwa oraz Henryka Kowalczyka 
– Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi wskazaliśmy i omówiliśmy kluczowe wyzwania śro-
dowiskowe oraz obszary, które należy pilnie wziąć pod uwa-
gę w kontekście rozwoju nowoczesnego i zrównoważonego 
rolnictwa. Działania te są kluczowe w realizacji Celów Zrów-
noważonego Rozwoju ONZ zarówno w obszarze zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego, przeciwdziałania zmianom 
klimatu, wzrostu gospodarczego, jak też odpowiedzialnej 
konsumpcji i produkcji.

14.01 21.01

13.01

Debata „Baltic4All: Ocean Litera-
cy – świadomość morska”. Pierwsza 
debata z cyklu Baltic4All towarzysząca 
premierze raportu UN Global Compact 
Network Poland „Bałtyk dla Wszystkich 
2021. Jak zapewnić zrównoważony roz-
wój?”. Wraz z ekspertami przyjrzeliśmy 
się świadomości morskiej Polek i Polaków 
i odpowiedzieliśmy na pytanie „Co wiemy 
o Morzu Bałtyckim i wzajemnej zależ-
ności globalnych zasobów wodnych?”. 
W dyskusji wzięli udział: dr hab. Tymon 
Zieliński – Profesor Instytutu Oceanologii 
PAN, Grażyna Niedoszytko – Koordyna-
torka Projektu Ocean Literacy, Akwarium 
Gdyńskie MIR, Sylwia Łyskawka – Specia-
list UN Global Compact Network Poland. 
Dyskusję moderowała Barbara Rajkow-
ska – Kierowniczka Projektu Klimada 2.0.



24.01

25.01
Powołanie Rady Biznesowej przy WUF11. UN Global 
Compact Network Poland wraz z Ministerstwem Funduszy 
i Polityki Regionalnej powołały Radę Biznesową przy Pełno-
mocniku Rządu ds. Przygotowania Światowego Forum Miej-
skiego w Katowicach. Sektor prywatny ma bowiem szcze-
gólną rolę do odegrania w odbudowie światowej gospodarki 
po pandemii. Transparentny i etyczny biznes jest nie tylko 
motorem niezbędnych zmian, ale także źródłem innowacji 
i rozwiązań pozwalających na postęp technologiczny, a wraz 
z nim zrównoważony postęp społeczny. Rada Biznesowa przy 
WUF11 jest to organ doradczy zrzeszający ponad 40 instytu-
cji oraz firm, którego celem jest wypracowanie Rekomendacji 
Dla Miast, które służą rozwijaniu miast i budowaniu ich od-
porności na różne zagrożenia. Rada pomaga w przygotowa-
niach Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.

Partner

Premiera raportu „Jakość Powietrza w Polsce – stan 
obecny i propozycje działań naprawczych”. Podczas 
wydarzenia online odbyła się premiera raportu „Jakość 
Powietrza w Polsce – stan obecny i propozycje działań na-
prawczych”, który stworzyliśmy wraz z partnerem meryto-
rycznym – firmą Atmoterm. Raport ma na celu ocenę wy-
ników działań w zakresie monitorowania jakości powietrza  
w Polsce, z uwzględnieniem norm WHO i nadal powszech-
nego zjawiska smogu w miastach. Zawiera on również przy-
gotowany barometr rekomendacji dla miast i gmin w Pol-
sce na rzecz polepszenia jakości powietrza w ich regionie.

JAKOŚĆ POWIETRZA  
W POLSCE – stan obecny  
i propozycje działań 
naprawczych

PARTNER:

8.02

10.02

Premiera raportu „Różnorodność w radach nadzor-
czych 2021”. Podczas debaty „Jak zwiększyć udział ko-
biet we władzach spółek?” odbyła się premiera raportu, 
którego inicjatorem był 30% Club. Partnerem Raportu jest 
Program Business and Human Rights. Podczas spotkania 
odbyła się dyskusja na temat realnych działań, które muszą 
być podjęte, aby zwiększyć udział kobiet we władzach spół-
ek. W panelu usłyszeliśmy szeroki głos interesariuszy tego 
zagadnienia, przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych, 
spółek giełdowych oraz firm doradztwa personalnego. 

Rozpoczęcie prac grupy roboczej ds. standardów 
etycznej i odpowiedzialnej komunikacji. Odbyło się 
inauguracyjne spotkanie grupy roboczej ds. standardów 
etycznej i odpowiedzialnej komunikacji w ramach Programu 
Business and Human Rights. Celem Grupy jest stworzenie 
Kodeksu Odpowiedzialnej Komunikacji, który będzie zbio-
rem zasad określających etyczne zarządzanie informacją na 
poziomie zewnętrznym i wewnętrznym w organizacji, uzu-
pełnionym o narzędzia umożliwiające implementację opra-
cowanych rozwiązań. Prace koordynuje dr Katarzyna Bąko-
wicz – ekspertka ds. komunikacji społecznej i medialnej, od 
20 lat realizująca projekty komunikacyjne dla firm i organi-
zacji publicznych, adiunktka i wykładowczyni akademicka.

JAKOŚĆ POWIETRZA  
W POLSCE – stan obecny  
i propozycje działań 
naprawczych

PARTNER:



 17.02 

Rozpoczęcie prac grupy roboczej ds. 
zarządzania podatkami. Odbyło się in-
auguracyjne spotkanie Grupy roboczej ds. 
zarządzania podatkami (Program Współ-
działania), w ramach Programu Business 
and Human Rights. Śledząc globalne 
trendy na styku biznesu i administracji 
publicznej, zaobserwowaliśmy zależność, 
która pozwala uwzględnić w misji Progra-
mu kolejny obszar. Zagadnieniem tym jest 
kwestia rozliczeń podatkowych. W ramach 
Grupy będziemy zajmować się sposobami 
budowania dojrzałej funkcji podatkowej, 
rozwijaniu współpracy z kierownictwem 
administracji podatkowej dla realizacji ce-
lów UNGC oraz wykorzystaniem wiedzy 
podatkowej w kontekście promocji kwestii 
ESG. Wsparciem merytorycznym dla tej 
inicjatywy służyć będzie Partner Programu 
Business and Human Rights – firma CRIDO.

 24.02

 18.02

PERSPEKTYWY spotkanie 
„Dziewczyny na Politechniki”. 
Anna Potocka-Domin i Beata Chojecka 
z Programu Business and Human Ri-
ghts miały przyjemność uczestniczyć 
w spotkaniu zorganizowanym przez 
Perspektywy Women in Tech w 360 
Code Lab i przedstawić działania UN 
Global Compact Network Poland na 
temat gender equality na uczelniach 
wyższych.

 2.03
Włączenie UN Global Compact Network Poland do ONZ-owskie-
go łańcucha pomocy humanitarnej. Włączenie UN Global Compact Ne-
twork Poland do ONZ-owskiego łańcucha pomocy humanitarnej w ramach 
Connecting Business initiative (CBi), koordynowanej przez UN OCHA (Biu-
ro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej). Założe-
nia współpracy z biznesem zostały wskazane w opublikowanym dokumencie 
„Ukraine Humanitarian Crisis – Business Guide”, który trafi do przedstawicie-
lek i przedstawicieli ponad 15 tysięcy firm zrzeszonych w UN Global Compact.

Warsztat Programu Business and 
Human Rights. Warsztat 3 w ra-
mach Programu Target Gender Equ-
ality (Runda 2), przeprowadzony w ra-
mach Programu Business and Human 
Rights przez Jacka Wojciechowicza, 
Eksperta Programu. Podczas warsz-
tatu szczegółowo omówiono takie 
kwestie jak: wybór parametrów i spo-
sobu ich pomiaru na potrzeby mierze-
nia postępu w zakresie różnorodności 
reprezentacji w organizacji, znaczenie 
odpowiedzialności i przejrzystości 
w monitorowaniu postępu, znaczenie 
komunikowania postępu głównym in-
teresariuszom i planowanie działań 
w zakresie mierzenia postępu w realiza-
cji kluczowych strategii w organizacji. 



 3.03

8.03

Premiera raportu „Małe Elektrownie Wodne w Pol-
sce”. Podczas wydarzenia online odbyła się premiera raportu 
„Małe Elektrownie Wodne w Polsce”, dokumentu opisującego 
potencjał rozwoju małych elektrowni wodnych bez wyrzą-
dzania dużych szkód dla ekosystemów. Aby to osiągnąć, po-
trzebne są jednak zmiany prawne, które uproszczą biurokra-
cję i obniżą koszty związane z budową hydroelektrowni, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu ich niskiego oddziaływania 
na środowisko. Raport ma na celu nakreślenie koniecznych 
zmian w celu wspierania rozwoju energetyki z Odnawialnych 
Źródeł Energii, do czego Polska jest zobligowana przez Unię 
Europejską, która realizuje politykę klimatyczną Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

MAŁE	ELEKTROWNIE
WODNE	w Polsce

PARTNER:

 15.03

Nadzwyczajne spotkanie Rady Programowej 
UN Global Compact Network Poland. Na spotkaniu 
z udziałem ponad 150 przedstawicielek i przedstawicieli 
biznesu zrzeszonego w UN GCNP oraz pozabiznesowych 
interesariuszy naszej inicjatywy przedstawiliśmy propo-
zycję działań, które w krótszej i dłuższej perspektywie 
może podjąć biznes na rzecz pomocy Ukrainie. Podczas 
spotkania Kamil Wyszkowski zwrócił się z apelem o dłu-
gotrwałą pomoc ze strony biznesu działającego w Polsce. 

„Ring the Bell for Gender Equality” na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet na 120 giełdach papie-
rów wartościowych na świecie zabiły dzwony na rzecz równouprawnienia kobiet. 
W Polsce inicjatywę Ring The Bell organizuje Program Business and Human Ri-
ghts UN Global Compact Network Poland oraz Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Tylko poprzez dialog, mądre przywództwo i ciągle doskonalenie 
mechanizmów niwelujących różnice między płciami możemy przyczynić się do 
konkretnych zmian i tym samym poprawić sytuację kobiet na świecie. W tym 
roku tematem przewodnim wydarzenia była Ukraina. Jako gość specjalny wystą-
piła Tatiana Sakharuk –Executive Director UN Global Compact Network Ukraine. 

 15.03
TARGET GENDER EQUALITY LIVE 
2022 – wydarzenie United Nations 
Global Compact, podsumowujące do-
tychczasowe prace w ramach global-
nego projektu dot. równości płci koor-
dynowanego przez Program Business 
and Human Rights.

MAŁE	ELEKTROWNIE
WODNE	w Polsce

PARTNER:



 22.03
Inauguracja projektu Krakowska 
Akademia Klimatu. Krakowska 
Akademia Klimatu została zainicjowa-
na przez Urząd Miasta Krakowa, a re-
alizowana jest przez Fundację Green 
Festival – organizatora BNP Paribas 
Green Film Festival oraz UN Global 
Compact Network Poland, pod patro-
natem radia RMF MAXXX. To wyjątko-
wy projekt edukacyjny skierowany do 
młodzieży, łączący wiedzę z zakresu 
ochrony środowiska z pokazami filmo-
wymi najlepszych filmów ekologicz-
nych ostatnich lat. To także dyskusje 
z twórcami filmów, ekspertami ONZ 
i przedstawicielami miasta Krakowa 
odpowiedzialnymi za politykę zrówno-
ważonego rozwoju.

PRZECIW- 
DZIAŁANIE  
HANDLOWI  

LUDŹMI

POMOC 
ŹYWNOŹCIOWA

ZAKWATEROWANIE
ZDROWIE 
FIZYCZNE  

I PSYCHICZNE

POMOC 
PRAWNA EDUKACJA

LOGISTYKAZATRUDNIENIE

 2.04
Rozpoczęcie projektu „Uniting legals for Ukraine”. Projekt „United Le-
gals for Ukraine” jest wspólną inicjatywą UN Global Compact Network Po-
land oraz Kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak. Celem projektu jest stwo-
rzenie platformy zrzeszającej prawników różnych specjalizacji, którzy chcą 
świadczyć doradztwo prawne pro bono w ramach Programu oraz połączenie 
prawników z podmiotami potrzebującymi wyspecjalizowanej pomocy prawnej.

22.03

Podpisanie apelu „Odblokujmy 
rozwój lądowej energetyki wia-
trowej – dla bezpieczeństwa i nie-
zależności energetycznej Polski”. 
Podpisanie wraz z przedstawicielami 
branży energetyki wiatrowej, biz-
nesu, przemysłu, przedsiębiorców, 
pracodawców oraz samorządu tery-
torialnego APELU DO RZĄDZĄCYCH 
o natychmiastowe uwolnienie rozwo-
ju lądowej energetyki wiatrowej na 
lądzie poprzez dokończenie procesu 
zmian w ustawie odległościowej i libe-
ralizacji zasady 10H.

 31.03

Szkolenie online „Jak przeciwdziałać handlowi ludźmi podczas kryzysu 
humanitarnego?”. Szkolenia dla wolontariuszy w zakresie Human Trafficking po-
prowadził prof. dr hab. Zbigniew Lasocik – Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi 
WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie spotkania porozmawialiśmy m.in. 
o tym, czym jest zjawisko handlu ludźmi, jakie wiążą się z nim zagrożenia, jak mu 
zapobiegać i jaka jest skala zjawiska. Podczas spotkania dr Hanna Machińska – Za-
stępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich opowiadała, jaka jest rola RPO w kontek-
ście Human Trafficking, natomiast Paweł Barabasz – Counter Trafficking Focal Point, 
IOM omawiał praktyczne aspekty przeciwdziałania handlu ludźmi (relacja z granicy) 
oraz opisywał obecne i planowane działania IOM w kontekście Human Traffickingu.



 6.04

Energy Day – High Level Roundtable z Ambasado-
rem USA. Wraz z American Chamber of Commerce in 
Poland zorganizowaliśmy Energy Roundtable z udziałem 
Marka Brzezinskiego – Ambasadora USA w Polsce, Ma-
cieja Małeckiego – Wiceministra Aktywów Państwowych, 
Piotra Naimskiego – Pełnomocnika Rządu ds. Strategicz-
nej Infrastruktury Energetycznej, Mariusza Goleckiego 
–Wiceministra Rozwoju i Technologii, Katarzyny Zajdel-
-Kurowskiej – Bank Światowy oraz Jerzego Kwiecińskiego 
– Bank Pekao S.A. Celem spotkania było przedstawienie 
i omówienie aktualnej sytuacji, z jaką borykają się obec-
nie przedsiębiorstwa w Europie. Głównym tematem dys-
kusji była transformacja energetyczna i bezpieczeństwo.

 13.04 

Rozpoczęcie Inicjatywy Okrągły Stół dla Zrównowa-
żonej Mody. Okrągły Stół dla Zrównoważonej Mody jest 
projektem realizowanym przez UN Global Compact Network 
Poland, w ramach UN Alliance for Sustainable Fashion – 
Sojuszu ONZ na rzecz Zrównoważonej Mody. Głównym ce-
lem podejmowanych działań jest zobowiązanie do zmiany 
ścieżki rozwoju mody, zmniejszenia jej negatywnego wpły-
wu na środowisko i społeczeństwo oraz uczynienia z mody 
siły napędowej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 11.04 
Dołączenie do apelu ws. konieczności postawienia 
tematu efektywności energetycznej budynków – pod-
pisanie wraz z przedstawicielami branży budowlanej apelu 
skierowanego do Prezesa Rady Ministrów ws. konieczności 
postawienia tematu efektywności energetycznej budynków 
w centrum programu polskiej polityki energetycznej zmie-
rzającej do uniezależnienia się od importu surowców ener-
getycznych z Rosji i transformacji gospodarki w kierunku ze-
roemisyjnym. Apel został zainicjowany przez Falę Renowacji.

14.04 
Spotkanie „Przeciwdziałanie Szarej Strefie – blo-
kowanie płatności na rzecz nielegalnych pod-
miotów” – narada robocza zorganizowana w ramach 
działań Anti-Corruption Programme: „Przeciwdziałanie 
Szarej Strefie – blokowanie płatności na rzecz nielegal-
nych podmiotów”. Spotkanie zostało zorganizowane dla 
przedstawicieli branży bankowej z udziałem firm partner-
skich Programu z branży hazardowej w temacie możli-
wości przecięcia łańcucha płatności na rzecz podmiotów 
z branży hazardowej działających niezgodnie z prawem.



 25-27.04
Europejski Kongres Gospodarczy. 
Już po raz kolejny UN Global Compact 
Network Poland było partnerem Euro-
pejskiego Kongresu Gospodarczego, 
największego wydarzenia bizneso-
wego w Europie Środkowej. Rozma-
wialiśmy o świecie w cieniu pandemii 
i wojny, trendach przyszłości, najbar-
dziej aktualnych tematach i analizach 
zjawisk kształtujących europejską go-
spodarkę. 

28.04-3.05 
Wizyta w centrali United Nations Global Compact w Nowym Jorku. Kamil 
Wyszkowski – Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN GCNP oraz Zofia 
Piwowarek – Dyrektorka programu Climate Positive i Focal Point UN GCNP odbyli 
oficjalną wizytę w centrali United Nations Global Compact w Nowym Jorku. Roz-
mowy i spotkania z Sandą Ojiambo – Zastępczynią Sekretarza Generalnego ONZ ds. 
Global Compact, Executive Director UNGC dotyczyły m.in. kryzysu humanitarnego 
w Ukrainie i zaangażowania polskiego biznesu w długoterminową pomoc na rzecz 
uchodźców wojennych oraz odbudowy Ukrainy. Drugim punktem wizyty było orga-
nizowane w Polsce Światowe Forum Miejskie WUF11 i strategiczna współpraca po-
między rządem polskim, miastem Katowice, UN Global Compact oraz UN Habitat.

14.04 

Panel „Człowiek, rynek pracy, zarządzanie”. Podczas 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się premie-
ra raportu poruszającego tematykę różnorodności w radach 
nadzorczych i omówienie tematu nominacji kobiet na człon-
kiń rad nadzorczych. Temat został przedstawiony w raporcie 
30% Club Poland, opublikowanym w partnerstwie z UN Global 
Compact Network Poland i Programem Business and Human 
Rights. Bardzo nam zależało, aby panel był zróżnicowany pod 
względem udziału panelistek i panelistów – kobiet i mężczyzn. 

 27.04

Inauguracja projektu ds. standardu etycznego dla 
uczelni wyższych: „Równość na uczelniach”. Ce-
lem projektu ds. standardu etycznego dla uczelni wyż-
szych: „Równość na uczelniach”, koordynowanego przez 
Program Business and Human Rights, jest wypraco-
wanie we współpracy z uczelniami wyższymi oraz biz-
nesem standardu etycznego dla uczelni w obszarze 
gender equality, prezentowanie dobrych praktyk wzmac-
niania pozycji kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji. 



9.05 

Rozpoczęcie Inicjatywy Climate Ambition Accele-
rator. Podczas konferencji odbył się współorganizowany 
przez UN Global Compact Network Poland w ramach pro-
gramu Anti-Corruption panel „Cyberodporne miasta”, pod-
czas którego Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel i Dyrektor 
Wykonawczy UN Global Compact Network Poland rozma-
wiał o cyberbezpieczeństwie jako kluczowym wyzwaniu dla 
zrównoważonego rozwoju w nadchodzącej przyszłości.

Panel „Cyberodporne miasta” na Cybersec Forum. 
Cybersec Forum to wydarzenie łączące debaty o najważ-
niejszych wyzwaniach strategicznych dot. cyberbezpie-
czeństwa oraz targów EXPO dedykowanych przemysłowi 
cyber w Polsce, Europie i na świecie.

17.05
Samorządowy Okrągły Stół ws. Pomocy Ukrainie. 
Podczas Okrągłego Stołu zorganizowanego z inicjatywy 
Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w gronie przed-
stawicielek i przedstawicieli samorządów, rządu, organi-
zacji pozarządowych, strony ukraińskiej i Komisji Euro-
pejskiej rozmawialiśmy o systemowych rozwiązaniach 
polityki migracyjnej dotyczącej wszystkich uchodźców. 
W wydarzeniu uczestniczył Kamil Wyszkowski 
– Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN GCNP.

 18.05 

H2Poland. Podczas H2Poland, Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych, rozmawialiśmy z przedsta-
wicielami i przedstawicielami administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, środowi-
ska nauki oraz biznesu o przyszłości rynku wodorowego. Panel, który współorganizowaliśmy, poświęcony został temato-
wi „Konstytucji dla wodoru” i temu, jakie regulacje najlepiej wspomogą rozwój gospodarki wodorowej. Wzięli w nim udział: 
Ewa Mazur – Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Kamil Wyszkowski – UN Global Compact Network Poland, Remi-
giusz Nowakowski – Prezes Zarządu DISE ENERGY, Natalia Plaskiewicz – LL.M., Associate Domanski Zakrzewski Palin-
ka (DZP), Łukasz Lisicki – Policy Officer, Komisja Europejska. Dyskusję moderowała Katarzyna Mokrzycka – 300 Research.



26.05

Najlepsze Miejsca Pracy – Great 
Place to Work. Wyróżnione firmy 
otrzymały tytuł Great Place to Work 
i zostały włączone w poczet Rzeczni-
ków Standardu Etyki, którzy wyrażają 
poparcie dla wartości etycznych, jakie 
propagujemy w Programie Business 
and Human Rights UN Global Com-
pact Network Poland.

31.05
Premiera raportu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie: Współpraca Kra-
jowej Administracji Skarbowej z branżą hazardową i odpadową”. 
Podczas premiery, która miała miejsce w Ministerstwie Finansów, głos za-
brali Wiceszef KAS Mariusz Gojny, przedstawiciele UN Global Compact 
Network Poland oraz partnerzy Programu Przeciwdziałania Korupcji.

 23-25.05 

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos omawialiśmy 
m.in. znaczenie i możliwości dalszego, długoterminowego wsparcia ze strony polskiego biznesu w ramach dzia-
łań humanitarnych oraz pomocy w odbudowie Ukrainy, w myśl naszego apelu „Zjednoczony biznes dla Ukrainy!”. 
• W Domu Polskim w Davos odbyło się spotkanie Sandy Ojiambo – Zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ, 
CEO & Executive Director United Nations Global Compact z Jakubem Rybickim – Dyrektorem Generalnym 
w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz wysokimi przedstawicielami polskich spółek i sektora bankowego. 
• Podczas wydarzenia odbyło się również spotkanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z Sandą Ojiambo –
Zastępczynią Sekretarza Generalnego ONZ, CEO & Executive Director United Nations Global Compact. Rozmowa dotyczyła 
przede wszystkim wojny w Ukrainie i zaangażowania biznesu w działania pomocowe – zarówno w doraźną pomoc humani-
tarną w pierwszych tygodniach trwania wojny, jak i długoterminowe wsparcie strategiczne i pomoc w odbudowie Ukrainy.



1-3.06 

United Nations Global Compact Leaders Summit w Nowym Jorku. Leaders Summit 2022 to największy szczyt ONZ 
dla przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu. Podczas wydarzenia organizowaliśmy panel „Businesses’ Humanitarian Re-
sponse to the War in Ukraine”. Rozmawialiśmy o ogromnej skali odpowiedzi biznesu na kryzys humanitarny wywołany woj-
ną w Ukrainie, a także o dalszej systemowej pomocy i o tym, jak wypracowane mechanizmy wykorzystać w przyszłości 
w kontekście innych – także wywołanych zmianami klimatycznymi – kryzysów uchodźczych. Panel z udziałem Anny Rulkie-
wicz – CEO LUX MED, Anny Wiśniewskiej – Head of Communication Skanska Commercial Development in Europe, Skanska, 
Gwenaelle Avice-Huet – Chief Strategy & Sustainability Officer, Schneider Electric i Volodymir’a Kostiuk’a – CEO Farmak 
JSC moderował Kareem Elbayar – Programme Coordinator, United Nations OCHA/UNDP Connecting Business Initiative. 

6.06
Rozpoczęcie prac Zespołu ds. Ochrony Sygnalistów. W ramach Programu Business and Human Rights UN Global Compact 
Network Poland zainaugurowane zostały prace Zespołu ds. Ochrony Sygnalistów. Prace Zespołu merytorycznie wspierają: Kamila 
Bury – ekspertka ds. ochrony sygnalistów UN Global Compact Network Poland; General Counsel (Poland, Austria, Ukraine), Ethics 
& Compliance Officer, Członkini Country Board, Capgemini Poland; Ewa Kurowska-Tober – Partner, Global Co-Chair Data Pro-
tection, Privacy and Security, DLA Piper Giziński Kycia sp.k.; Agnieszka Lechman-Filipiak – Partner, DLA Piper Giziński Kycia sp.k.



 6-8.06

Europejski Kongres Finansowy – premiera raportu „Zielone Finanse”. Podczas Europejskiego Kongresu Finan-
sowego odbyła się premiera trzeciego raportu UN Global Compact Network Poland i Instytutu Odpowiedzialnych Fi-
nansów „Zielone finanse w Polsce 2022”, pod red. Ludwika Koteckiego – Dyrektora Instytutu Odpowiedzialnych Finan-
sów. O tym, jak bardzo rośnie świadomość kwestii klimatycznych i środowiskowych oraz znaczenia ESG w sektorze 
finansowym, rozmawiali podczas premiery raportu: Izabela Olszewska – Członkini Zarządu, Giełdy Papierów Wartościowych, 
Kamil Wyszkowski – Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland, dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak – 
Profesor Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Jarek Rot – Chief Sustainability Officer, Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrów-
noważonego Rozwoju, BNP Paribas Bank Polska, Adam Pers – Wiceprezes, mBank S.A., Roksana Kałużna-Bałazy – Associa-
te, White & Case LLP. Moderatorem był Ludwik Kotecki – redaktor raportu, dyrektor Instytut Odpowiedzialnych Finansów.

Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej – spotkanie 
podsumowujące roczne prace Okrągłego Stołu dla 
Edukacji Klimatycznej. Było to zwieńczenie procesu, 
w ramach którego pracowało szerokie grono interesariuszy 
reprezentujących ONZ, sektor rządowy, parlamentarny, sa-
morządowy i pozarządowy, młodzież i rodziców.
• Podczas spotkania premierę miał drugi raport UN Global 
Compact Network Poland „Edukacja klimatyczna w Polsce 
2022 – rekomendacje Okrągłego Stołu”, zawierający postu-
laty, których realizacja pozwoli na wprowadzenie elementów 
edukacji klimatycznej do polskiego systemu nauczania bez 
zbędnej zwłoki.

15.06  8.06 
PERSPEKTYWY Woman in Tech Summit. Podczas wy-
darzenia odbył się panel dyskusyjny nt. roli kobiet w walce 
ze zmianą klimatu i adaptacji do jej skutków. Wraz z Zu-
zanną Rudzińską-Bluszcz – CEO, ClientEarth, Justyną Wy-
socką-Golec – Współzałożycielką Business Development, 
Plan Be Eco, Kamilem Wyszkowskim – UN Global Compact 
Network Poland, dr Bianką Siwińską – Prezeską Fundacji 
Perspektywy Women in Tech oraz Dorotą Zawadzką-Stęp-
niak – Dyrektorką Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klima-
tycznej Miasta St. Warszawa odpowiedzieliśmy na pytania: 
jak przyspieszyć upodmiotowienie kobiet w odpowiedzi na 
największy kryzys, z jakim zetknęła się ludzkość oraz jakie 
działania są potrzebne, aby stało się to jak najszybciej. Dys-
kusję moderował Jacek Hutyra – Climate Officer, Orange.



 26-30.06
World Urban Forum 11 (WUF11) – Światowe Forum Miejskie ONZ współorganizowane przez UN-Habitat (United Nations 
Human Settlements Programme), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Katowice to największe i najważ-
niejsze na świecie cykliczne wydarzenie poświęcone rozwojowi miast. 11. sesja Światowego Forum Miejskiego odbyła się w Mię-
dzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Przez pięć dni przedstawiciele państw i samorządów z całego świata, 
naukowcy, ludzie biznesu, przywódcy społeczności lokalnych, urbaniści oraz mieszkańcy miast debatowali w poszukiwaniu roz-
wiązań, które przerodzą się w konkretne działania. Wszystko po to, by miasta, w których żyjemy, stawały się bardziej przyjazne 
mieszkańcom. UN Global Compact Network Poland było partnerem strategicznym do współpracy z biznesem tego wydarzenia.

22.06

Premiera Raportu „Urlopy rodzicielskie dla ojców. Nowe rozwią-
zania w kontekście dyrektywy UE work-life balance”. Raport powstał 
w ramach programu Business and Human Rights realizującego polityki ONZ 
m.in. w zakresie równości płci oraz etyki w biznesie, którym kieruje Anna Po-
tocka-Domin, Dyrektorka Programu Business and Human Rights. Publikacje zo-
stały objęte patronatem honorowym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Dziękujemy 
Partnerom raportu, którymi są: DLA Piper Giziński Kycia sp.k., Fundacja SHARE 
THE CARE i Tato.net, za wkład ekspercki w tworzenie dokumentu. Raport i wnio-
ski z niego wypływające będą ważnym głosem w dyskusji i pomogą polskim fir-
mom na jeszcze lepsze przygotowaniem się do spełniania wymogów dyrektywy. 

26.06 

„Business Assembly”. W dniu 
otwarcia WUF 11 wraz z UN Ha-
bitat współorganizowaliśmy ca-
łodniowe Business Assembly, po-
święcone roli sektora prywatnego 
we wsparciu transformacji miast 
zgodnie z Celami Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ – Agenda 2030. Spo-
tkanie otworzyli: Małgorzata Jaro-
sińska-Jedynak – Ministry of Deve-
lopment Funds and Regional Policy 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Re-
gionalnej, Preeti Sinha – Executive 
Secretary, United Nations Capital De-
velopment Fund i Kamil Wyszkowski 
– Representative, Executive Director, 
UN Global Compact Network Poland. 

URLOPY RODZICIELSKIE  
DLA OJCÓW
Nowe rozwiązania  
w kontekście dyrektywy UE  
work-life balance

PATRONATY  
HONOROWE: PARTNERZY:



 28.06
Premiera raportu „Zielone szpitale”. Pod-
czas panelu „Green hospitals and raport release” 
odbyła się premiera raportu „Zielone szpitale” 
przygotowanego przez UN Global Compact Ne-
twork Poland w partnerstwie z Philips Polska. 
Publikacja analizuje trendy i działania podej-
mowane w kierunku wdrażania idei w życie. 
W dyskusji towarzyszącej premierze raportu 
udział wzięli m.in.: Kamil Wyszkowski – Repre-
sentative, Executive Director UN Global Com-
pact Network Poland, Michał Grzybowski – CEO 
Philips Polska, Dagmara Helena Brzeziecka 
– Departament Strategii, Ministerstwo Fundu-
szy i Polityki Regionalnej, dr hab. Iwona Kowal-
ska-Bobko – prof. Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie, Izabela Domogała – Członek 
Zarządu Województwa Śląskiego 6. kadencji. 

 27.06 

„Green transformation in cities: what sho-
uld the energy mix look like?”. Jako współ-
organizator Ścieżki Europejskiej organizowaliśmy 
panel „Green transformation in cities: what sho-
uld the energy mix look like?”. O tym, jak tworzyć 
najlepsze rozwiązania regulacyjne oraz wspierać 
lokalne inicjatyw, które będą służyły sprawiedli-
wej i zielonej, a więc zrównoważonej transforma-
cji, rozmawiali: Bogumił Sobula – Wiceprezydent 
Katowic, Kamil Wyszkowski –Przedstawiciel i Dy-
rektor Wykonawczy UN Global Compact Network 
Poland, Justyna Glusman – Dyrektor zarządzająca 
Fala Renowacji, Patryk Demski – członek Zarządu 
Grupa TAURON, Szymon Kowalski – wiceprezes 
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, 
Bartłomiej Pawlak – wiceprezes Polski Fundusz 
Rozwoju S.A. (PFR), Bartłomiej Solner – Dyrektor 
Strategii Sprzedaży B2B Columbus Energy S.A. 
Dyskusję moderował red. Michał Niewiadomski.



30.06
Premiera raportu „Konieczność transformacji obecnych modeli urbanistycznych 
miast”. Podczas WUF11 odbyła się premiera raportu „Konieczność transformacji obecnych 
modeli urbanistycznych miast” przygotowanego przez UN Global Compact Network Poland 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Publikacja zawiera wypracowany 
wspólnie przez Zespół ds. Zielonych Budynków przy UN Global Compact Network Poland pakt 
architektoniczno-urbanistyczny, zawierający pakiet postulatów i rekomendacji dla regulacji 
prawnych, umożliwiających wprowadzenie zasad zrównoważonej architektury w praktyce. 
Premierze raportu podczas World Urban Forum 11 towarzyszyła dyskusja „New Bauhaus – 
sustainable architecture, green buildings and urban planning” z udziałem następujących pa-
nelistów: Małgorzata Getlich – Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa 
i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Kamil Wyszkowski – Representative, Executive 
Director, UN Global Compact Network Poland, prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak 
– członkini Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland, Politechnika Poznań-
ska, Szymon Wojciechowski – Prezes APA Wojciechowski Sp. z o.o., Magdalena Grońska – He-
alth, Safety and Sustainability Culture Development, Lafarge Holcim Lafarge Polska, José-Luis 
Cortés – President, The UIA – International Union of Architects oraz Adam Ambrozik – Senior 
Manager Public Affairs CEE, VELUX Polska. Dyskusję moderowała Agnieszka Kalinowska-
-Sołtys – Prezes SARP, członkini Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland.

29.06 

Spotkanie Rady Biznesowej (WUF 11) – Rekomenda-
cje. Podczas ostatniego Spotkania Rady Biznesowej przy 
WUF 11, która odbyła się na Światowym Forum Miejskim 
mieliśmy okazję zaprezentować „Rekomendacje dla miast”. 
Są one wynikiem czterech miesięcy pracy Rady powoła-
nej przez UN Global Compact Network Poland oraz mi-
nister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak – Pełnomocnik 
Rządu ds. Organizacji WUF11, Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej. Dokument zawiera rekomendacje 
w zakresie transformacji urbanistycznej uwzględniają-
cej dobrobyt mieszkańców i troskę o środowisko, która 
nie może przebiegać bez wsparcia sektora prywatnego.

5.07

III Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej. To 
już trzecia edycja Forum powołanego przez UN Global Com-
pact Network Poland wraz z Województwem Pomorskim 
i Miastem Gdańsk, które powstało, aby podejmować w Pol-
sce intensywne i ambitne działania na rzecz transformacji 
społeczno-gospodarczej, w celu zintensyfikowania działań 
na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej. W ramach 
Forum organizowanych jest szereg wydarzeń proklima-
tycznych, a jego rdzeniem jest wysokiej rangi konferencja.

Premiera raportu „Zrównoważone rybołówstwo”. Pod-
czas panelu „Wpływ klimatu na rolnictwo i rolnictwa na klimat” 
odbyła się premiera raportu „Zrównoważone rybołówstwo”. 
O wpływie skutków suszy i nasilenie ekstremalnych zjawisk 
pogodowych na rolnictwo oraz wpływu produkcji żywności na 
klimat rozmawiali: Grzegorz Brodziak – Goodvalley Agro S.A., 
Wiesław Burzyński – Pomorska Izba Rolnicza, dr Marta Potoc-
ka – MSC, Członkini Rady Klimatycznej, UN GCNP, dr inż. Ur-
szula Sołtysiak – Rzecznik Polskiej Izby Żywności Ekologicz-
nej, dr hab. Jacek Walczak – Państwowy Instytut Badawczy. 
Dyskusję prowadził Karol Bujoczek – redaktor TOP AGRAR. 



28.06 – 2.08

Green Film Festiwal Warszawa. 28 czerwca w kinie Kinoteka PKiN, któ-
re było partnerem wydarzenia, rozpoczęły się bezpłatne pokazy filmów do-
tyczących konsumpcjonizmu, wyzwań ekologicznych oraz zaniku bioróż-
norodności zwierząt. Pokazy filmowe odbywały się w każdą środę lipca. 
Festiwal otworzyła Anna Potocka-Domin, dyrektorka Programu BAHR. 

13.07

Ankieta do raportu „United Bu-
siness for Ukraine”. Celem ankie-
ty było zebranie danych do raportu, 
który zostanie zaprezentowany pod-
czas wrześniowego Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Jego 
celem jest przedstawienie bezprece-
densowej skali pomocy humanitarnej 
udzielonej przez biznes w obliczu kry-
zysu wywołanego wojną w Ukrainie.

6.07
Podczas pokazu filmu w ra-
mach Green Festival Warszawa 
odbyła się debata na temat 
aktywizmu klimatycznego. 
W rozmowie wzięli udział: Mikołaj Gu-
mulski – UN GCNP, MSK, Kasia Żamoj-
da – MSK i Wiktoria Soszka – Extinction 
Rebellion Polska. Dyskusję modero-
wała Zofia Piwowarek – UN GCNP. 

27.07
„Zniszczenie środowiska i skutki na świecie: Czy jesteśmy w stanie 
uśmiercić naturę? Czy to koniec epoki człowieka i początek czegoś in-
nego?”. Przed pokazem filmowym odbyła się debata „Zniszczenie środowiska 
i skutki na świecie: Czy jesteśmy w stanie uśmiercić naturę? Czy to koniec epoki 
człowieka i początek czegoś innego?” poruszająca tematykę wpływu człowieka na 
środowisko. W debacie wzięli udział: prof. Piotr Batkiewicz – PW, Rada Klimatyczna 
przy UN Global Compact Network Poland, Dorota Cudna-Sławińska – KantarChief 
Commercial Officer i Jacek Hutyra – Orange Polskahttps://www.linkedin.com/
company/orangepolska/ Climate Office. Dyskusję moderował Marcin Popkiewicz. 



28.07

Baza Ekspertek. Ofeminin.pl, Forbes Women Polska, Onet 
Kobieta wraz z partnerem strategicznym – UN Global Compact 
Network Poland i Programem Business and Human Rights
tworzą Bazę Ekspertek wspierającą inicjatywę equal voice, 
której celem jest zwiększenie widoczności kobiet w polskich 
mediach. Baza ekspertek jest kontynuacją akcji #niecze-
kam107lat. Za koncepcję kreatywną i nadzór nad realizacją 
kampanii #nieczekam107lat oraz Bazy Ekspertek odpo-
wiada m.in. dział marketingu Ringier Axel Springer Polska.

14-21.08

BNP Paribas Green Film Festival. To prawdziwe święto 
kina o tematyce ekologicznej niejednokrotnie wzbudzało wie-
le emocji. Wydarzenie współorganizowane przez UN GCNP 
skierowane jest do ludzi, którym losy naszej planety Ziemi 
nie są obojętne. W tym roku nie zabrakło również tematyki 
związanej z szeroko pojętą etyką i prawami człowieka tj. pod-
stawowymi tematami Programu Business and Human Rights. 
Festiwal to także warsztaty, spotkania edukacyjne i wykłady.

2.08
Ostatni pokaz w ramach Green Festival Warszawa. 
Ostatni pokaz w ramach Green Festival Warszawa rozpo-
czął się od debaty „Świadomość rodaków, jak daleko jeste-
śmy?”. W rozmowie wzięli udział: Sławomir Jankowski – re-
żyser filmu „Rzeczpospolita wegańska” oraz Matylda Szyrle 
–Listny Cud. Debatę moderowała Morgan Janowicz – człon-
kini Zarządu Green REV Institute, Future Food 4 Climate. 

19.08 
Debata „Ciemna strona żywności – marnowa-
nie i podrabianie”. Podczas Green Film Festival 
w ramach działań Anti-Corruption Programme zorga-
nizowana została debata pt. „Ciemna strona żywno-
ści - marnowanie i podrabianie”. Podczas debaty eksper-
ci pochylili się nad aspektem marnowania i fałszowania 
żywności, nowych technologii produkcji żywności, a także 
wpływu nadmiernej produkcji mięsa na nasz ekosystem.



25.08

Warszawska prezentacja raportu „Zielone Finanse 
w Polsce 2022”. Już po raz kolejny w Sali Notowań na 
Giełdzie Papierów Wartościowych miała miejsce warszaw-
ska prezentacja raportu „Zielone finanse w Polsce 2022”. 
Podczas spotkania rozmawialiśmy o zrównoważonym 
finansowaniu. Naszym głównym celem było przedstawienie 
w możliwie szeroki sposób różnorodnych aspektów tego no-
wego, ale bardzo dynamicznego elementu sektora finansów.

27.08

II edycja akcji „Czysty Bałtyk”. „Czysty Bałtyk” to druga 
nadmorska odsłona akcji „Czysta Polska”. Wydarzenie zo-
stało zainicjowane przez Stowarzyszenie Czysta Polska, we 
współpracy z UN Global Compact Network Poland, Biedron-
ką oraz L’Oréal Polska. Akcja ma wymiar edukacyjny – po-
wiązana jest z prelekcjami, spotkaniami, animacjami. Wraz 
z pomocą ponad 1,5 tys. wolontariuszy sprzątnięto linię brze-
gowej od Gdańska do Pucka i zebrano blisko 510 kg śmieci.

25.08
I Spotkanie Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej 
mody. Grupa Robocza ds. Zrównoważonej mody ma za 
zadanie skupić się na opracowaniu rozwiązań regulują-
cych luki prawne oraz wady/niedociągnięcia organizacyjne 
w procesie produkcji, sprzedaży czy wreszcie konsumpcji 
na rynku mody w naszym kraju. Jej celem jest zaprojekto-
wanie gotowych rozwiązań legislacyjnych do implementa-
cji w naszym kraju, na podstawie wspólnie wypracowanych 
tematów oraz podstaw merytorycznych przygotowanych 
przez naszych specjalistów. W skład grupy wchodzą przed-
stawiciele/przedstawicielki branży, poczynając od ma-
rek, producentów aż po instytucje sprzedażowe i media.

29.08 
Spotkanie „Shadow Banking” – narada robocza zor-
ganizowana w ramach działań Anti-Corruption Program-
me „Shadow Banking”. Podczas narady został omówiony 
szeroko pojęty temat szarej strefy pożyczek gotówkowych 
z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli branży bankowej.



5.09

Rozpoczęcie prac zespołu ds. zrównoważonej produkcji żywności. Pod-
czas wydarzenia online odbyła się inauguracja prac zespołu ds. zrównoważonej 
produkcji żywności. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce mającą na celu 
zrzeszenie i mobilizację podmiotów, które w swojej działalności chcą łączyć cele 
środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, czyli trzy filary rolnictwa zrównoważo-
nego, w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Spotkanie otworzyła Zofia 
Piwowarek – Dyrektorka Programu Climate Positive, a gośćmi specjalnymi byli: 
Joanna Gierulska – Dyrektorka Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, MRiRW, 
Izabela Zygmunt – Specjalistka ds. Zielonego Ładu, Przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej w Polsce, Małgorzata Bojańczyk – Dyrektorka ASAP oraz Michał Si-
wek – Dyrektor Departamentu Międzynarodowego Food & Agri Hub, BNP Paribas.

UNITED BUSINESS 
FOR UKRAINE
Survey summary

21.09

6-8.09 30.09 

Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
w Nowym Jorku odbyła się premiera 
raportu „United Business for Ukraine”. 
Raport przygotowany przez UN Global 
Compact Network Poland i UN Global 
Compact Network Ukraine podsumo-
wuje i analizuje niespotykaną skalę 
pomocy ze strony polskiego biznesu 
w obliczu wojny w Ukrainie.

Forum Ekonomiczne w Karpa-
czu. Podczas Forum Ekonomicznego 
w Karpaczu, największej konferencji 
polityczno-gospodarczej w Europie 
Środkowej i Wschodniej, odbył się 
panel …, który UN Global Compact 
Network Poland współorganizowało 
z L’Oreal Polska. 

Inauguracja Rady Naukowej Inauguracja Rady Naukowej Anti-Corruption 
Programme. Rada stanowi ciało doradcze i merytoryczne, dostarczające eksper-
tyz w ramach programu Anti-corruption. Jest ona również źródłem sprawdzonej 
wiedzy naukowej, opierającej się na znakomitym autorytecie w świecie nauki jej 
Członkiń i Członków.
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Idea zrównoważonego rozwoju w polskim rolnictwie była realizowana praktycznie od zawsze. Miłość i przywiązanie do 
ziemi, przekazywane rolnikom z pokolenia na pokolenie, sprawiają, że ważna jest dla nich nie tylko produkcja, ale także 
otaczające środowisko.

Kiedy blisko 20 lat temu wchodziliśmy do Unii Europejskiej, uważano nasze rolnictwo za zacofane, co znalazło swoje odbi-
cie np. w niższych dopłatach bezpośrednich. Dziś okazuje się, że to właśnie polski model rolnictwa, rolnictwa zrównoważo-
nego, jest tym, do którego teraz chce dążyć Unia Europejska. Świadczą o tym założenia Wspólnej Polityki Rolnej na nową 
perspektywę finansową. 

Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 zakłada wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych oraz 
sektora przetwórstwa. Przedstawiłem je podczas debaty Climate Positive – Agenda 2022 „Rolnictwo przyszłości”, którą 
zorganizował UN Global Compact Network Polska. Ta debata wpisała się w okres gorących dyskusji na temat największej 
od 30 lat reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Skoncentrowaliśmy się wówczas na kluczowych obszarach i warunkach dla roz-
woju zrównoważonego rolnictwa, które wpływają na efektywne, a jednocześnie przyjazne dla środowiska wykorzystywanie 
zasobów. Szeroka dyskusja, w której wzięli udział komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski oraz przedstawiciele 
przedsiębiorstw zajmujących się innowacyjnymi rozwiązaniami dla sektora rolno-spożywczego, umożliwiła uczestnikom 
wymianę informacji i koncepcji związanych z realizacją celów środowiskowych w rolnictwie.
Zgodnie z nowymi celami WPR promowane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowi-
sku. Mam tutaj na myśli ochronę wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność. Istotne jest zachowanie równowa-
gi pomiędzy produkcją roślinną a produkcją zwierzęcą. To są naczynia połączone i ta równowaga jest niezbędna.

Doświadczenia z ograniczeń wynikających z pandemii, a także te związane z agresją Rosji na Ukrainę pokazały dobitnie, jak 
ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe, krótkie łańcuchy dostaw oraz lokalne rynki i lokalne przetwórstwo.

W szerszej, globalnej skali zrównoważony rozwój to także odejście od maksymalizacji zysków na rzecz racjonalnego go-
spodarowania zasobami. Wojna w Ukrainie pokazała również, że niezbędne jest zrewidowanie zbyt ambitnych celów kli-
matycznych. Tutaj nie można działać pochopnie, ponieważ dotychczasowe radykalne podejście spowodowało ogromne 
kłopoty energetyczne praktycznie wszystkich państw. Celowe działania Rosji na rynkach surowcowych, zwłaszcza gazu, 
i krótkowzroczna polityka uzależnienia UE od dostaw tego surowca z rosyjskich źródeł spowodowały trudności w bardzo 
wielu sektorach. Nie będzie zrównoważonego rozwoju bez odejścia od maksymalizacji zysków praktycznie we wszystkich 
sektorach.
Cele klimatyczne są ważne, ale w obecnej sytuacji na plan pierwszy wysuwa się kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. 
Gdy go zabraknie, będziemy mieli do czynienia z ogromną falą migracji i to na skalę globalną.

Henryk Kowalczyk
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Magdalena Rzeczkowska
Minister Finansów

W czasie, gdy za sprawą agresji Rosji na Ukrainę  
zagląda nam w oczy widmo wojny, a zrywane łańcuchy  
dostaw stawiają pod znakiem zapytania dorobek globalizacji  
z ostatnich kilkudziesięciu lat, nie możemy zapomnieć  
o długofalowych celach zrównoważonego rozwoju.  
Wręcz odwrotnie – dbałość o planetę i tych, których  
skutki globalnych zawirowań dotykają najbardziej,  
pozwoli nam uodpornić się na podobne kryzysy w przyszłości. 
Ministerstwo Finansów od lat działa wraz z UN Global Compact 
Network w Polsce na rzecz angażowania biznesu w realizację 
celów zrównoważonego rozwoju. Wspólnie zrealizowaliśmy  
wiele inicjatyw w obszarach związanych z transparentnością 
przedsiębiorstw, sprawiedliwymi podatkami  
czy zielonymi finansami. 

Dziękuję całemu zespołowi  
UN Global Compact Network Poland  
za dotychczasowe wsparcie w dialogu z biznesem  
i liczę na dalszą owocną współpracę.
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Ministerstwo Rozwoju i Technologii koordynuje w Polsce wdrażanie Agendy 2030 ONZ. Jest to dla nas  
bardzo istotny cel, dlatego każda inicjatywa i działanie jest dla nas cenne.

Aby zapewnić  realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDG) potrzebna jest 
współpraca pomiędzy państwami, a na poziomie krajowym również pomiędzy organizacjami z różnych branż.

Agenda 2030 i SDG to dla nas trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Stawiamy 
na współpracę sektora publicznego, biznesu, i obywateli. Dlatego stworzyliśmy inicjatywę Partnerstwo na rzecz realizacji 
Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, którego częścią jest także UN Global Compact Network Polska. Sygnatariusze 
Partnerstwa wykazują zaangażowanie, a dzięki temu są także inspiracją dla innych.

W lipcu 2023 r. Polska przystąpi po raz drugi do Dobrowolnego Narodowego Przeglądu (ang. Voluntary National Review 
VNR) z realizacji Agendy 2030 ONZ i Celów Zrównoważonego Rozwoju. Ważną rolę w przygotowaniach do przeglądu peł-
nić będzie UN Global Compact Network Polska. Będzie wsparciem dla mojego resortu wzbogacając raport o informacje 
dotyczące działań i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz działań podejmowanych przez biznes. Głos 
biznesu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii zawsze traktowaliśmy i traktować będziemy z najwyższym szacunkiem. 

Waldemar Buda
Minister Rozwoju i Technologii
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Położenie województwa pomorskiego nad Morzem Bałtyckim daje – z jednej strony – ogromne szanse rozwojowe, ale 
z drugiej strony – naraża nasz region na negatywne konsekwencje zmian klimatu. Wiążą się one m.in. z postępującym 
podnoszeniem się poziomu morza. 

Sejmik Województwa Pomorskiego w przyjętej 12 kwietnia 2021 roku Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 
uznał zmiany klimatu za jedno z kluczowych strategicznych wyzwań rozwojowych. 

Oznacza to konieczność zwiększania bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego regionu, w tym odporności na 
zdarzenia ekstremalne, takie jak: nawałnice, fale upałów czy huraganowe wiatry. W związku z tym konieczne jest podejmo-
wanie działań ograniczających negatywne skutki zmian klimatu, a w konsekwencji – kryzysu klimatycznego (powodzi, susz, 
spadku poziomu naturalnej retencji wodnej czy pożarów lasów). Dlatego koncentrujemy się na monitorowaniu stanu śro-
dowiska oraz takim kształtowaniu otoczenia, które przeciwdziała degradacji środowiska. Dążymy do neutralności klima-
tycznej poprzez: ograniczanie emisji, wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym, tworzenie warunków do przekształcenia 
naszego regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych oraz edukację mieszkańców.  

W wyzwania i związane z nimi planowanie takich działań doskonale wpisuje się Pomorskie Forum Solidarności Klimatycz-
nej im. Pawła Adamowicza (PFSK), które powołaliśmy we współpracy z United Nations Global Compact Network Poland 
oraz Miastem Gdańsk w październiku 2020 roku. We wrześniu 2021 roku do współpracy przystąpiło Stowarzyszenie Obszar 
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, skupiające kilkadziesiąt pomorskich samorządów, zwiększając tym samym zasięg 
oddziaływania tej inicjatywy.

Celem PFSK jest prowadzenie dialogu dotyczącego zmian klimatu oraz inspirowanie do podejmowania różnych inicjatyw 
na rzecz transformacji społeczno-gospodarczej i wdrażania celów wynikających z Agendy na rzecz Zrównoważonego Roz-
woju 2030 oraz polityki klimatycznej ONZ, zwłaszcza na poziomie regionalnym, co ma służyć osiągnięciu neutralności 
klimatycznej i skutecznej ochronie środowiska naturalnego. Chcemy wskazywać możliwości i kierunki działań, poruszać 
najważniejsze wyzwania związane z kryzysem klimatycznym i pokazywać, jakie korzyści może przynieść współpraca.

Do tej pory w ramach PFSK odbyły się trzy międzynarodowe konferencje. Eksperci, naukowcy, politycy, przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy dyskutowali o niezbędnych działaniach na rzecz ograniczenia zmian klimatu 
i ich skutków, zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego. Skupiano się na dostępnych rozwiązaniach, inspirując uczestników 
i słuchaczy do podejmowania przedsięwzięć w tym obszarze. Z zapisami video tych debat można zapoznać się na stronie 
internetowej https://solidarniwklimacie.pomorskie.eu/, do czego Państwa serdecznie zachęcam.

Mieczysław Struk 
Marszałek Województwa Pomorskiego
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Marcin Krupa
Prezydent Katowic

Z uznaniem i wdzięcznością myślę o współpracy  
z UN Global Compact Network Poland. Dziękuję zwłaszcza  
za ogromne zaangażowanie podczas przygotowań do Światowego 
Forum Miejskiego (WUF11), które miało miejsce w czerwcu  
br. w Katowicach. Wspólne rozmowy i działania przyniosły  
niezwykle dobre owoce, którymi mogliśmy się cieszyć  
podczas tego wydarzenia. 

Współpraca z UN Global Compact Network Poland stworzyła 
również znakomitą okazję, by wspólnie pochylić się nad sprawami 
ważnymi dla Katowic w kontekście aktualnych wyzwań i zadań, 
z którymi mierzy się nie tylko nasze miasto, ale i wiele innych 
ośrodków miejskich na całym świecie. Analiza naszej działalności 
w kontekście celów zrównoważonego rozwoju, które wyraźnie 
wyznaczają misję UN Global Compact Network Poland,  
z pewnością pomogła Katowicom doprecyzować priorytety  
i uściślić kierunek, w jakim powinno podążać miasto XXI wieku. 

Jestem przekonany, że wspólne doświadczenie, jakie  
wynieśliśmy ze współpracy podczas WUF11, zaowocuje 
w naszym mieście kolejnymi świetnymi realizacjami  
wpisanymi w cele zrównoważonego rozwoju. 
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Miasto Poznań stawia na zrównoważony rozwój, w którym bierze się pod uwagę zarówno odpowiedzialność za środowisko 
naturalne, wzrost gospodarczy i jakość życia, jak i dbałość o czystą energię. Działamy zgodnie z Agendą 2030 na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. W sposób szczególny skupiamy się na działaniach w ramach Celu 11: „Uczynić miasta i osiedla 
ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”. Stawiamy na nowocze-
sne rozwiązania w transporcie publicznym, które są ekologiczne, przyjazne dla mieszkańców i tkanki miejskiej. W Poznaniu 
zieleń pełni różnorodne funkcje i jest świadomie kształtowana pod kątem zapobiegania zmianom klimatycznym. Prioryte-
tem jest zwiększenie dostępu mieszkańców miasta do terenów zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej. Zmiany klimatyczne 
w naturalny sposób wymuszają nowe podejście do zarządzania zielenią w miastach. W Poznaniu podchodzimy do tematu 
kompleksowo – prowadząc inwestycje, przewidujemy ich rezultaty i proponujemy optymalne rozwiązania, pozwalające 
w przyszłości cieszyć się nowoczesną przestrzenią. Promujemy działania, które pozwalają na łagodzenie skutków fal upa-
łów. W Poznaniu powstają ogrody deszczowe, otwarte zbiorniki retencyjne, parki kieszonkowe, czy na nowo zaprojekto-
wana zieleń przyuliczna z drzewami i krzewami sadzonymi w miejscach wcześniej zabrukowanych ulic. Tworzymy także 
nowe parki i miejsca do uprawiania sportu, ożywiamy tereny nadrzeczne, wzbogacamy osiedla o nowe, atrakcyjne miejsca, 
starając się zapewnić mieszkańcom różne możliwości spędzania wolnego czasu.

Utworzyliśmy nowy mechanizm pozyskiwania funduszy na rozwój miejskiej flory, do którego zapraszamy przedsiębiorców 
podzielających naszą troskę o naturę. Zielona transformacja stolicy Wielkopolski musi się odbywać zarówno z udziałem 
jej mieszkańców, jak i biznesu. Dzięki wsparciu Zielonego Funduszu ożywiamy miejskie środowisko, tworząc łąki kwietne, 
sadząc drzewa i opiekując się tymi już istniejącymi. Równocześnie przeprowadzamy szeroko zakrojone akcje ekologiczne. 
UN Global Compact Network Poland daje możliwość współpracy z odpowiedzialnymi firmami, które stawiają na realne 
formy ochrony przyrody i działania na rzez zwiększenia bioróżnorodności w obszarze miasta. Zielony Fundusz pozwala 
nam natomiast realizować pomysły na zazielenianie Poznania, które przyczyniają się do rozwoju terenów wypoczynku 
i rekreacji poznanianek i poznaniaków. W efekcie wprowadzamy ekologiczne rozwiązania, które zaprocentują w przyszłości 
– a wszystko to z poszanowaniem istniejącej przyrody.

Jacek Jaśkowiak 
Prezydent Miasta Poznania 
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Europejski Zielony Ład to sposób nie tylko na powstrzymywanie zmian klimatycznych, ale też droga do ze-
rwania zależności od dostawców surowców energetycznych spoza Unii. Wydarzenia ostatnich miesięcy po-
kazały, że jest to niezbędne dla zapewnienia Europie bezpieczeństwa.
 
Patrząc szerzej, nie ma wątpliwości, że kryzys klimatyczny nastąpił za sprawą człowieka. Paradoksem jest 
to, że te kraje, które z powodu tego kryzysu cierpią najbardziej nie są tymi, które go wywołały. Chodzi tu 
w szczególności o kraje rozwijające się. To pokazuje konieczność równoczesnego realizowania Celów Zrów-
noważonego Rozwoju oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Państwa rozwijające się i cały świat potrzebują 
jednych i drugich.
 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce jest niewielkim podmiotem, więc podejmowane przez nas samych dzia-
łania dotyczące np. minimalizacji śladu węglowego, siłą rzeczy będą mieć ograniczony wpływ. Wiemy jednak, że liczy się 
również dobry przykład i my ten przykład dajemy między innymi poprzez np. przejście w całości na elektroniczny obieg 
dokumentów, oszczędność energii w naszym biurze czy wymianę samochodów na niskoemisyjne.

Jednak największy wpływ możemy wywrzeć poprzez nasze działania w dziedzinie informacji i komunikacji społecznej. 
To jedna z głównych ról naszego Przedstawicielstwa i w ten sposób przyczyniamy się do realizacji celów całej Komisji 
Europejskiej. Europejski Zielony Ład jest tym spośród priorytetów KE, o którym komunikujemy najwięcej. Poświęciliśmy 
mu w tym roku kilkadziesiąt spotkań: konferencji, seminariów, webinariów, konkursów dla młodzieży i wizyt studyjnych. 
Dodatkowo pojawia się w praktycznie każdym naszym działaniu i wydarzeniu o bardziej przekrojowym i skierowanym do 
szerszej grupy odbiorców np. nauczycieli czy uczniów. W tym kontekście chętnie podkreślamy, że wśród naszych cennych 
partnerów w organizacji tych wydarzeń jest UN Global Compact Network Poland, w którego inicjatywy chętnie się włącza-
my, tak jak w przypadku polskiego PRECOP 27 w Katowicach 18-19 października 2022 czy spotkań zespołu ds. zrównowa-
żonej produkcji żywności.

Marzenna Guz-Vetter  
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (p.o.)

Dziś potrzebujemy  
Zielonego Ładu jeszcze bardziej
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Anna Wróbel
HR Group Director 
Allegro 

Różnorodność ma dla Allegro wiele wymiarów, a ich 
wspólnym mianownikiem jest zawsze człowiek. Budując 
przyszłość e-commerce i technologii, nieustannie szu-
kamy rozwiązań i działań, które mają łączyć ludzi i budo-
wać silną, odpowiedzialną kulturę pracy dla wszystkich 
zatrudnionych w naszej firmie. Z tego powodu wszystkie 
nasze działania dotyczące wspierania różnorodności 
w organizacji projektujemy w trzech komplementarnych 
wymiarach: D (Diversity) – różnorodność,  
I (Inclusion) – włączanie, E (Equality) – równość. 

Ponad 7 tysięcy talentów 
Nasz zespół to ponad 7 tysięcy osób. Wśród nich są oso-
by różnej płci, wieku, narodowości, doświadczenia zawo-
dowego, wyznania czy religii, o różnym światopoglądzie, 
orientacji psychoseksualnej, stopniu niepełnosprawności, 
ale także różnym stanie zdrowia i statusie rodzinnym. 
Ich codzienne zadania, miejsce i tryb pracy różnią się od 
siebie. Są wśród nich eksperci i ekspertki Tech, Data, AI, 
Customer Experience, UX, ale też osoby doświadczone 
w Delivery Experience, Customer Experience czy Product 
Development. W naszej pracy kierujemy się danymi i tak 
też podeszliśmy do działań DE&I. Monitorujemy i anali-
zujemy wiele wskaźników, które nie tylko włączamy do 
dorocznych Raportów ESG, ale przede wszystkim wyko-
rzystujemy w codziennej pracy i decyzjach organizacyj-
nych. W 2021 roku posłużyły nam one do zdefiniowania 
Deklaracji Różnorodności.

Różnorodność w praktyce 
W ramach naszej strategii aktywnie realizujemy Cele 
Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Prowadzimy wielo-
wymiarowe działania, które są wyrazem realizacji tych 
celów. Pierwszym z nich jest wdrażanie w życie postano-
wień naszej Polityki różnorodności, która definiuje dobre 
praktyki i procesy sprzyjające tworzeniu różnorodnego 
i kreatywnego miejsca pracy, czy szkolenia i webiary, 
których celem jest budowanie inkluzywnych postaw 
i rozpoznawanie korzyści z różnorodności.

W Deklaracji Różnorodności podsumowaliśmy najważ-
niejsze dla nas zasady różnorodności i inkluzywności. 
Kluczowe dla nas jest to, że te zasady żyją w organizacji:

• decyzje opieramy na zasługach i kompetencjach (merit 
based processes), podejmujemy proaktywne działania 
mające na celu zminimalizowanie nieświadomych uprze-
dzeń w procesie podejmowania decyzji 

• tworzymy zróżnicowane środowisko pracy, promujemy 
różnorodność pomysłów i zachęcamy do innowacyjnych 
i twórczych rozwiązań 

• zróżnicowana i sprzyjająca włączeniu społecznemu 
kadra pracownicza jest dopasowana do naszej docelowej 
bazy klientów, tak aby nasze produkty i usługi odzwier-
ciedlały szeroki zakres perspektyw 

• jesteśmy zrównoważoną organizacją pod względem 
reprezentacji kobiet i mężczyzn, zwłaszcza na stanowi-
skach kierowniczych.

Wspieranie kobiet w branży technologicznej to również 
jeden z naszych priorytetów, dlatego włączamy się 
w szereg inicjatyw, takich jak Women In Tech Summit, 
TOP Women w e-biznesie, Szkoła Pionierów PFR. Prowa-
dzimy także wiele działań edukacyjnych i mentorskich 
skierowanych do kobiet jak Dare IT czy HER Impact. 
W latach 2018-2021 wzięliśmy udział w ponad 30 wyda-
rzeniach o tej tematyce, takich jak: Women in Tech Su-
mmit, Dare IT (28 mentorek z Allegro podczas ostatniej 
edycji). Angażowaliśmy się także w ramach Poznań Men-
toring Walk, Women Tech Global, Women in Technology, 
Women in Business oraz organizując Hackathon Acces-
sibility z udziałem pracowników. Podczas tych wydarzeń 
dzielimy się wiedzą, oferujemy mentoring i wspieramy 
kobiety w realizacji ich celów zawodowych (doradcy za-
wodowi).

RÓŻNE WYMIARY RÓŻNORODNOŚCI
– JEDEN ZESPÓŁ. DI&E W GRUPIE ALLEGRO 
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W 2021 roku Allegro zostało laureatem konkur-
su LinkedIn Talent Awards w kategorii Diversity 
Champion w Polsce. W 2021 roku w LinkedIn Ta-
lent Awards wyróżniono firmy z całego świata, 
które wykazały się niezwykłą zdolnością adapta-
cji, innowacyjnością i kreatywnością w przestrze-
ni pozyskiwania talentów.

Zainaugurowaliśmy również D&I Champions – grupę pra-
cowników Allegro, którzy swoimi działaniami wspierają 
budowanie środowiska pracy sprzyjającego inkluzyw-
ności. Rekomendują, doradzają i zatwierdzają wszelkie 
programy, podejścia i strategie, które mają pomóc Alle-
gro w obszarze różnorodności i inkluzywności, ale także 
uważnie słuchają głosu koleżanek i kolegów z Allegro, 
aby usprawnić działania firmy poprzez dodawanie no-
wych propozycji w odpowiedzi na konkretne potrzeby. 
Ostatnio w jednej z rozmów na firmowym Slacku poja-
wiła się dyskusja o naszych nowych biurach i uspraw-
nieniach dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz 
znakomitych rozwiązań, które zaprojektowali architekci, 
zebraliśmy nowe pomysły na włączające i inkluzywne 
rozwiązania w przestrzeniach biurowych.

Jednym z ważnych tematów związanych z równością 
szans są równe płace. Allegro stale monitoruje i rapor-
tuje, zgodnie z międzynarodowymi Standardami GRI, 
wynagrodzenia wśród kobiet i mężczyzn na różnych 
poziomach kariery. W 2021 roku średnie wynagrodzenie 
kobiet w stosunku do średniego wynagrodzenia męż-
czyzn wyniosło w Grupie Allegro 94,3%. Naszym celem 
jest pełna równość, dlatego opracowaliśmy szczegółowy 
plan działania. 

Jako znaczący pracodawca technologiczny włączamy się 
też w wiele inicjatyw dotyczących różnorodności i inklu-
zywności. Potwierdzeniem naszego zaangażowania jest 
przyznany przez United Nations Global Compact certyfi-
kat Target Gender Equality Accelerator.

Chcemy stworzyć otwarte miejsce pracy, które traktuje 
jednakowo wszystkie grupy, bez względu na ich cechy 
osobiste. Aktywnie wspieramy kobiety (zwłaszcza na 
stanowiskach kierowniczych i w technologii), osoby 
z niepełnosprawnościami, grupy mniejszościowe, takie 
jak Ukraińcy. W naszych proaktywnych działaniach chce-
my skupić się na jeszcze jednym wymiarze, który naszym 
zdaniem jest kluczowy dla stworzenia jeszcze bardziej in-
tegracyjnego miejsca pracy, a konkretnie na neuroróżno-
rodności. Rozpoczynamy pilotażowe warsztaty dla lide-
rów, które będą miały na celu poszerzenie wiedzy o tym, 
jak bardzo ludzie różnią się w sposobie odbierania i prze-
twarzania informacji, a co za tym idzie – komunikowania 
się i odczuwania tego, co nas otacza. Jest to odpowiedź 
na potrzebę wsparcia osób nieneuronormatywnych. 

Efektywna kultura zespołowa  
w międzynarodowym środowisku pracy

W kwietniu 2022 roku Allegro połączyło się z Grupą Mall 
WE|DO. Ekspansja zagraniczna to wyzwania związane 
z integracją zespołów w myśl zasad różnorodności, włą-
czania i równości, a także z zapewnieniem środowiska 
wspierającego różnorodność narodową oraz efektywną 
komunikację i współpracę. 

Podczas konferencji ImpactCEE w Poznaniu miałam 
ogromną przyjemność wziąć udział w panelu „Building 
a Team Culture of Innovation, Speed and Flexibility”, 
w którym wystąpiła Erin Meyer – autorka koncepcji i na-
rzędzia do mapowania kultur. Podczas dyskusji poruszy-
liśmy wiele wątków i dzieliliśmy się doświadczeniami, 
szukając odpowiedzi na pytania, jakie zmiany czekają 
nas w kulturze organizacyjnej i jak pandemia zmieniła 
nasze podejście do pracy. Wśród cech efektywnej kultury 
zespołowej wymienionych przez publiczność znalazły się 
zaufanie, otwartość, odwaga, empatia, odpowiedzialność, 
bezpieczeństwo psychologiczne, wzmocnienie i doce-
nienie pracy. Dodałam do tego sprawność i szybkość, 
gotowość do działań, jako odpowiedź na złożoność i dy-
namiczność zmieniającego się otoczenia. Dlatego m.in. 
w naszym procesie rekrutacyjnym skupiamy się nie tylko 
na poszukiwaniu umiejętności analitycznych, komunika-
cyjnych, ale też zdolności do działania w zmieniającej się 
kulturze. 

Z kolei narzędzie do mapowania kultur stworzone przez 
Erin Meyer posłużyło nam do zbadania różnic i podo-
bieństw w kulturach całej Grupy Allegro. W pierwszej 
kolejności zwiększyliśmy ogólną świadomość na temat 
naszych głównych różnic i podobieństw kultur narodo-
wych podczas Dni Integracji i seminariów. Teraz narzę-
dzie wspiera międzynarodowe zespoły w ich codziennej 
pracy na bardziej zindywidualizowanych zasadach.

W Allegro budujemy bezpieczne środowisko współpracy 
dla naszych zespołów. Wzajemne zrozumienie – niezależ-
nie od wymiaru różnorodności – jest kluczowe w naszej 
kulturze i dla naszego sukcesu biznesowego. Różno-
rodność i integracja osiągnęły trzeci najwyższy wynik 
w naszej ankiecie zaangażowania. Nasi pracownicy i pra-
cowniczki potwierdzają, że w Allegro czują się szanowani 
(88%) i że jako organizacja tworzymy otwarte środowisko 
pracy, w którym szanuje się ludzi bez względu na płeć, 
wiek, orientację psychoseksualną, niepełnosprawność 
czy jakiekolwiek inne cechy (86%). Jednym słowem #do-
brze_tu_być!
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Mariusz Mielczarek
dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego  
na Europę Środkowo-Wschodnią w Amazon

Każdego dnia w Amazon zadajemy sobie pytanie:  
„Jak możemy sprawić, by ten produkt czy ta usługa były 
jeszcze lepsze dla naszych klientów?”. W ten sam sposób 
podchodzimy do realizacji naszych zobowiązań z zakresu 
zrównoważonego rozwoju i nieustannie myślimy o tym, 
jak zmniejszyć emisyjność węglową naszych operacji. 

Taka transformacja działalności, by wywierała jak naj-
mniejszy wpływ na środowisko, jest złożonym przedsię-
wzięciem dla każdej organizacji. Jednak dla firmy tak du-
żej, o tak szerokim zasięgu geograficznym i branżowym 
jak Amazon, stanowi ogromne wyzwanie. Nie stronimy 
jednak od wielkich wyzwań, wolimy się z nimi mierzyć. 
Mamy nadzieję, że tą publikacją przybliżymy Państwu, co 
udało się osiągnąć w mijającym roku, i stanie się ona in-
spiracją do dalszych wysiłków na rzecz wspólnego dobra, 
jakim jest nasza planeta.

Cele klimatyczne

W 2019 roku zostaliśmy współzałożycielami The Cli-
mate Pledge i podjęliśmy zobowiązanie do osiągniecia 
neutralności węglowej najpóźniej do 2040 roku – 10 lat 
przed terminem ustalonym przez Porozumienie Paryskie. 
Zaprosiliśmy również inne firmy do tej inicjatywy, aby 
wspólnie z nami starały się zrealizować ten cel. Obecnie 
ponad 300 firm i organizacji z 51 branż i 29 krajów jest 
sygnatariuszami tego porozumienia. W ramach Climate 
Pledge wspólnie z naszymi partnerami podchodzimy do 
rozwiązywania problemów związanych z kryzysem kli-
matycznym, zbierając doświadczenia z niemal każdego 
sektora. 

Wspólnym celem jest redukcja naszego wpływu na 
środowisko na każdym etapie łańcucha dostaw, od dzia-
łalności centrum logistycznego przez opakowanie, po 
transport do klienta. Chcemy, aby do 2030 roku połowa 
dostarczanych przez nas przesyłek mogła być uznana za 
neutralną klimatycznie.

W wyniku starań o dekarbonizację naszej działalności 
staliśmy się największym na świecie korporacyjnym na-
bywcą energii odnawialnej. W ubiegłym roku 85% nasze-
go zapotrzebowania na energie było zaspokajane przez 
źródła odnawialne. Energie te pozyskujemy również 
z własnych projektów solarnych i wiatrowych, których 
dziś mamy już 310 na całym świecie. 

Optymalnie wysyłane przez nas produkty nie będą po-
trzebowały żadnego dodatkowego opakowania przygoto-
wanego przez Amazon. Jeśli będzie ono jednak koniecz-
ne, wybierzemy opakowanie neutralne pod względem 
emisji dwutlenku węgla. W przypadku każdej przesyłki, 
która wymaga opakowania, używamy systemów opar-
tych na uczeniu maszynowym, aby określić rodzaj i roz-
miar potrzebnego opakowania. 

Nadal rozszerzamy wykorzystanie transportu o zerowej 
emisji. Tego lata pierwsze przesyłki dotrą do klientów 
w Stanach Zjednoczonych z wykorzystaniem elektrycz-
nych vanów marki Rivian, zaprojektowanych z myślą 
o Amazon. Docelowo amerykańska flota tych pojazdów 
ma liczyć 100 000 sztuk. W Europie do 3000 już używa-
nych elektrycznych samochodów dostawczych dołączy 
1800 marki Mercedes Benz, współsygnatariusza Climate 
Pledge. Zeroemisyjny transport to dla nas jednak nie tyl-
ko elektryczne samochody dostawcze, ale także rowery 
cargo, a nawet dostawy na piechotę. W 2021 roku ponad 
100 milionów paczek zostało dostarczonych do drzwi 
naszych klientów na całym świecie przy użyciu metod 
o zerowej emisji. 

Inwestujemy również w rozwiązania oparte na naturze, 
a w ubiegłym roku pomogliśmy stworzyć koalicję Lowe-
ring Emissions by Accelerating Forest finance (LEAF) – 
globalną inicjatywę rządów i wiodących firm, która zmo-
bilizowała już 1 miliard dolarów na ochronę światowych 
lasów tropikalnych. 

CODZIENNE POSTĘPY – CELE ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU W DZIAŁALNOŚCI AMAZON
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Cele społeczne

Nasza zdolność do bycia siłą sprawczą zmian wynika 
również z różnorodności wśród naszych pracowników. 
Jest wypadkową perspektyw inteligentnych, pełnych 
pasji i zaangażowania ludzi ze wszystkich środowisk. 
W zeszłym roku pomogliśmy ponad 70 000 pracowników 
Amazon w zdobyciu nowych umiejętności i rozwoju ka-
riery w ramach naszego zobowiązania Upskilling 2025, 
a także umożliwiamy tysiącom pracowników godzino-
wych w 14 krajach zdobycie certyfikatów i stopni nauko-
wych poprzez Amazon Career Choice. 

W naszych społecznościach wspieramy inicjatywy 
mające na celu rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego 
– w tym zobowiązanie w wysokości ponad 2 miliardów 
dolarów z uruchomionego w zeszłym roku Amazon 
Housing Equity Fund. Od marca 2022 roku dzięki tym 
środkom udało się już udostępnić 8000 przystępnych 
cenowo mieszkań, w których zamieszka ponad 18 000 
osób. W zeszłym roku – aby pomóc ludziom w naszych 
lokalnych społecznościach i firmach partnerskich Ama-
zon – podpisaliśmy zasady ONZ dotyczące równoupraw-
nienia kobiet, które oferują firmom wytyczne dotyczące 
sposobów promowania równości płci w miejscu pracy 
i globalnej społeczności oraz rozpoczęliśmy pięcioletnią 
współpracę z amerykańską National Safety Council, 
w ramach której przeznaczamy 12 milionów dolarów na 
badanie nowych sposobów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów związanych z zaburzeniami układu mięśnio-
wo-szkieletowego. 

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę na początku 2022 
roku szybko zmobilizowaliśmy się, aby zapewnić pomoc 
humanitarną i wsparcie dla ludności Ukrainy, w tym da-
rowizny finansowe i rzeczowe, środki na przetwarzanie 
w chmurze, wsparcie w przesiedleniach i inne. Dzięki 
wysiłkowi zespołów Amazon Web Services udało się 
zabezpieczyć dane kluczowych ukraińskich instytucji, by 
mogły kontynuować działania i służyć obywatelom Ukra-
iny mimo toczącej się wojny. Obecnie udało się dokonać 
migracji m.in.: z 27 ukraińskich ministerstw, 18 ukraiń-
skich uniwersytetów, jednej z największych platform do 
nauki zdalnej (obsługującej setki tysięcy przesiedlonych 
dzieci) i firm z sektora prywatnego, takich jak Privat 
Bank największy ukraiński bank czy organizacje pożytku 
publicznego. Jesteśmy dumni z tego, jak nasze globalne 
zespoły zjednoczyły się, aby wesprzeć ten wysiłek i je-
steśmy zaszczyceni, że otrzymaliśmy Ukraińską Nagrodę 
Pokojową za wsparcie, jakie AWS okazała Ukrainie.

Podsumowanie

Czujemy ogromną satysfakcję z postępów, jakich do-
konaliśmy, ale zdajemy sobie sprawę, że mamy jeszcze 
wiele do zrobienia. Nasze codzienne działania na rzecz 
postępu służą osiągnięciu długoterminowych, systemo-
wych zmian, które poprawiają dobrobyt ludzi, społeczno-
ści i planety. Droga do osiągnięcia niektórych z naszych 
celów będzie długa i skomplikowana, jednak nie zniechę-
camy się i mamy nadzieję za rok przedstawić państwu 
osiągnięcie kolejnych kamieni milowych.
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Cezariusz Lesisz 
Prezes Zarządu  
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  
Członek Rady Programowej UN GCNP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) powstała na 
początku lat 90., aby wesprzeć polski przemysł w trans-
formacji ekonomiczno-gospodarczej z systemu gospo-
darki centralnie planowanej na system wolnorynkowy. 
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że rynek oparty na 
popycie i podaży, na potrzebach zarówno konsumenta 
końcowego, jak i partnerów biznesowych jest najlepszym 
rozwiązaniem. Ponad 30 lat naszej działalności, zwłasz-
cza ostatnie dwa lata – pandemia Covid-19, a teraz 
wojna w Ukrainie – udowadnia jednak, że sam rynek nie 
jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, a niektóre 
rozwiązania wymagają interwencji politycznej. Tym były 
właśnie cele zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 
przyjętej w 2015 roku. Za tym podążyły zmiany legisla-
cyjne na poziomie unijnym oraz krajowym. W między-
czasie instytuty badawcze – nie tylko na uczelniach, ale 
w działach B+R  
– spółek wypracowywały nowe technologie.  
A wiele publicznych i komercyjnych instytucji finanso-
wych – narzędzia finansowania tych przemian. 

ARP nie pozostaje w tyle tych zmian i stawia sobie dziś 
za cel wsparcie polskiego przemysłu w zielonej trans-
formacji, zapewniając zarówno rozwój kluczowych i stra-
tegicznych branż przemysłowych, jak i zrównoważony 
rozwój gospodarczy na terenie całej Polski. Najlepiej za-
angażowanie ARP odzwierciedlają nasze działania skie-
rowane do miast, które – jak omawialiśmy podczas World 
Urban Forum w Katowicach – znajdują się w kryzysie. 

Oczywiście duże aglomeracje jak Warszawa, Kraków, 
Katowice borykają się z wyzwaniami związanymi z gęstą 
zabudową, intensywnym ruchem drogowym. Życie, praca 
i funkcjonowanie takich miast wymaga ogromnych na-
kładów energii, która jest dziś kosztowna ekonomicznie, 
ekologicznie i społecznie. Nie możemy jednak zapominać 
o mniejszych skupiskach miejskich, które nie tylko są 
w kryzysie, ale społecznie się degradują. Młodzi ludzie 

opuszczają mniejsze miasta w poszukiwaniu pracy. Wy-
zwania dużych aglomeracji i małych miast są różne, ale 
właśnie przy współpracy biznesu, władz lokalnych i cen-
tralnych znajdujemy rozwiązania dla tych dwóch sce-
nariuszy. Działania Agencji Rozwoju Przemysłu są tego 
najlepszym przykładem. 

W myśl zasady „biznes przyciąga biznes”, w ramach 
Strategii ARP, utworzyliśmy Program Fabryka, który 
ma na celu wybudowanie nowoczesnych i zielonych 
kompleksów biznesowo-usługowych w miastach do 200 
tyś mieszkańców, takich jak Stalowa Wola, Włocławek, 
Elbląg. We współpracy z samorządem, na ich gruntach 
stawiamy budynki, które są energooszczędne i zdolne do 
samodzielnego wytwarzania energii. Kompleksy, które 
będą miały stacje ładowania elektrycznego, a w przyszło-
ści wodorowego. 

Oczywiście, w ramach swojej core’owej działalności, ARP 
przyciąga również to tych skupisk nowe miejsca pracy 
w ramach zarządzanych przez nas specjalnych stref 
ekonomicznych i Euro-Parków. Na zarządzanych przez 
nas terenach powstało już ponad 80 000 miejsc pracy. 
Sprowadzenie, często dużych, zagranicznych inwestycji 
nie tylko tworzy nowe miejsca pracy, ale ułatwia trans-
fer technologii i innowacje. W Kobierzycach znajduje się 
największa fabryka baterii do pojazdów elektrycznych 
w Europie, a w Stalowej Woli jest budowana fabryka ko-
reańskiej firmy produkującej folię miedzianą do baterii 
litowo-jonowych.

Nasze zaangażowanie w rozwój elektromobilności nie 
ogranicza się do tworzenia warunków dla skrócenia 
łańcucha dostaw i zwiększenia produkcji kluczowych 
podsystemów w Polsce. Poprzez spółkę córkę – ARP 
e-Vehicles – wprowadzamy na drogi polskich gmin pierw-
szy polski autobus zaprojektowany w całości jako pojazd 
elektryczny, wykonany w prawie 60% z polskich kompo-

ARP: W CENTRUM ZMIAN  
GOSPODARCZYCH I CYWILIZACYJNYCH
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nentów. Elektryczne autobusy nie są jedynym ekologicz-
nym transportem, którego rozwój wspierają spółki Grupy 
Kapitałowej ARP. Poprzez spółki takie jak POLREGIO sp. 
z o.o., H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. 
z o.o. (FPS) i Polski Tabor Szynowy sp. z o.o. ARP aktyw-
nie rozwija branże kolejową w Polsce jako niskoemisyjną 
formę transportu.

ARP S.A. dostrzega szansę nie tylko w elektromobilności, 
ale także w wodoromobilności. Agencja jest zaangażo-
wana w 4 dolinach wodorowych znajdujących się w Pol-
sce, są to: Podkarpacka Dolina Wodorowa, Dolnośląska 
Dolina Wodorowa, Mazowiecka Dolina Wodorowa oraz 
Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa. Katowicki Oddział 
ARP S.A. prowadzi także nowo powstały ogólnopolski 
portal wodorowy h2poland.eu, na którym można znaleźć 
informacje na temat m.in. rozwoju dolin wodorowych 
w kraju. Natomiast Świętokrzyska Grupa Przemysłowa 
Industria, wchodząca w skład Grupy kapitałowej ARP 
S.A., powołała Centralny Klaster Wodorowy na terenie 
Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych. Indu-
stria planuje produkcję czystego wodoru na potrzeby 
kopalni, ale i w dalszej perspektywie dla miasta Kielce 
i zaspokojenia potrzeb transportu publicznego. To nie są 
tylko plany, w założeniu już w przyszłym roku przy wy-
korzystaniu 3MW farm fotowoltaicznych i elektrolizera 
o mocy 25MW, emisja CO2 zostanie zredukowana w ko-
palni o 40 000 ton. Docelowo mówimy o redukcji 400 
000 ton CO2 rocznie w 2030 roku. 

Oczywiście, działania ARP skupiają się na przemyśle, 
infrastrukturze, energii. Nie zapominamy jednak, że tak 
naprawdę w centrum tego wszystkiego jest człowiek. 
Wyżej wymienione przedsięwzięcia oddziałują pozytywnie 
na klimat wypełniając cele „E” w ESG – czysta i dostępna 
energia, czysta woda. Naszą ambicją jest również wypeł-
niać cele społeczne Agendy 2030: godna praca, jakość 
edukacji, walka z ubóstwem. 

ARP wspiera rozwój kompetencji młodego pokolenia 
poprzez obszerny zakres inicjatyw własnych, jak i pod-

miotów zewnętrznych. Aktywnie wspiera rozwój umie-
jętności miękkich: współpracy, komunikacji i zarządzania 
projektami poprzez udział w inicjatywach, takich jak 
Enactus i Zwolnieni z teorii. W kwietniu br., ARP jako 
pierwszy podmiot biznesowy przystąpiła do Koalicji na 
rzecz organizacji EuroSkills 2023 w Polsce. EuroSkills 
to część WorldSkills – największej międzynarodowej 
olimpiady umiejętności zawodowych uczniów i studen-
tów (w wieku 18-23 lat), w której uczestniczy najbardziej 
utalentowana młodzież z 31 państw europejskich. Celem 
konkursu jest zachęcenie młodych osób do podnoszenia 
umiejętności zawodowych i ścisłej współpracy z praco-
dawcami oraz promocja szkolnictwa branżowego jako 
atrakcyjnej ścieżki kariery. 

Ponadto ARP prowadzi kilka autorskich programów, 
których celem jest rozwój kadr, podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych oraz wypełnienie luki kadrowej w branżach 
związanych z przemysłem. „Kadry dla przemysłu” tworzy 
warunki dla długofalowej współpracy pomiędzy spółkami 
z Grupy Kapitałowej ARP a sektorem edukacji (szkołami 
technicznymi i branżowymi oraz centrami kształcenia 
zawodowego). Firmy i ośrodki kształcenia zawodowego 
wspólnie tworzą m.in. klasy patronackie, programy prak-
tyk zawodowych oraz organizują lekcje otwarte. „ARP 
Space Academy” to szkolenia dedykowane inżynierom, 
którzy chcą rozpocząć pracę w sektorze kosmicznym, 
oraz pracownikom technicznym, mającym doświadczenie 
w innych branżach i chcącym przekwalifikować się na 
branżę kosmiczną.

Szereg działań społecznych ARP prowadzi poprzez 
powołaną Fundację, która buduje partnerskie relacje 
i rozwija swoje programy na drodze dialogu z interesariu-
szami. Misją Fundacji jest niesienie pomocy najbardziej 
potrzebującym, uwrażliwianie na ich los, aktywizowanie 
i wspomaganie w rozwoju społeczności lokalnych, podej-
mowanie działań na rzecz dobra publicznego. Fundacja 
realizuje swoje cele poprzez mikrofinansowanie inicjatyw 
lokalnych na rzecz nauki i edukacji, kultury i tradycji oraz 
promocji sportu i zdrowego trybu życia.
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Jaka myśl najmocniej towarzyszy nam od kilku lat, 
kiedy staramy się podsumować mijający rok? Że chyba 
nic już nie zdoła nas zaskoczyć bardziej od tego, z czym 
mierzyliśmy się w ostatnim czasie. Fakt, brzmi to jak 
ponury żart, lecz w 2020 roku, patrząc jak koronawirus 
mocno potrząsnął światem w posadach i spowodował 
największy kryzys gospodarczy od czasów II wojny 
światowej, mogło się wszystkim wydawać, że najgorsze 
zostaje za nami. W istocie rok 2021 przyniósł szybki 
wzrost inflacji, z kolei 2022 będzie zapamiętany jako 
rok, w którym wojna wróciła do Europy z natężeniem 
największym od czasów II wojny światowej. 

Ogromna jest skala zniszczeń w Ukrainie i niepokojące 
są dane ekonomiczne dotyczące Ukrainy. Szacuje 
się, że PKB Ukrainy skurczy się w tym roku o 40-50 
proc. Na początku wojny „The Economist” podał inny 
przedział: między 30 a 50 proc. Rząd w Kijowie ocenia, 
że długoterminowo szkody wyrządzone ukraińskiej 
infrastrukturze sięgną 1 biliona dolarów. Ta kwota 
rośnie z każdym dniem wojny. Należy także pamiętać, że 
według Banku Światowego nawet przed wojną Ukraina, 
licząc wskaźnik PKB na mieszkańca, była biedniejsza 
o mniej więcej 20 proc. niż była w chwili rozpadu ZSRR. 
Dla porównania w tym samym okresie wskaźnik PKB per 
capita Polski urósł o około 180 proc.

Szybko okazało się, że skutki wojny odczuje nie tylko 
Ukraina, ale Europa i cały świat. Analitycy Banku 
Światowego podali, że wojna największy wpływ będzie 
miała na rynki wschodzące i rozwijające się w Europie 
i Azji Środkowej. Ekonomiści oczekują, że PKB w tym 
regionie spadnie o ponad 4 proc., podczas gdy w styczniu 
prognozowano wzrost o 3 proc. 

Także handel na świecie przeżywa regres spowodowany 
wojną w Ukrainie. Światowa Organizacja Handlu obniżyła 

prognozę wzrostu obrotów w handlu światowym  
z 4,7 proc. do 3 proc.

Przez wojnę w Ukrainie bezpieczeństwo żywnościowe 
krajów takich jak Katar, Pakistan, Indonezja czy Egipt jest 
zagrożone. Warto zwrócić uwagę, że udział w imporcie 
zboża z Ukrainy waha się w tych krajach od 30 do 70 
proc. Zakłócenia w eksporcie zbóż z Ukrainy i Rosji 
mogą skazać na głód miliony ludzi w Afryce. Na świecie 
już zaczyna brakować także oleju słonecznikowego. 
Natomiast za kryzysem żywnościowym zawsze idzie 
kryzys migracyjny. W połowie kwietnia ONZ pokazało 
dane: jedna piąta populacji świata (1,7 mld osób) odczuje 
negatywne konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 
szczególnie klęskę głodu. 

To nie są dobre informacje dla Polaków. Nie są to 
dobre informacje dla polskiego rozwoju. W trudnych 
niewątpliwie warunkach, z którymi mamy obecnie do 
czynienia, łatwo stracić z oczu inną prawdę: że obok 
bieżących wyzwań, które wpływają na nasze decyzje, 
mierzymy się też z wyzwaniami zielonej transformacji 
i zrównoważonego rozwoju. 

Zielone inwestycje to nie tylko fundusze przeznaczane 
na zielone projekty. To także styl życia Polaków 
i odpowiedzialna konsumpcja. Czy mamy powody do 
niepokoju? Trochę tak i trochę nie. Potwierdzenia tych 
słów nie trzeba szukać daleko. Z wiosennej edycji 
badania FMCG Brands We Shop by Blix, realizowanego 
przez pracownię Kantar, dowiadujemy się, że w skali 
roku z 10 do 13 proc. zwiększył się wśród Polaków udział 
ekocentrycznych konsumentów, mniej skupiających 
się na marce czy jakości, za to szukających produktów 
i usług zaprojektowanych z myślą o środowisku. To bodaj 
druga największa liczba wśród kupujących w Polsce. 

Jerzy Kwieciński
Wiceprezes Zarządu  
Bank Pekao S.A. 
Członek Rady Programowej UN GCNP

OD ODPOWIEDZIALNYCH KONSUMENTÓW  
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Podobne wnioski płyną z raportu, który niedługo przed 
konferencją klimatyczną COP26 opublikowała czołowa 
australijska firma badawcza SEC Newgate Research. 
Otóż ponad połowa badanych mieszkańców dużych, 
rozwiniętych państw deklaruje gotowość do bojkotu firm 
o słabych wynikach w obszarze ESG, czyli związanych 
z ich wpływem środowiskowym, społecznym oraz 
z ładem korporacyjnym. Dodatkowo firma Tetra Pak 
ogłosiła, że 78 proc. konsumentów na świecie w 2020 
roku martwiło się o środowisko. A z raportu Deloitte 
„Climate Sentiment Index” dowiadujemy się, że co drugi 
Polak sprawdza, czy firmy są tak zielone, jak deklarują. 

To jednak wyłącznie jedna strona medalu. A druga? Nie 
wszyscy wiedzą, że w kwietniu 2020 roku, wnioskując 
z danych na podstawie Barometru Rynku Consumer 
Finance, prowadzonego przez Pracodawców RP, nastroje 
konsumentów w Polsce były najgorsze w historii. 

Jednocześnie dokładnie dwa lata temu, jesienią 2020 
roku Accenture prowadziło badanie rynków mody 
i kosmetyków. Okazało się, że aż 70 proc. Polaków 
dokonuje zakupu produktu tej kategorii wyłącznie 
wtedy, kiedy jest to niezbędne. Wyraz odpowiedzialnej 
konsumpcji? Z pewnością tak. Ale stał za tym także fakt, 
że oszczędności Polaków po prostu kurczyły się. Jeśli 
sięgniemy do badania Quality Watch z marca 2022 roku, 
okaże się też, że inflacja i wojna mobilizują Polaków do 
oszczędzania bardziej niż pandemia. 

W Estonii wzrost cen przekroczył 20 proc. Podobnie 
w pozostałych krajach bałtyckich. W Niemczech inflacja 
osiągnęła najwyższy poziom od 1973 roku. Inflacja we 
Włoszech czy Francji jest najwyższa od połowy lat 80. 
Szacunki KE są takie, że inflacja w Polsce osiągnie w tym 
roku około 12,1 proc. To dużo, ale nie tyle, ile na przykład 
w Litwie (17 proc.), Łotwie (15,5 proc.) czy Czechach 
(13,9 proc.). W przyszłym roku KE mówi o inflacji 
w Polsce na poziomie 9,1 proc. Z drugiej strony wstępne 
szacunki NBP mówią, że jeśli uda się wprowadzić 
odpowiednie mechanizmy antyinflacyjne, w 2023 roku 
wzrost cen powinien wynieść około 6,7 proc. Sytuacja 
w Polsce nie różni się zatem od sytuacji w Europie. 
Polska i Europa nie toczą jednak tej walki samotnie: 
nawet tempo wzrostu cen w USA jest najwyższe  
od 1981 roku.

Ponad połowa, aż 57 proc. Francuzów jest zdania, że ich 
siła nabywcza znacząco zmniejszyła się od 2017 roku. 
Z powodu wzrostu cen energii wielu obywateli Niemiec 
planuje ograniczać wydatki na jedzenie. Dodajmy do tego: 
po raz pierwszy od kilku lat Niemcy odnotowali spadek 
sprzedaży produktów fair trade. 

Takie dane od razu zapalają czerwoną lampkę. 
Świadczą bowiem o tym, że jeśli idea ekologicznych lub 
zrównoważonych produktów nie zostanie wystarczająco 
doceniona przez klientów – nie tylko w Polsce, lecz 
przede wszystkim tam, gdzie zrównoważony rozwój 
z różnych powodów wyhamowuje – konsumenci po 
prostu nie będą skłonni ich kupować. Tym bardziej 
cieszą wnioski z najnowszego raportu Międzynarodowej 

Organizacji Pracy: Polska znalazła się w nim na 
pierwszym miejscu w UE i drugim na świecie pod 
względem odbudowy rynku pracy po kryzysie Covid-19.

W trakcie pandemii okazało się, że pracownicy doceniają 
te z firm, które umiejętnie zdejmowały z nich stres czy 
troski, dając im jednocześnie poczucie sensu, tak istotne 
w czasach niepewności, kiedy większość relacji, nie 
tylko zawodowych, prywatnych także, przenieśliśmy do 
świata wirtualnego. Nie znaczy to, że obecne relacje – 
inne, często nie do końca przez nas akceptowane – są 
gorsze. Ani że mają mniej sensu, niż spotkanie w świecie 
realnym, uścisk dłoni albo rozmowa przy kawie. Nic 
z tych rzeczy. Tyle że to nowe budzi w nas tęsknotę za 
minionym, poczucie sensu staje się wtedy zagrożone, 
nerwowo zaczynamy się za nim rozglądać dookoła. To 
jeden z powodów, dlaczego szukamy sensu tam, gdzie 
dotąd go nie szukaliśmy: na etykietach, w opisach 
produktów, nawet na kodzie kreskowym. Otwiera się 
w ten sposób kolejna szansa dla zrównoważonego 
rozwoju i dla zrównoważonych produktów. 

Kiedy zestawiamy ze sobą Polskę sprzed pandemii 
z dzisiejszą Polską, widzimy gołym okiem, że świat 
jest zupełnie inny, ale inni są też Polacy. Idziemy 
z duchem czasu: maile odbieramy w smartfonie czy na 
zegarku, w warzywniaku płacimy telefonem, liczącym 
dodatkowo ilość kroków dzięki aplikacjom, dokumenty 
podpisujemy przez przeciągnięcie kursora myszy na 
ekranie. Nasze firmy też znacznie szybciej przechodzą 
transformację cyfrową. Bez wątpienia zmiany, których 
jesteśmy świadkami, nie są wyłącznie efektem pandemii 
czy kryzysu wywołanego pandemią, nie ulega jednak 
wątpliwości, że na tempo zmian akurat pandemia miała 
ogromny wpływ. 

W tym wszystkim gubi się często inna ważna prawda: 
otóż to nie tylko świat wpływa na najbliższe otoczenie 
Polaków, ale też nasze wybory, nasze decyzje, a nawet 
nasze deklaracje mogą mieć wpływ na świat. Oto 
moment, kiedy konsumpcja staje się synonimem 
nie tylko „kupowania”, ale też „odpowiedzialności”. 
Odpowiedzialności za społeczeństwo, za środowisko, za 
zdrowie. Za nas samych. Za nasz kraj i naszą przyszłość. 
Oto moment, kiedy produkty przyjazne środowisku 
czy nawet instrumenty finansowe, które koncentrują 
się wokół zrównoważonego rozwoju, coraz częściej 
oczekiwane przez klientów Banku Pekao, za rok, za dwa 
zaczną zmieniać nasze najbliższe otoczenie. Nasz dom. 
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W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszło-
ści. To nasza misja, która przyświeca wszystkim działa-
niom, które prowadzimy.

Postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel, by do 2050 roku 
osiągnąć neutralność klimatyczną. W ramach aktywności 
średnioterminowych chcemy do 2030 roku zredukować 
emisję CO2 o 25% w stosunku do emisji z 2018 roku. 
Wspieramy tym samym cele Europejskiego Zielonego 
Ładu i dążenie Europy, by stać się kontynentem zero-
emisyjnym. Powołaliśmy także specjalny dział, który ma 
usprawnić i koordynować działania BASF związane z neu-
tralnością klimatyczną. 

Nasze aktywności skupiają się wokół 5 obszarów:

• Redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2 to nowy 
 ważny KPI na wszystkich poziomach w firmie) 
• Użycie mniejszej ilości surowców kopalnych 
• Korzystanie z odnawialnych źródeł energii 
• Zamykanie obiegu 
• Tworzenie produktów bezpiecznych  
 i zrównoważonych już na etapie projektu  
 “safe & sustainable by design”

W ramach dążenia do zeroemisyjności m.in. stworzy-
liśmy narzędzie do liczenia śladu węglowego produktu 
o nazwie SCOTT – i tak dzięki niemu niemal 50 000 
produktów BASF ma już obliczony ślad węglowy. Teraz 
oferujemy narzędzie innym dużym firmom w celu ujedno-
licenia metodologii obliczeniowej. 

Cały czas pracujemy też nad nowymi rozwiązaniami, któ-
re będą redukować emisje. I tak np. w branży samocho-
dowej wraz z naszymi partnerami prowadzimy badania 
i wprowadzamy na rynek innowacje w celu redukcji emi-

sji spalin, zarządzania ciepłem czy obniżenia zużycia pa-
liwa. Planujemy by do 2025 roku, dzięki naszym innowa-
cjom baterie w autach elektrycznych pozwalały na 600 
km zasięgu przy jednym ładowaniu. Baterie powinny być 
nawet o połowę mniejsze jeśli chodzi o ich rozmiar i koszt 
wytworzenia. Powinna także zwiększyć się ich żywotność 
oraz czas ładowania, tak by zajmował on nie więcej niż 
kwadrans. Widzimy, jak mocno rośnie zapotrzebowanie 
na baterie litowo-jonowe, a tym samym nasze prace nad 
kolejnymi innowacjami w tej dziedzinie sprawią, że samo-
chody elektryczne będą mogły być w zasięgu  
każdego z użytkowników dróg. 

Odnawialne źródła energii  

25 sierpnia 2022 BASF Schwarzheide GmbH wraz z envia 
Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) podpisał umowę na 
budowę farmy paneli fotowoltaicznych. Będzie to pierw-
sza tego typu inwestycja BASF na świecie zrealizowana 
w partnerstwie. Na obszarze 24 ha zainstalowanych zo-
stanie 52 000 modułów, które będą mogły dostarczyć 25 
Gigawatów (GWh) energii rocznie.

W 2021 roku podpisaliśmy umowę na zakup przez BASF 
49,5% udziałów w farmie wiatrowej Hollandse Kust Zuid 
należącej do Vattenfall. Po pełnym uruchomieniu będzie 
to największa i w pełni komercyjna morska farma wia-
trowa na świecie. W sierpniu 2022 Hollandse Kust Zuid 
wyprodukowała już pierwszą energię elektryczną, która 
jest przesyłana na ląd za pośrednictwem morskiej stacji 
transformatorowej i wprowadzana do holenderskiej sieci. 
Do tej pory zainstalowano 36 turbin z planowanych 140 
na 2023 rok. Wtedy farma wiatrowa osiągnie swoją pełną 
funkcjonalność i zainstalowaną moc 1,5 GW.

Zamykanie obiegu

Naszym celem jest przejście na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym poprzez coraz częstsze wykorzystywanie 
surowców pochodzących z recyklingu, kształtowanie 
nowych cykli materiałowych i tworzenie nowych modeli 
biznesowych. Do 2030 r. zamierzamy podwoić sprzedaż 
generowaną dzięki rozwiązaniom dla gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a już 2025 r. przetwarzać rocznie 250 000 
ton surowców pochodzących z recyklingu i odpadów. 
Warto tu również wspomnieć o naszych działaniach na 
rzecz recyclingu chemicznego (projekt ChemCycling™). 
Chcemy, by tworzywa, które nie mogą być powtórnie 
wykorzystane w procesie recyklingu mechanicznego mo-

Katarzyna Byczkowska 
Dyrektorka Zarządzająca BASF Polska 
Członkini Rady Programowej UN GCNP
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gły być poddane procesom chemicznym, a powstały np. 
z zużytych opon samochodowych olej pirolityczny mógł 
zostać powtórnie wykorzystany jako surowiec do powsta-
nia kolejnych produktów.

Projekt ChemCycling™

 Źródło: BASF SE

Użycie mniejszej ilości surowców kopalnych

W ramach naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego 
rozwoju stale badamy, czy zasoby kopalne i petroche-
miczne można zastąpić alternatywami, niekopalnymi. 
Starannie rozważamy aspekty ekonomiczne, środowi-
skowe i społeczne, a także inne ważne kryteria, takie jak 
bezpieczeństwo dostaw i bezpieczeństwo produktów. 
Naszym celem jest zwiększenie udziału w łańcuchach 
wartości surowców odnawialnych i pochodzących z re-
cyklingu. Realizujemy go poprzez wspomniany projekt 
ChemCycling™, ale również dzięki podejściu Biomass Ba-
lance, które przyczynia się do redukcji stosowania paliw 
kopalnych na rzecz surowców odnawialnych w naszych 
zintegrowanych zakładach produkcyjnych. Biomasa, taka 
jak bionafta i biometan, pochodzące z produkcji rolnej, 
przetwórstwa roślinnego lub spożywczego, jest wykorzy-
stywana już na samych początku produkcji, zastępując 
część surowców kopalnych. Podejście to wykorzystywa-
ne jest w wielu produktach BASF, takich jak superabsor-
benty, dyspersje, tworzywa sztuczne i półprodukty orga-
niczne. Powstałe w ten sposób produkty zrównoważone 
biomasą, są identyczne pod względem składu i jakości, 
ale oszczędzają zasoby kopalne i wiążą się z wymiernie 
niższymi emisjami gazów cieplarnianych.

Podejście Biomass Balance

Źródło: BASF SE

Tworzenie produktów bezpiecznych  
i zrównoważonych 

W naszym portfolio mamy rosnącą grupę produktów, 
tzw. akceleratorów zrównoważonego rozwoju, które 
są neutralne lub pozytywnie oddziałują na środowisko 
i przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważone-
go Rozwoju ONZ. Wyznaczyliśmy sobie konkretne cele 
sprzedażowe i tu możemy się pochwalić, że wartości 
wyznaczone na 2025 rok osiągnęliśmy już dziś, bo ich 
sprzedaż osiągnęła już 22 mld EUR.

Akceleratory to przykład naszego podejścia do zrówno-
ważonego zarządzania portfolio BASF. Opracowana przez 
nas klasyfikacja produktów, pod kątem ich wpływu na 
środowisko w całym cyklu życia, pozwala ocenić wkład 
każdego z naszych produktów w zrównoważony rozwój. 

Cały łańcuch wartości jest ewaluowany pod kątem uwa-
runkowań branżowych i lokalnych. Tym samym dążymy 
do osiągnięcia równowagi między trzema aspektami: 
• ekonomicznym: np. potencjalne oszczędności dzięki 
zastosowaniu naszych produktów; 
• środowiskowym: np. zapewnienie przestrzegania 
standardów, opracowywanie rozwiązań przyjaznych  
dla środowiska; 
• społecznym: np. zwiększanie bezpieczeństwa produk-
cji, użytkowania lub wycofanie z eksploatacji, postrzega-
nie rozwiązań przez interesariuszy.

Każde rozwiązanie w naszym portfolio jest przypisane do 
jednej z czterech kategorii (Accelerator, Performer, Tran-
sitioner, Challenged) zgodnie z jego wkładem w zrówno-
ważony rozwój. 

Zrównoważony rozwój częścią strategii BASF 
Realizujemy nasz cel – Tworzymy chemię dla zrównowa-
żonej przyszłości – poprzez włączanie zrównoważonego 
rozwoju do naszej strategii. Zrównoważony rozwój jest 
podstawą tego, co robimy. 

Wierzymy, że gospodarka, środowisko i społeczeństwo 
są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Chcemy tworzyć 
wartość we wszystkich trzech obszarach dzięki naszym 
produktom, rozwiązaniom i technologiom. W 1994 roku 
zobowiązaliśmy się do zaangażowania w zrównoważony 
rozwój i od tego czasu systematycznie dostosowujemy 
do niego nasze działania. Postrzegamy zrównoważony 
rozwój jako integralną część naszej strategii, a także 
naszych celów i modeli biznesowych. To sprawia, że 
jesteśmy odpowiedzialnym i atrakcyjnym partnerem 
wspierającym naszych klientów w dążeniu do neutralno-
ści klimatycznej. Nasze podejście obejmuje cały łańcuch 
wartości – od odpowiedzialnych zamówień i bezpieczeń-
stwa, a także efektywnego gospodarowania zasobami 
w produkcji po zrównoważone rozwiązania dla naszych 
klientów.
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Świat potrzebuje neutralności klimatycznej i wiemy to 
już od dawna. Dziś nie jest trudno przewidzieć, jakiej 
skali problemy mogą nas spotkać, jeśli jako ludzkość 
nie przestaniemy przykładać ręki do degradacji planety. 
Te problemy nie ominą nikogo i nie będą ograniczały 
się do zjawisk przyrodniczych. Jeśli nic nie zmienimy, 
czekają nas nie tylko susze, powodzie czy tornada. 
Za nimi przyjdą bieda, niekontrolowane migracje, 
wojny o surowce i zupełnie nieprzewidywalne zmiany 
społeczne. 

Przyszedł moment, w którym nie da się już odkładać 
trudnych decyzji na później. Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej wymaga bardzo szeroko zakrojonych 
działań – rewolucyjnej transformacji gospodarczej.  
Jeśli teraz nie podejmiemy odpowiednich działań, 
globalne emisje CO2 wzrosną z 35 mld ton (2020 r.)  
do 43 mld ton (2050 r.). 

Oczywiście zrównoważony rozwój to nie tylko klimat. 
Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 określa 
17 Celów i aż 169 zadań, które mają je realizować. 
Pięć obszarów, których dotyczą to tzw. 5xP: people 
(ludzie), planet (planeta), prosperity (dobrobyt), peace 
(pokój), partnership (partnerstwo). Klimat ma jednak 
fundamentalne znaczenie dla rozwoju ludzkości we 
wszystkich pozostałych obszarach. Pogłębiające się 
nierówności, konflikty i inne wyzwania społeczne będą 
nie do opanowania, jeśli dopuścimy do zniszczenia 
środowiska naturalnego. 

Sektor finansowy ze szczególnym wpływem  
na rzeczywistość 

Transformacja gospodarcza, która nas czeka, wymaga 
ogromnego udziału sektora finansowego, szczególnie 
w krajach takich jak Polska, gdzie banki odpowiadają 
za ok. 80% finansowania inwestycji. Banki, udzielając 
kredytów, wpływają na całe otoczenie, w którym 

funkcjonują. Pełnią bardzo ważną rolę w transformacji 
działalności swoich Klientów, a tym samym nadają 
kierunek zmianom kształtującym gospodarkę neutralną 
dla klimatu. Jako Bank BNP Paribas przewidzieliśmy 
ten trend na bardzo wczesnym etapie. Jesteśmy 
przygotowani do stanowczej odpowiedzi na pojawiające 
się wyzwania i chcemy być liderem w zakresie 
zrównoważonego finansowania. Nasza nowa strategia 
na lata 2022-2025 – GObeyond – integruje cele 
biznesowe z aspektami zrównoważonego rozwoju. 
Jeden z jej filarów – POSITIVE – gwarantuje, że działania 
podejmowane przez bank będą miały pozytywny wpływ 
na otoczenie społeczne, biznesowe i środowisko. 
Skoncentrujemy się na rozwijaniu oferty z pozytywnym 
wpływem środowiskowym i społecznym oraz produktów 
połączonych z oceną i wynikami w zakresie ESG. Jednym 
z kluczowych zobowiązań, które podjęliśmy w ramach 
GObeyond, jest zwiększenie udziału zrównoważonego 
finansowania do 10% w 2025 roku z 4,5% w 2021 roku. 

Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku udzieliliśmy 
zrównoważonego finansowania o łącznej wartości 
przekraczającej 1,5 miliarda złotych. Takie wyniki nie 
byłyby możliwe bez odpowiedniej determinacji zespołów, 
bogatej i stale rozwijanej oferty zrównoważonych 
produktów i usług oraz struktury wewnętrznej, która 
sprzyja dalszemu rozwojowi w tym obszarze. 

Bardzo ważne jest dla nas budowanie oferty, która będzie 
możliwie najlepiej odpowiadała potrzebom Klientów, 
a przy tym wyraźne podkreślanie, że transformacja 
w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie 
może być traktowana nie jako koszt, a inwestycja. 
Świetnym przykładem innowacyjnego produktu, który 
wpisuje się w taką filozofię, są kredyty powiązane 
ze zrównoważonym rozwojem (SLL – Sustainability-
Linked Loan). SLL to forma finansowania, w której 
marża jest częściowo uzależniona od uzgodnionego 
z Klientem postępu w osiąganiu celów w obszarze 

NA MARTWEJ PLANECIE NIE BĘDZIE BIZNESU
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zrównoważonego rozwoju, określonych wspólnie 
z bankiem. Realizując tego typu transakcje, wspólnie 
z Velvet Care opracowaliśmy cztery cele skupione 
wokół redukcji zużycia wody, redukcji wagi opakowań, 
certyfikacji surowców oraz bezpieczeństwa pracy. 
Natomiast w ramach współpracy ze spółką WP Holding 
i konsorcjantami do obowiązującej umowy kredytowej 
dodaliśmy odpowiednie kluczowe wskaźniki efektywności 
(KPI) dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu 
korporacyjnego, m.in. zwiększenie udziału odnawialnych 
źródeł energii w zużywanej energii elektrycznej. 

Dla swoich Klientów korporacyjnych tworzymy 
centrum kompetencyjne, aktywnie wspierające ich 
w zrównoważonej transformacji. 

Oprócz zachęt finansowych firmy muszą się liczyć 
również z trudniejszym dostępem do kapitału, jeśli nie 
będą spełniać oczekiwanych norm. Przedsiębiorstwa 
o działalności generującej duże ryzyko społeczne 
i środowiskowe, które nie przygotowały strategii 
minimalizacji swojego negatywnego wpływu i nie 
podejmują stanowczych działań, aby go ograniczyć, 
muszą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w dostępie 
do finansowania. To efekt nie tylko rygorystycznego 
podejścia ze strony banków, ale wymogów określonych 
w regulacjach krajowych i unijnych. 

 Unikalna struktura sprzyja rozwojowi oferty 

Tak mocny nacisk na rozwój zrównoważonej oferty nie 
byłby możliwy bez odpowiedniej struktury wewnętrznej, 
która stymuluje do innowacyjności i ułatwia współpracę 
pomiędzy różnymi obszarami biznesowymi organizacji. 
Departament Wsparcia Transformacji Energetycznej 
odpowiada za współpracę z międzynarodowymi 
i krajowymi instytucjami finansowymi i organizacjami 
w celu wspierania rynku w transformacji 
energetycznej. Odpowiedzialnością Departamentu 
CSR i Zrównoważonych Finansów jest koordynacja 
realizacji strategii banku w obszarze zrównoważonego 
rozwoju i czynników ESG, współpraca z wewnętrznymi 
i zewnętrznymi interesariuszami, agencjami ratingowymi, 
monitorowanie ryzyka ESG Klientów i transakcji banku 
oraz koordynacja polityk i analiz z zakresu CSR. Zespół 
Inicjatyw Zrównoważonego Rozwoju i Raportowania 
to natomiast jednostka współpracująca z Tribami 
w realizacji zadań z obszaru zrównoważonego rozwoju, 

odpowiadająca za procesy budżetowe i raportowe oraz 
nadzór nad strategicznymi inicjatywami. 

Nie mam wątpliwości, że struktura zbudowana w taki 
sposób ułatwia budowanie biznesowej pozycji lidera 
w zakresie zrównoważonych finansów. 

 Rynek docenia determinację i efektywność 

Sektor finansowy staje się kołem zamachowym zielonej 
transformacji. Z jednej strony poprzez postępującą 
alokację kapitału w „zielone” aktywa – w zgodzie 
z deklaracjami klimatycznymi i w odpowiedzi na 
oczekiwania rynku, a z drugiej – dzięki finansowaniu 
prośrodowiskowych inwestycji firm. Spełniając wymogi 
krajowych i unijnych regulacji i oczekując tego samego 
od klientów, banki odgrywają kluczową rolę w budowaniu 
nowych rynkowych standardów. Jako „Bank Zielonych 
Zmian” jesteśmy w awangardzie tego procesu, a nasza 
determinacja i efektywność są doceniane. 

W maju nasz bank otrzymał Złoty Listek CSR POLITYKI 
– najwyższą nagrodę w zestawieniu publikowanym 
przez redakcję tygodnika „Polityka”. Po raz ósmy z rzędu 
zostaliśmy wyróżnieni jako jedna z firm utrzymujących 
najwyższe standardy w zakresie społecznej 
odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.  

Otrzymaliśmy też Zielony Listek POLITYKI 
w nowej kategorii związanej z transformacją 
klimatyczną. W lipcu, po raz czwarty z rzędu, 
nasz bank znalazł się na podium Rankingu 
Odpowiedzialnych Firm. Zajął drugie miejsce 
w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii 
bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. 

Wspieranie zrównoważonego rozwoju jest już 
na trwałe wpisane w misję i strategię Banku 
BNP Paribas. Cieszymy się, że należymy do grona 
firm wspierających United Nations Global Compact 
i działających wspólnie na rzecz realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju. Czy zaangażowanie sektora 
finansowego wystarczy, aby odwrócić procesy, które 
zagrażają naszej planecie? Nie. To musi być wspólne 
działanie polityków, biznesu i nas jako obywateli. 
Jednocześnie, mam przekonanie, że właśnie w rękach 
instytucji finansowych jest wyjątkowo dużo narzędzi, 
które są do realizacji tego celu niezbędne. 
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Rafał Rudziński
Prezes Spółki Robert Bosch i Reprezentant  
Grupy Bosch w Polsce
Członek Rady Programowej UN GCNP

Tematem, który zajmował Polskę i świat na począt-
ku 2022 roku, było przeciwdziałanie skutkom kryzysu 
związanego z pandemią. Zadań było wiele, a utrzymu-
jąca się atmosfera niepewności w społeczeństwie i go-
spodarce, zerwane łańcuchy dostaw, braki surowców 
i komponentów, a także wyzwania na rynku pracy – to 
wszystko utrudniało planowanie działań, nawet przy 
optymistycznych sygnałach dotyczących poprawy sytu-
acji w placówkach medycznych.

Jednocześnie wielu firmom udało się kontynuować 
wdrażanie strategii ograniczenia zużycia zasobów natu-
ralnych i redukcji negatywnego wpływu własnych działań 
na klimat. Grupa Bosch w Polsce również zrealizowała 
kilka kluczowych projektów w tym obszarze m.in. za-
kontraktowanie zielonego prądu dla wszystkich spółek 
Grupy Bosch, rozbudowę i przyłączenie instalacji foto-
woltaicznej czy udostępnienie ładowarek do samocho-
dów elektrycznych. Przedsięwzięcia te dalej pracują na 
rzecz osiągniętej przez firmę w 2020 roku neutralności 
klimatycznej. Jednak kontynuacja przyjętej strategii pro-
klimatycznej w czasach kryzysu stała się ekonomicznym 
wyzwaniem dla wielu biznesów. W wielu przypadkach 
tylko głęboko zakorzenione przekonanie o wartości zrów-
noważonego rozwoju i jego kluczowej roli w zapewnieniu 
dobrego życia przyszłym pokoleniom, pomogło utrzymać 
obrany kurs. W Bosch to właśnie wartości, które propa-
gował w firmie już jej założyciel, umacniają przekonanie 
o słuszności drogi wyznaczonej wiele lat temu. 

Ważny sprawdzian naszych wartości 

Dzień 24 lutego całkowicie zmienił i tak niełatwą rze-
czywistość. Wojna w Ukrainie i jej konsekwencje stały 
się prawdziwym sprawdzianem wartości, którymi jako 
ludzie i firma żyjemy. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której 
z wielką intensywnością musimy wrócić do obrony ab-
solutnych podstaw naszej cywilizacji – praw człowieka. 
Agresja wojenna ukazuje najgorszą twarz ludzkości. Ata-
kowany człowiek pozbawiany jest praw osobistych, eko-

nomicznych, socjalnych, kulturalnych. Konflikt zbrojny 
zaprzecza wszystkiemu, co stanowi bazę zrównoważone-
go rozwoju społeczeństw. Dlatego ostatnie miesiące dla 
wielu biznesów w Polsce oznaczały nie tylko mierzenie 
się z gospodarczymi konsekwencjami nieoczekiwanej 
wojny. Priorytetem stało się udzielenie realnej pomocy 
Ukraińcom, broniącym swojego kraju lub potrzebującym 
wsparcia ze względu na konieczność jego opuszczenia. 

To, co w człowieku najlepsze 

Mobilizacja i zaangażowanie polskiego społeczeństwa 
i biznesu w pomoc Ukrainie jest bezprecedensowa. 
W ciągu pierwszych miesięcy konfliktu Polska przyjęła 
setki tysięcy uchodźców. Zapewnienie im podstaw by-
towych: dachu nad głową, wyżywienia czy ubrania, wy-
magało współpracy tysięcy instytucji, organizacji, osób 
prywatnych i firm. Ten wspólny wysiłek, podejmowany ze 
współczuciem i troską o drugiego człowieka, to wiele dni 
i tygodni intensywnej pracy wielu ludzi w Polsce. Wszyst-
ko to ma też oczywiście swój wymiar finansowy. Środki 
przekazane przez polski biznes na pomoc ofiarom działań 
wojennych liczone są w milionach. Po raz kolejny firmy 
w Polsce pokazały, że biznes oparty na wartościach jest 
możliwy, a poczucie solidarności i sprawiedliwości oka-
zuje się ważniejsze od czysto ekonomicznego rachunku 
biznesowego. 

Grupa Bosch w Polsce i jej pracownicy stanowią dobry 
przykład tego podejścia: osobiste zaangażowanie człon-
ków zespołu Bosch w opiekę nad kolegami i koleżanka-
mi z Ukrainy oraz ich rodzinami, które przyjechały było 
ogromne. Natomiast firma Bosch zapewniła tym osobom: 
wsparcie psychologiczne, prawne i materialne, przeka-
zała darowizny rzeczowe dla ośrodków dla uchodźców 
czy darowizny finansowe dla organizacji takich jak Polska 
Akcja Humanitarna czy Polskie Forum Migracyjne. We 
wszystkich tych prywatnych i firmowych inicjatywach, 
mieliśmy okazję pokazać to, co w nas – pracownikach 
Bosch i ludziach najlepsze.  

WARTOŚCI W CZASACH KRYZYSÓW
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Pochwała konsekwencji 

Niestety o wojnie w Ukrainie wziąż jeszcze nie możemy 
mówić w czasie przeszłym. Zaangażowanie w pomoc nie 
będzie jedynie krótkim sprintem – dziś jest oczywiste, że 
będzie to maraton. Przed nami wielkie wyzwanie: znale-
zienie równowagi, która pozwoli na równoległą realizację 
wszystkich najpilniejszych celów zrównoważonego roz-
woju. Nie możemy porzucić żadnego z nich, a to oznacza, 
że potrzebujemy jeszcze lepszej organizacji, wymiany 
wiedzy i koordynacji, aby działać jak najbardziej efektyw-
nie. Ostatnie miesiące pokazały, że pewne wartości są 
uniwersalne. Umacnianie ich w biznesie i społeczeństwie 
jest niezbędne do tego, by nasza cywilizacja i planeta, 
mogły przetrwać. 

121



1. Jakie działania w obszarze minimalizacji śladu 
węglowego podjęli Państwo w ostatnim czasie?
• Redukcja śladu węglowego z floty pojazdów służbo-
wych przez ich wymianę na spełniające wymagania naj-
wyższych norm EURO 5 i EURO 6. 
• Stworzenie dedykowanych systemów informatycz-
nych, umożliwiających dokładne zidentyfikowanie czynni-
ków wpływających na ślad węglowy w zakresie 3. 
• Podjęcie współpracy z Carbon Footprint Foundation 
w celu poznania obszarów generujących ślad węglowy 
oraz podjęcia skutecznych działań w celu ich redukcji. 
• Postawienie na produkty wysokiej jakości od spraw-
dzonych i renomowanych dostawców, w efekcie czego są 
one dłużej sprawne u klientów. Dzięki temu przez wiele 
lat nie staną się one elektroodpadami i nie będą musiały 
zostać zastąpione nowymi, co w efekcie generuje ślad 
węglowy organizacji. 
• Wspieranie oraz promowanie technologii i inicjatyw 
innych przedsiębiorstw nakierowanych na redukcję śladu 
węglowego. 
• Organizowanie szkoleń, webinarów oraz konkursów 
promujących liczenie i redukowanie śladu węglowego. 
• Publikacja raportu niefinansowego za rok 2021 po-
zwoliła nam poznać nasze miejsce w środowisku oraz 
nasz wpływ pozytywny oraz negatywny, a także umożli-
wiła nam przeanalizowanie i podjęcie kolejnych działań 
nakierowanych na ograniczanie negatywnego wpływu na 
środowisko. 
• Osiągnęliśmy rekordowe wyniki w ilości mocy zain-
stalowanej OZE u klientów indywidualnych, dzięki czemu 
pozwalamy redukować ślad węglowy naszych klientów 
oraz wspieramy Zieloną Transformację Polski i Europy.

2. Z jakimi głównymi wyzwaniami w ich wdroże-
niu Państwo się spotkali?
• Zadowalająco pełne przedstawienie naszego zużycia 
mediów (prądu, wody, ciepła) w zarządzanych przez nas 
budynkach oraz na prowadzonych przez nas inwesty-
cjach, co przekłada się na ślad węglowy w zakresie  
1 oraz 2. 
• Pełne rozpoznanie czynników wpływających na wyso-
kość śladu węglowego w zakresie 3.

3. Co udało się już osiągnąć? 
W Columbus aktywnie włączamy się w działania na rzecz 
klimatu, analizując własny ślad węglowy i wyznaczając 
systematycznie własne cele redukcji. Wraz z Carbon Fo-
otprint Foundation wyznaczyliśmy trzy główne obszary, 
w ramach których identyfikujemy naszą emisję. Dzięki 
tym wyliczeniom możemy precyzyjnie określić i przed-
stawić nasz wpływ na środowisko.

Agnieszka Rozwadowska,  
Prezeska Carbon Footprint Foundation
Zespół analityczny Carbon Footprint Foundation doko-
nał emisyjnego rachunku działalności Grupy Columbus 
w trzech zakresach, z czego ostatni zakres, z uwagi na 
rozbudowaną strukturę Grupy Kapitałowej, liczącej po-
nad 100 spółek, został zrealizowany w znacznej części. 
Przed nami ogrom wytężonej pracy, którą trzeba wyko-
nać, na którą z ekscytacją czekamy i z której, mam na-
dzieję, będziecie nas Państwo rozliczać.

Chcąc ograniczyć środowiskowe koszty w zakresie 
dojazdu naszych przedstawicieli do klientów (emisja 
zanieczyszczeń oraz hałasu do środowiska) oraz zwięk-
szyć komfort naszych pracowników podczas podróży po 
Polsce, postanowiliśmy zmodyfikować i usprawnić naszą 
flotę. Od 2021 roku korzystamy wyłącznie z pojazdów 
osobowych i dostawczych, spełniających normy emisji 
spalin EURO 5 oraz EURO 6 (302-4).

ROZWIJAMY MEGATREND  
ZIELONEJ ENERGETYKI

Agnieszka Rozwadowska,  
Dyrektor Biura Zarządu I CSR Columbus Energy 
Prezeska Carbon Footprint Foundation 

Dawid Zieliński  
CEO Columbus Energy S.A. 
Członek Rady Programowej UN GCNP
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W 2021 roku skupiliśmy się na dostosowaniu naszych 
systemów magazynowych i informatycznych do precyzyj-
nego określania masy wprowadzanego przez nas sprzętu 
i opakowań na rynek. Dzięki temu możemy rzetelnie 
wypełniać nasze ustawowe obowiązki związane z odpo-
wiedzialnym gospodarowaniem sprzętem elektrycznym 
i odpadami.

Zgodnie z naszą praktyką zakupową i długoterminowymi 
planami używamy produktów wyłącznie od sprawdzo-
nych i renomowanych producentów o długiej żywotności. 
Dzięki temu zainstalowane przez nas moduły fotowolta-
iczne, wraz z niezbędnym osprzętem, będą działać wy-
dajnie nawet przez ponad 30 lat.

Dawid Zieliński,  
Prezes Columbus Energy S.A. 
Na co dzień budowaliśmy i wciąż budujemy świado-
mość społeczną z zakresu odnawialnych źródeł energii: 
edukujemy, wskazujemy rozwiązania, podpowiadamy, 
jak ograniczyć ślad węglowy i dążyć do neutralności 
klimatycznej. Robimy to na wiele sposobów, głównie 
dostarczając nasze produkty, usługi i rozwiązania, ale 
także organizując webinary, szkolenia stacjonarne i on-
line, budując zespoły ekspertów i doradców, prowadząc 
aktywną komunikację w social mediach, uczestnicząc 
w branżowych eventach, tworząc bloga i publikując 
liczne materiały w mediach tradycyjnych. Tym samym 
zaspokajamy interesy wielu grup docelowych: klientów, 
inwestorów, pracowników i lokalnej społeczności. Roz-
wijanie świadomości społecznej to nasza misja, wpisana 
w DNA Columbus, na które składają się: tempo, talent, 
troska, technologia.

WYBRANY OBSZAR/OBSZARY, W KTÓRYCH FIRMA 
REALIZUJE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Na ten moment zidentyfikowaliśmy realizację  
8 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

1. Obszar związany z ładem korporacyjnym 
• Na bieżąco analizujemy rynek dostawców, aby dostar-
czać naszym klientom najnowocześniejszych rozwiązań 
z zakresu fotowoltaiki i doradzamy zwiększenie jej efek-
tywności przez zainstalowanie w połączeniu z pompami 
ciepła, magazynami energii i inteligentnymi systemami 
zarządzania energią. 
• Inwestujemy w rozwój naszych magazynów i flotę 
pojazdów. 
• Rozwijamy i wdrażamy kolejne systemy informatycz-
ne umożliwiające sprawną organizację pracy biur i maga-
zynów.  
• Naszymi usługami wspieramy realizację lokalnych 
programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza 
(programy ochrony powietrza, uchwały antysmogowe). 
• Współpracujemy ze stowarzyszeniami i fundacjami 
szerzącymi idee zrównoważonego rozwoju. 
• Dostarczamy rozwiązania umożliwiające rozwój zrów-
noważonej gospodarki energetycznej miast oraz elektro-
mobilności. 
• Podejmujemy członkostwo i czynny udział w stowa-
rzyszeniach na rzecz rozwoju fotowoltaiki i innych odna-
wialnych źródeł energii. 
• Z pomocą Carbon Footprint Foundation poszerzamy 

wiedzę i uwrażliwiamy mieszkańców w kwestii zmian 
klimatycznych, za pośrednictwem webinarów czy organi-
zacji Carbon Footprint Summit.

2. Obszar związany ze środowiskiem 
• Nasz profil organizacji jest w pełni skierowany na do-
starczanie rozwiązań OZE dla biznesu i osób prywatnych, 
dzięki czemu ułatwiamy innym realizację Celu 7. 
• Stale rozwijamy i sięgamy po najnowocześniejsze 
rozwiązania, tak aby dostarczać naszym klientom opty-
malne rozwiązania. 
• Zredukowaliśmy emisję zanieczyszczeń do powietrza 
dzięki wymianie floty na spełniającą najwyższe standardy 
EURO 6. 
• Wybieramy sprawdzonych i renomowanych dostaw-
ców, aby dostarczane przez nas towary i usługi mogły 
dłużej bezawaryjnie służyć naszym klientom. 
• Dbamy, aby zapewnić odpowiednie poziomy odzysku 
i recyklingu odpadów. 
• Zamawiając produkty promocyjne, zwracamy uwagę 
na ich praktyczność i możliwość łatwego poddawania 
recyklingowi. 
• Ściśle współpracujemy z Fundacją Carbon Footprint, 
aby rzetelnie przedstawić nasz ślad węglowy w całym 
łańcuchu. 
• Dostarczamy kompleksowych usług pozwalających 
na wytwarzanie energii ze słońca oraz jej magazynowa-
nia i inteligentnego zarządzania. 
• Wdrażamy najnowocześniejsze i wysokosprawne pro-
dukty. 
• Nasze usługi pozwalają wypełniać regionalne, krajo-
we i unijne cele klimatyczne. 

3. Kwestie społeczne 
• Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne na-
szych pracowników m.in. poprzez organizację szkoleń 
z autorozwoju, asertywności i tzw. work-life balance. 
• Rozwijamy partnerstwo publiczno-prywatne, dając 
naszym pracownikom możliwość dołączenia do takich 
programów jak multisport czy dodatkowych pakietów 
opieki zdrowotnej. 
• Dostarczając nasze produkty i usługi, pośrednio wpły-
wamy na polepszenie warunków życia lokalnych społecz-
ności poprzez poprawę stanu środowiska. 
• Dajemy możliwość zatrudnienia osobom w każdym 
wieku. Często trafiają do nas młode i ambitne osoby, któ-
re mogą podjąć u nas pracę już podczas studiów. 
• Poziom wynagrodzeń kobiet i mężczyzn jest u nas 
zbliżona i zależy od zaangażowania w pracę, a nie od płci. 
• Staramy się tworzyć bezpieczne i nowoczesne miej-
sce pracy.
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Rozwiązania transportowo-logistyczne dostarcza-
my już od 150 lat. Aby zrealizować ambitny cel, 
jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej 
do 2040 roku, stawiamy na innowacje i najnowsze 
technologie. Inwestujemy w energię odnawialną 
oraz produkty neutralne pod względem emisji 
dwutlenku węgla dla naszych klientów. 

 W naszej codziennej pracy dążymy do tego, aby podej-
mowane działania były kompleksowe i odnosiły się do 
wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju. Repre-
zentujemy wrażliwą branżę pod względem środowisko-
wym i społecznym. Dlatego podejmowane inicjatywy 
na rzecz czystej, ekologicznej i bezpiecznej logistyki są 
dla nas priorytetem. Chcemy być etyczną, zeroemisyjną 
firmą, preferowanym pracodawcą i dobrym sąsiadem. 
Naszym strategicznym celem jest też budowanie wspól-
nej wartości w łańcuchach dostaw, razem z klientami 
i dostawcami. Współpracujemy zarówno z kluczowymi 
graczami, jak i wieloma start-upami, opracowując roz-
wiązania logistyki przyszłości.

W powietrzu: drony i zeroemisyjne loty 

Chcemy zrewolucjonizować branżę przewozów lotni-
czych, pomagając również klientom w ograniczaniu ich 
śladu węglowego. Wspólnie z naszym partnerem Luf-
thansa Cargo zaoferowaliśmy rynkowi zeroemisyjne loty 
na bazie zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF: susta-
inable aviation fuel). Pod koniec 2020 roku miał miejsce 
pierwszy taki lot, na trasie z Frankfurtu do Szanghaju. Po 
wstępnych próbach z transportem przesyłek wybranych 
klientów, międzykontynentalne połączenia weszły do 
stałej siatki lotów w ofercie DB Schenker. W końcu marca 
bieżącego roku świętowaliśmy setny lot na bazie SAF. 
Tym samym inwestycje w paliwa alternatywne poma-
gają nam urzeczywistniać strategiczne plany. Nie jest to 
tylko wizja przyszłości, to dzieje się już teraz. Zachęcamy 
klientów, aby razem z nami zamieniali słowa w czyny.

Rozwijamy również koncepcję w pełni elektrycznych, 
bezzałogowych dronów użytkowych. Wspólnie z Volocop-
ter pracujemy nad dronami do transportu ciężkich ładun-
ków. Efektem tej współpracy jest VoloDrone, zaprojekto-
wany do przenoszenia ładunków o wadze nawet do 200 
kilogramów z możliwością dostawy na odległość do 40 
kilometrów. Drony mogą być przeznaczone do realizacji 
wymagających zleceń dla klientów z różnych branż.

Na morzu: biopaliwo i autonomiczne statki

Jesteśmy pierwszą firmą logistyczną, która przestawia 
swój wolumen przesyłek drobnicowych realizowanych 
drogą oceaniczną na regularne, bezemisyjne połączenia 
pomiędzy światowymi portami. We współpracy z global-
nym armatorem CMA CGM zakupiliśmy 2500 ton biopali-
wa w celu realizacji naszych zobowiązań wobec klientów. 
To działanie ma potencjał. Zakupione dotychczas biopali-
wo pozwoli obniżyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 
7 tysięcy ton. Produkowane jest z materiałów odpado-
wych, takich jak zużyte oleje kuchenne.

Innym innowacyjnym projektem, w który jesteśmy za-
angażowani wspólnie z naszymi partnerami, jest w pełni 
elektryczny, bezemisyjny i bezzałogowy kontenerowiec 
przybrzeżny. Autonomiczny statek o nośności 300 ton 
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pokona w ciągu 3 godzin trasę o długości ponad 40 
km. Już wkrótce będzie pływał u wybrzeży Norwegii. 
To pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie, które 
ma szanse zastąpić tradycyjne statki wykorzystywane 
wzdłuż linii brzegowych i stać się rewolucyjnym rozwią-
zaniem w sektorze transportu morskiego.

Na lądzie: zielone rozwiązania i eko-terminale

W celu ograniczania emisji gazów cieplarnianych nie-
zbędne jest właściwe wykorzystanie zasobów. Pod 
uwagę, trzeba wziąć flotę naszych podwykonawców i jej 
wypełnienie, inwestycje w rozwój zielonych rozwiązań, 
efektywność energetyczną terminali oraz nowoczesne 
narzędzia IT. Ważna jest również ścisła współpraca 
z klientami, dostawcami i innymi interesariuszami naszej 
firmy. Łatwiej jest jeśli razem podzielamy te same zasa-
dy i wartości biorąc je pod uwagę w swoich strategiach 
i codziennych działaniach.

Współpracujemy z naszymi kluczowymi dostawcami – 
firmami przewozowymi odpowiedzialnymi za transport 
przesyłek – pod kątem cyklicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. Oferujemy też klientom narzędzia umoż-
liwiające monitoring śladu węglowego w transporcie. 
W ostatnich latach do polskiej sieci wprowadziliśmy 
blisko 800 nadwozi wymiennych, dzięki czemu na drogi 
wyjeżdża dziennie około 100 ciężarówek mniej. Zastąpie-
nie dotychczasowych naczep zestawami nadwozi pozwa-
la zredukować roczną emisję CO2 o ponad 20%. 

W tym roku podpisaliśmy umowę z Volta Trucks, wio-
dącym producentem i dostawcą usług w zakresie inno-
wacyjnych, elektrycznych ciężarówek. Mowa tu o przed-
sprzedaży blisko 1500 pojazdów Volta Zero. 

Te 16-tonowe samochody znajdą swoje zastosowanie 
w europejskich miastach. Celem jest transport towarów 
z hubów dystrybucyjnych DB Schenker głównie do gę-
sto zaludnionych i zabudowanych obszarów. To właśnie 
w takich miejscach zauważalne są największe korzyści 
płynące z wykorzystania tego typu samochodów. 

Wspólni z hylane prowadzimy również działania związane 
z budową floty z napędem wodorowym. W czerwcu od-
było się spotkanie, na którym zaprezentowano pierwszy 
zamówiony przez DB Schenker samochód ciężarowy na-

pędzany ogniwami paliwowymi (FCEV). Spotkanie miało 
miejsce w Groningen w Holandii, na terenie firmy Hyzon, 
producenta samochodów ciężarowych napędzanych 
wodorem. Na początku 2023 roku planowane są testy na 
wybranych kierunkach. 

Transport lądowy to nie tylko kwestia przewożenia to-
warów. Rozległe powierzchnie logistyczne i magazyno-
we potrzebują niemal cały czas energii elektrycznej do 
efektywnej, bezpiecznej i niezakłóconej pracy. Pozyskanie 
jednej megawatogodziny w sposób tradycyjny, przez 
spalanie paliw kopalnych, wytwarza aż 765 kilogramów 
CO2. Łatwo więc uzmysłowić sobie skalę wpływu na 
środowisko. Obecnie już 13 z 17 naszych terminali cross-
-dockingowych w Polsce wykorzystuje energię pochodzą-
cą wyłącznie z OZE: farm fotowoltaicznych i wiatrowych. 
Rozpoczęliśmy także weryfikację źródeł energii w pozo-
stałych obiektach, gdzie nie jesteśmy właścicielami, np. 
w magazynach logistycznych. Naszym celem jest przej-
ście w 100 % na zieloną energię, zarówno we własnych 
budynkach, jak i w tych, które wynajmujemy. 

Terminale to także miejsca pracy 

Obsługa przesyłek klientów toczy się całą dobę. Dlatego 
zależy nam aby zapewnić naszym pracownikom i kie-
rowcom dobre, bezpieczne i ekologiczne miejsce pracy. 
Objekty DB Schenker powstają zgodnie z zasadami 
BREEAM (Building Research Establishment Environmen-
tal Assessment Method). BREEAM obok wymogów śro-
dowiskowych kładzie nacisk także na komfort użytkowa-
nia, ergonomię, właściwe oświetlenie światłem dziennym 
i organizację bezpiecznej przestrzeni dla człowieka. Już 
sześć naszych terminali pomyślnie przeszło certyfikację 
BREEAM i każda nowa inwestycja będzie jej poddana. 
Branża logistyczna jest jedną z kluczowych w walce 
ze zmianami klimatu. Cele z tym związane wpisane są 
w strategię naszej firmy. W DB Schenker podchodzimy  
do tego zagadnienia w sposób holistyczny. Wszystkie na-
sze biznesy – lądowy, oceaniczny, lotniczy jak i logistyka 
magazynowa poszukują, testują i wdrażają rozwiązania, 
które mają nas doprowadzić do neutralności klimatycz-
nej. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze  
wiele do zrobienia.

125



mec. Monika Leszko  
Senior Associate  
w zespole Litigation & Regulatory 
DLA Piper Giziński Kycia sp.k.

JUBILEUSZ 15-LECIA DLA PIPER W POLSCE

Rok 2022 jest dla DLA Piper Poland szczególny, bo 
w tym roku przypada jubileusz 15-lecia działalno-
ści firmy w Polsce. Bycie częścią jednej z najwięk-
szych na świecie firm prawniczych, z ponad 4500 
prawniczkami i prawnikami pracującymi w ponad 
40 krajach w obu Amerykach, Europie, na Bliskim 
Wschodzie, w Afryce oraz w Azji i regionie Pacy-
fiku, to wyzwanie, ale też niesamowity przywilej 
pracy w różnorodnym i integrującym środowisku. 

DLA Piper to niepowtarzalna mozaika pracownic i pra-
cowników, którzy wnoszą do pracy swoją własną bogatą 
kulturę, fascynujące korzenie i unikatowe doświadczenia. 
Przyjmujemy i doceniamy tę różnorodność, w szczególny 
sposób starając się, aby była ona integrująca i warto-
ściowa dla nas wszystkich. Zdajemy sobie sprawę, że 
poprzez promowanie tak silnych wartości, jak różnorod-
ność, równość i integracja w relacjach pracowniczych 
i biznesowych, a także w naszych inicjatywach pro bono, 
DLA Piper może mieć pozytywny i znaczący wpływ na 
społeczności, w których żyjemy i pracujemy. 

Tegoroczny jubileusz DLA Piper Poland to czas szczegól-
nej refleksji, ale też nowych wyzwań. Rozwijanie silnej 
organizacji, opartej na kulturze wspierającej rozwój i sza-
cunek, jest ciągłym procesem. A my zawsze podążali-
śmy własną ścieżką. Odważnie i z determinacją robimy 
wszystko, aby biznes był lepszy. Wyrównywanie szans 
to również podróż. Stale się doskonalimy, ale ciągle za-
dajemy sobie pytanie, co jeszcze możemy zrobić. W DLA 
Piper wiemy, że różnorodność i integracja nie polega 
tylko na tym, że każda i każdy z nas ma swój głos. Cho-
dzi o zbiorową moc łączenia tych wielu zróżnicowanych 
i odmiennych głosów. Chcemy wykorzystywać różnice 
w tym, kim jesteśmy, czego doświadczyliśmy i jak myśli-

my, budując przyszłość, którą może stworzyć tylko siła 
wielu osób współpracujących razem. Bo tacy właśnie 
jesteśmy: jeden głos stworzony z wielu.

INICJATYWY DLA PIPER

Nasza podróż w zakresie różnorodności, równości i kultu-
ry integracji opiera się na trzech filarach:

I) Nasi ludzie – budujemy kulturę DLA Piper opartą na 
integracji i poczuciu komfortu psychicznego, aby wszyst-
kie nasze pracownice i pracownicy czuły/czuli, że należą 
do jednego grona i mogą się w nim rozwijać. 
II) Nasze procesy – wyrównujemy szanse, aby każda 
osoba wykorzystywała swój potencjał i aby nasza ka-
dra była w pełni zróżnicowana, z równymi szansami dla 
wszystkich. 
III) Nasz cel – działamy jako odpowiedzialny biznes po-
przez współpracę z naszymi klientami, społecznościami 
i partnerami biznesowymi w celu promowania integracji 
i przynależności.

Te filary wyznaczyliśmy wspólnie w wyniku wewnętrz-
nych konsultacji, włączając w to grupy osób wykluczo-
nych. Zaczęliśmy od rozpoznawania potrzeb i wartości 
różnorodności. Kolejnym krokiem było podjęcie konkret-
nych działań, wdrożenie polityk i praktyk.

W DLA Piper różnorodność to tworzenie poczucia 
przynależności. Dążymy do stworzenia miejsca pracy 
i środowiska, w którym każda osoba czuje, że należy 
do grupy, że jej/jego głos się liczy i że tu może rozwijać 
swoją karierę. Aspiracje te realizujemy poprzez wsparcie 
ze strony liderek i liderów oraz wyznaczanie wzorców, 
ale też poprzez umożliwienie wykorzystania każdego 
głosu i bycia wysłuchaną/wysłuchanym. Dlatego jednym 
z najważniejszych elementów naszej polityki Diversity & 

„ONE VOICE MADE OF MANY” – POLITYKA  
RÓŻNORODNOŚCI DLA PIPER POLAND:  
DIVERSITY & EQUALITY & INCLUSION (DEI)
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Inclusion jest tworzenie i promowanie społeczności DLA 
Piper – grup skierowanych do różnych ludzi i różnych 
postaw w imię pełnej integracji: 
▪ Enabled to społeczność, która wspiera osoby z nie-
pełnosprawnościami i osoby neuronietypowe, niezależnie 
od ich stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. Celem 
tej grupy jest stworzenie pozytywnej kultury integracji, 
w której wszyscy czują się bezpieczni, mogą swobodnie 
prowadzić otwarte rozmowy na temat swojego zdrowia 
i być sobą. 
▪ Iris to społeczność wspierająca zintegrowane środowi-
sko pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w DLA Pi-
per jako firmie z aspiracjami bycia otwartym i integracyj-
nym pracodawcą LGBT+. Iris jest także forum i organem 
doradczym, a także wspiera projekty promujące równe 
i sprawiedliwe traktowanie osób LGBT+. 
▪ Poprzez sieć PACT (Parents and Carers Team) 
troszczymy się też o osoby, które mają obowiązki opie-
kuńcze i rodzinne. W tym zakresie dostarczamy infor-
macje i dzielimy się wiedzą, ale także współpracujemy 
z naszymi klientami i partnerami społecznymi.

WARSAW LAW (LEADERSHIP ALLIANCE FOR WO-
MEN) COMMUNITY
Wreszcie inicjatywa, która jest mi najbliższa, czyli LAW 
(Leadership Alliance for Women) – społeczność na rzecz 
równości, która skupia się na wzmacnianiu kobiecych 
talentów. 

W ramach działania grupy Warsaw LAW Community 
w dniu 8 marca 2022 roku ogłosiliśmy „LAW – D&I Ma-
nifesto DLA Piper Poland”, który – co z dumą muszę 
stwierdzić – powstał w wyniku pracy całego warszaw-
skiego zespołu LAW. Manifest D&I jest publiczną dekla-
racją naszego zaangażowania w tworzenie organizacji 
opartej na szacunku i równych szansach rozwoju dla 
wszystkich osób, które w niej uczestniczą.

Celem LAW jest umożliwienie wszystkim pracownicom 
i pracownikom DLA Piper rozwoju zawodowego, przy 
jednoczesnym wsparciu rozwiązań ułatwiających godze-
nie obowiązków służbowych z realizowaniem się w życiu 
prywatnym, a także promowanie równouprawnienia 
w tym zakresie (zrównoważonego podejścia do urlopów 
rodzicielskich).

Dzięki pracy wykonanej przez grupę osób zaangażowa-
nych w Warsaw LAW Community wprowadziliśmy nowy 
kształt polityki absencji dla współpracowniczek i współ-
pracowników DLA Piper. Wspólnie wypracowane zasady 
pokazują, jak ważny jest każdy głos i zaangażowanie 
w dyskusję na temat rozwiązań, które pomagają rozwijać 
biznes kancelarii przy równoczesnym tworzeniu kultury 
organizacji opartej na naszych wartościach. Wsparciu 
w tym zakresie służy także nasza polityka obecności 
w biurze – programy Work Smart + i Flex.

Wraz z UNGC i Fundacją Share The Care współtworzyli-
śmy raport o nowych wymaganiach w zakresie urlopów 
dla pracujących rodziców i opiekunów wynikających z Dy-
rektywy Work-Life Balance. Ich celem jest osiągnięcie 
równości pod względem szans na rynku pracy poprzez 
ułatwienie godzenia pracy z życiem rodzinnym pracowni-
com i pracownikom, którzy są rodzicami lub opiekunami. 

Jesteśmy też członkami grupy roboczej UNGC ds. stan-
dardów etycznej i odpowiedzialnej komunikacji.

Naszym celem jest też zapewnienie jasności w zakre-
sie zasad wynagradzania oraz przyznawania awansów/
promocji w ramach kancelarii. Z tego też powodu grupa 
LAW zaangażowała się w program TGE – Target Gender 
Equality, a lokalnie przystąpiliśmy do samooceny w tym 
zakresie przy zastosowaniu profesjonalnego narzędzia 
WEPs Gender Gap Analysis Tool. 

W 2021 roku DLA Piper wprowadziło trzy międzynaro-
dowe cele D&I: 1) aby do 2025 roku co najmniej 30% 
naszych Partnerów/Partnerek stanowiły kobiety, a do 
2030 roku – 40%; 2) aby przynajmniej połowa przyszłych 
wewnętrznych awansów partnerskich pochodziła z grup 
niedostatecznie reprezentowanych: może to dotyczyć 
płci, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, orien-
tacji seksualnej i sytuacji społeczno-ekonomicznej, ale 
nie tylko; 3) aby, w wyniku monitorowania kadry Business 
Services, zapewnić jej różnorodny i reprezentatywny 
charakter. Wyznaczane cele międzynarodowe skupiają 
się na budowaniu różnorodności, zarówno globalnie, jak 
i lokalnie, obejmują również kwestie tworzenia równych 
szans w biznesie, poczucie dobrobytu i przynależności na 
wszystkich poziomach i we wszystkich obszarach naszej 
firmy. 

„One Voice Made of Many”
Świętując w tym roku 15-lecie DLA Piper w Polsce, nie 
możemy pominąć celebracji naszej różnorodności, rów-
ności i integracji, gdyż: „If diversity is being invited to the 
party, inclusion is being asked to dance (... and belonging 
is dancing whichever way you want!)”.

W DLA Piper wiemy, że każdy z nas jest wyjątkowy. 
Mamy różne talenty, doświadczenia, wartości i przeko-
nania. Aby w pełni wykorzystać naszą różnorodność, 
wspólnie pracujemy nad stworzeniem prawdziwie inte-
gracyjnego miejsca pracy, w którym każda i każdy czuje 
się komfortowo i może być sobą, czuje przynależność 
i może się rozwijać.

Każda osoba pracująca w DLA Piper, włączając co-
dziennie rano komputer i logując się na swoje konto, 
widzi na ekranie grafikę przedstawiającą cztery nasze 
wartości: Be Supportive, Be Collaborative, Be Bold i Be 
Exceptional. Różnorodność i integracja mają fundamen-
talne znaczenie dla realizowania naszych wartości, aby 
być odważnym/ą, wyjątkowym/ą, współpracującym/ą 
i wspierającym/ą. Wierzymy, że wszyscy w DLA Piper 
wiedzą, że każde z tych haseł znajduje odzwierciedlenie 
w kulturze naszej firmy. Każda osoba zatrudniona w DLA 
Piper wnosi swój własny, osobisty element do tych war-
tości. Każda osoba ma znaczenie. Każda osoba jest gło-
sem, który tworzy nasz głos.
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Od ponad 20 lat jako DOZ S.A. tworzymy lepszą 
rzeczywistość, mając stale na względzie naszą 
misję PACJENT W CENTRUM UWAGI oraz przy-
świecające temu niezmienne wartości: rozwój, 
zaufanie i zaangażowanie.

Okres pandemii oraz wojna na Ukrainie, bezpowrotnie 
zmieniły świat oraz zweryfikowały strategie biznesowe 
wielu organizacji. Jako jedna z największych spółek 
współpracująca z Aptekami, mamy świadomość wyzwań, 
jakie stoją przed nami w dobie wszechobecnego kryzysu. 
Kluczowym jest, aby zapewniać wysoką jakości opieki, 
a także dostępność i bezpieczeństwo terapii farmako-
logicznej teraz i w przyszłości. Dlatego podejmujemy 
odpowiedzialne decyzje oraz wyznaczamy nowe standar-
dy, które odpowiadają na potrzeby, a także wyprzedzają 
oczekiwania Pacjentów.

W ostatnim czasie mamy w Polsce problem z dostępem 
do usług medycznych, dlatego rola Farmaceutów w sys-
temie zdrowia uległa zmianie. Wiele istotnych zadań, 
takich jak promocja zdrowia, profilaktyka, podstawowe 
pomiary kontrolne i kontynuacja ordynowania leków wpi-
sały się w zakres ich kompetencji. Obowiązująca Ustawa 
o Zawodzie Farmaceuty umożliwiła wiele nowych świad-
czeń, stąd też razem z naszymi Farmaceutami podjęli-
śmy wyzwanie i wdrożyliśmy kolejne usługi, zwiększając 
ich dostępność dla Pacjentów. Znacząco podnieśliśmy 
komfort procesu leczenia w postaci opieki farmaceutycz-
nej. W ponad 200 aptecznych punktach szczepień,  wy-
konujemy szczepienia przeciwko COVID-19 i grypie. Aby 
jak najlepiej przygotować się do realizacji tych świadczeń 
od ponad roku prowadzimy szkolenia i dofinansowujemy 
edukację Farmaceutów w tym zakresie w ramach pro-
gramu: Opieka farmaceutyczna na najwyższym poziomie.

Dla zapewnienia najwyższego poziomu obsługi i nieprze-
rwalnej dostępności leków ratujących zdrowie Pacjen-
tów, w DOZ S.A. inwestujemy w innowacyjne technologie 
i wysoką jakość produktów. Pozycja lidera w branży zo-
bowiązuje, w związku z tym tworzymy oraz dostarczamy 

nowoczesne rozwiązania, zgodne z potrzebami oraz tren-
dami rynku. Staramy się, aby wdrażane procesy dające 
nowe funkcjonalności odpowiadały na potrzeby naszych 
Pacjentów. Przykładem tego typu działań jest prowadzo-
ny według najwyższych standardów proces weryfikacji 
jakościowej produktów naszych marek, platforma do 
rezerwacji produktów czy innowacyjny Panel Pacjenta, 
który daje możliwość obsługi e-recept oraz zamówień 
internetowych, a także pełni funkcję komunikacji z Pa-
cjentem. Potwierdzeniem naszej skuteczności w tym i in-
nych obszarach jest wyróżnienie po raz dziesiąty tytułem 
Superbrands, którego założeniem jest wyłonienie marek 
najlepiej odpowiadających na oczekiwania konsumentów.

W obliczu wojny na Ukrainie, jako społecznie odpowie-
dzialna firma angażujemy się w pomoc potrzebującym. 
Solidaryzując się z naszymi sąsiadami z Ukrainy, podej-
mujemy szereg działań mających na celu pomoc osobom 
dotkniętym wojną. Przede wszystkim jesteśmy gotowi, 
aby stale obejmować opieką farmaceutyczną Pacjentów 
z Ukrainy. Dlatego wydłużyliśmy pracę ukraińskojęzycz-
nej infolinii, która wspiera Pacjentów 24h na dobę. Włą-
czyliśmy się w pomoc ukraińskim obywatelom poprzez 
przekazanie za pośrednictwem organizacji pozarządo-
wych najpotrzebniejszych produktów, tj. opatrunków, 
środków do dezynfekcji, artykułów higienicznych oraz 
żywności o wartości 350 000 zł. Pokazując nasz jasny 
sprzeciw przeciwko działaniom wojennym, wycofaliśmy 
z oferty rosyjskie i białoruskie produkty. Dla wszystkich 
którzy chcą podjąć u nas zatrudnienie, wdrożyliśmy dzia-
łania ułatwiające procesy legalizacji pobytu oraz uzyska-
nie niezbędnych pozwoleń na stałą prace w Polsce. 

Jesteśmy świadomi jak ważne jest niesienie pomocy, 
więc od początku działalności DOZ Fundacji, czyli od 
2007 r., z jej wsparcia skorzystało ponad 20 tysięcy osób 
indywidualnych oraz 250 instytucji i organizacji. Celem 
powstania Fundacji było niwelowanie barier w dostępie 
do leków w Polsce, dlatego ma ona pod swoją opieką 
grono stałych Podopiecznych, którzy otrzymują systema-
tyczne wsparcie w procesie farmakoterapii. Kluczowym 

POZYTYWNIE WPŁYWAMY NA JAKOŚĆ ŻYCIA
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obszarem działalności DOZ Fundacji dbam o zdrowie jest 
pomoc Seniorom zgodnie z hasłem Pomagamy cieszyć 
się życiem. Misja Senior obejmuje trzy założenia: pomoc 
socjalną, dbanie o zdrowy i aktywny tryb życia Seniorów 
oraz wspieranie ich aktywności intelektualnej poprzez 
umożliwienie im udziału w organizowanych wykładach, 
koncertach i warsztatach. Nowym projektem, będącym 
w trakcie realizacji jest Telefon Wsparcia dla Seniora – 
ogólnopolska infolinia przeznaczona dla osób powyżej 
60. roku życia, umożliwiająca telefonującemu Senioro-
wi rozmowę z wolontariuszem, dzięki czemu może on 
nawiązać relację i zmniejszyć poczucie osamotnienia. 
Oprócz tego Senior ma możliwość także konsultacji 
z ekspertami w wybranych dziedzinach. Dzięki licznym 
działaniom, pomagamy tym osobom w zachowaniu wy-
sokiej jakości życia oraz zapobiegamy wykluczeniu ze 
społeczeństwa.

Promujemy zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną po-
przez istniejący od ponad 10 lat DOZ Maraton, będący 
wyjątkowym wydarzeniem sportowo-społecznym, zrze-
szającym biegaczy z całej Polski. Przywiązujemy dużą 
wagę do szerzenia edukacji i profilaktyki zdrowotnej. 
Tworzymy materiały o treściach prozdrowotnych, będące 
rzetelnym źródłem wiedzy na tematy farmaceutyczno-
-medyczne. Są to m. in. DOZ Magazyn dbam o zdrowie 
oraz Mobilna Apteczka, która w formie intuicyjnej apli-
kacji pomaga w zarządzaniu skuteczną farmakoterapią 
każdego członka rodziny. Naszym Pacjentom dajemy 
również możliwość zasięgnięcia profesjonalnej porady 
Farmaceuty w formie online, a także oferujmy komplek-
sowy poradnik o zdrowiu, w którym Pacjenci znajdują 
profesjonalne odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Uła-
twiliśmy dostęp do wiedzy o lekach, tworząc Lekopedię 
- internetową encyklopedię leków, pozwalającą na proste 
i szybkie zdobycie informacji na temat leku, dawkowania 
oraz wskazań do jego zastosowania. 

Na co dzień dbamy nie tylko o zdrowie naszych Pacjen-
tów, ale i naszych Pracowników poprzez m.in. organizację 
akcji profilaktycznych, polegających na regularnym wy-
konywaniu badań. Los dzieci naszych Pracowników nie 
jest nam obojętny, stąd od pięciu lat, organizujemy tur-
nus rehabilitacyjno-rekreacyjny DOZ Camp, przeznaczo-
ny dla dzieci z różnymi schorzeniami. Jako firma ciesząca 
się tytułem Legendy Great Place to Work , czujemy się 
zobowiązani do rozwijania kultury organizacyjnej opartej 
na zaufaniu Pracowników. Jesteśmy dumni, że nasi Pra-
cownicy doceniają firmę za klarowną wizję strategii i ce-
lów oraz wysoki poziom komunikacji, a także możliwość 
rozwoju poprzez liczne szkolenia eksperckie. Jako Pra-
cownicy DOZ S.A. dbamy o własne zdrowie, samopoczu-
cie i atmosferę w miejscu pracy. W pracy kierujemy się 
zasadami etyki, przestrzegając standardów i pielęgnując 
je w sposób organizowanej kampanii z Etyką w DOZ. Pra-
cujemy według ładu organizacyjnego, tworząc płaszczy-
zny do dyskusji na temat planów strategicznych i rozwo-
jowych. Nasze działania są kompleksowe i długotrwałe, 
dlatego organizujemy coroczne spotkania dla dostawców 
i właścicieli współpracujących z nami Aptek. Otwarcie 
komunikujemy nasze wartości i chętnie dzielimy się 
naszymi osiągnięciami na zewnątrz, prowadząc aktyw-
ne profile w mediach społecznościowych. Tym samym 
budujemy świadomość wśród naszych Pracowników, 

w ścisłej współpracy z Partnerami i Interesariuszami.

W DOZ S.A. działamy w trosce o środowisko naturalne 
i stale dążymy do poszukiwania nowych rozwiązań, wpły-
wających na jego ochronę. Skutecznie segregujemy od-
pady oraz optymalizujemy zużycia papieru i toneru. Przez 
wdrożenie systemu obiegu dokumentów w wersji elek-
tronicznej, z roku na rok zmniejszamy zużycie artykułów 
papierniczych. Ponadto stosujemy energooszczędne 
oświetlenie, a także obniżamy zużycie wody. W Aptekach 
produkty pakowane są w papierowe torby z certyfikatem 
FSC, zamiast toreb plastikowych. Ograniczamy marno-
wanie produktów, w tym konieczność ich utylizacji oraz 
unikamy pakowania i ponownego przewożenia leków czy 
suplementów, które mogą zostać wykorzystane w far-
makoterapii Pacjenta poprzez zachęcanie do skorzysta-
nia z produktów pełnowartościowych z krótkimi datami 
ważności, jak również w uszkodzonych opakowaniach. 
W szczególności w magazynach realizujmy strategię 3R, 
w ramach której, kartony wykorzystywane do wysyłki 
zamówień, są wykonywane z tektury, którą wykorzystu-
jemy ponownie, ewentualnie oddajemy do recyklingu. 
Nasza część floty samochodowej spełnia najnowsze 
normy emisji spalin EURO 6.  Powstające materiały mar-
ketingowe są wykonane z biodegradowalnych tworzyw 
przyjaznych środowisku. Rozwijamy również kategorię 
BIO Produktów, a tworząc nowe, mamy na względzie ich 
ekologiczny charakter. Wszystkie ekologiczne działania 
DOZ S.A., mające służyć wspólnemu dobru są wspierane 
przez efektywną komunikację marketingową, zachęcają-
cą wszystkich do udziału w eko-inicjatywach.

Mimo niepewnych czasów, stawiamy sobie ambitne cele, 
które są zgodne 

z naszymi wartościami oraz wpisują się w strategię DOZ 
S.A. Jesteśmy otwarci na transformujący się rynek far-
maceutyczny i nowe potrzeby naszych Pacjentów. 

W ten sposób tworzymy lepszą rzeczywistość, pozytyw-
nie wpływając na jakość życia i zdrowia Pacjentów.

"Podstawą naszego działania jest realizacja misji 
Pacjent w Centrum Uwagi i jednocześnie zapew-
nienie wysokiej jakości opieki, a także dostępności 
i bezpieczeństwa terapii farmakologicznej."
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Kryzys klimatyczny to główny czynnik, który 
zapoczątkował transformację energetyczną na 
świecie. Wojna w Ukrainie i konieczność unie-
zależnienia się od rosyjskich dostaw surowców 
energetycznych ten proces przyspieszyły, a bli-
ska współpraca pomiędzy wiarygodnymi partne-
rami jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu. Am-
bicją Equinor jest być jednym z liderów trwałej 
przemiany, zapewniając bezpieczne i stabilne do-
stawy energii oraz rozwijając nowe moce, oparte 
o źródła odnawialne. W myśl hasła „to get there, 
together” wierzymy, że działając wspólnie może-
my odpowiedzieć na wyzwania, z jakimi mierzy-
my się obecnie, realizując też długofalowe cele 
neutralności klimatycznej. 

Obecnie prawie 80 procent energii zużywanej na świecie 
pochodzi ze źródeł kopalnych, a odejście od nich stanowi 
globalne wyzwanie. Unia Europejska sprzyja dekarboni-
zacji, zwiększając udział czystej energii do ok. 2/3 i re-
dukując emisje gazów cieplarnianych o 12 procent (przy 
stale rosnącym zapotrzebowaniu na energię). Jesteśmy 
jednak dopiero na początku drogi do stworzenia stabil-
nego systemu opartego na źródłach niskoemisyjnych. 
Equinor aktywnie uczestniczy w transformacji i prowa-
dzi intensywne działania, by również w Polsce, w której 
węgiel wciąż odpowiada za 70 procent energii, tworzyć 
wielkoskalowe odnawialne źródła energii. Skuteczne 
przeprowadzenie procesu transformacji wykracza poza 
samodzielne możliwości jakiejkolwiek firmy czy branży. 
Konieczna jest całkowita zmiana całego systemu ener-
getycznego, w perspektywie zaledwie kilkudziesięciu 
lat. Nie uda się jej zrealizować bez bliskiej współpracy 
na skalę do tej pory nieznaną w historii świata – mię-
dzynarodową, międzysektorową i wykraczającą poza 
podziały polityczne. „To get there, together” – to hasło, 
którym kierujemy się w Equinor i które odzwierciedla to, 
w jaki sposób jesteśmy w stanie osiągnąć nasz wspólny 
cel. 

Morskie farmy wiatrowe napędzają rozwój OZE 
Equinor koncentruje swoje działania na wspieraniu 
i przyspieszaniu transformacji energetycznej oraz bu-
dowaniu konkurencyjnego i trwałego modelu bizneso-
wego zgodnego z założeniami porozumienia paryskiego. 
Skupiamy się na dekarbonizacji produkcji ropy naftowej 
i gazu, wzroście mocy w energetyce wiatrowej i słonecz-

nej oraz opracowywaniu na skalę przemysłową rozwią-
zań niskoemisyjnych, takich jak wodór czy wychwytywa-
nie i magazynowanie dwutlenku węgla (CCS). W ciągu 
najbliższych pięciu lat wolumen energii odnawialnej 
produkowanej przez Equinor wzrośnie dziesięciokrotnie, 
a do 2030 r planujemy osiągnąć zainstalowaną moc net-
to OZE na poziomie 12-16 GW. 

Dwie trzecie tej mocy będzie pochodzić z morskiej 
energetyki wiatrowej. W Polsce proces wielkoskalowej 
budowy sektora wokół tego źródła pozyskiwania energii 
dopiero się rozpoczął. Bardzo cieszą takie inicjatywy 
jak podpisanie w 2021 roku umowy sektorowej na rzecz 
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej przez przed-
stawicieli administracji rządowej, inwestorów (wśród 
nich jest Equinor), przedsiębiorców zainteresowanych 
tworzeniem lokalnego łańcucha dostaw, jednostek na-
ukowych i badawczych oraz innych podmiotów z branży. 
Zielona transformacja powiedzie się tylko wtedy, gdy za-
angażowane będą w nią firmy i organizacje o odpowied-
nich kompetencjach, zasobach finansowych, przemysło-
wych oraz produkcyjnych. Equinor posiada wieloletnie 
doświadczenie techniczne i komercyjne pozwalające na 
realizację wielkoskalowych projektów w odpowiednim 
tempie, a swoją obecność w Polsce traktuje prioryte-
towo i długoterminowo. Konsekwentnie rozwija zespół, 
zatrudniając wysokiej klasy ekspertów na lokalnym 
rynku. Wykorzystuje swoje doświadczenie z już zrealizo-
wanych czy zaawansowanych projektów, np. największej 
na świecie morskiej farmy wiatrowej Dogger Bank w UK.

Największym wyzwaniem dla całego młodego sektora 
w kontekście budowy morskich farm wiatrowych bę-
dzie duży popyt globalny w łańcuchu dostaw, wąskie 
gardła w procesach wydawania pozwoleń, a także brak 
unormowanych i przewidywalnych wymagań prawnych 
dla projektów znajdujących się już na zaawansowanym 
etapie rozwoju. 

WSPÓLNA DROGA DO TRANSFORMACJI  
I BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
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Dużo i więcej – energia z morskiego wiatru strate-
gicznym celem dla Europy
Jednym z kluczowych kroków w skali globalnej było 
przedstawienie przez Komisję Europejską unijnej stra-
tegii na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych. 
Wyznacza ona kierunki rozwoju w Europie na kolejne 30 
lat i tworzy ramy dla wszystkich europejskich akwenów 
morskich, by zmaksymalizować korzyści z rozwoju mor-
skiej energii wiatrowej. Ma również na celu promowanie 
współpracy transgranicznej w kluczowych regionach, 
takich jak Morze Północne czy Morze Bałtyckie. Przed-
stawione w strategii szacunki zakładają ponad 60 GW 
mocy zainstalowanej z morskiej energetyki wiatrowej 
w Europie do 2030, a do 2050 wartość ta może wzro-
snąć nawet do 300 GW. W samej Polsce plany przewi-
dują 5,9 GW w 2030 i 11 GW w 2040 roku, choć możli-
wości są jeszcze większe. Realizowane przez Equinor, 
wraz z Polenergią, farmy MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III 
oraz projekt drugiej fazy MFW Bałtyk I wygenerują łącz-
nie blisko 3 GW energii, co pozwoli na zasilenie w ener-
gię elektryczną nawet cztery miliony gospodarstw 
domowych.

Korzyści z inwestycji morskiej energetyki wiatrowej 
odczują konsumenci, dzięki obniżeniu cen energii elek-
trycznej, ale zyska też przemysł i mieszkańcy miej-
scowości portowych. Należy do nich m.in. Łeba, gdzie 
znajdzie się baza operacyjno-serwisowa naszych farm. 
Wieloletnie zatrudnienie znajdzie tam nawet stu wysoko 
wykwalifikowanych ekspertów, a cały rozwój sektora 
morskiej energetyki wiatrowej w Polsce przyniesie ok. 
70 000 nowych miejsc pracy. Dodatkowo, polskie firmy, 
które będą zaangażowane w budowę lokalnego łańcu-
cha dostaw, nabędą w ten sposób kompetencji w sek-
torze z ogromnymi perspektywami rozwoju na całym 
świecie.

Morska energetyka wiatrowa jest jednym z filarów 
transformacji energetycznej w Polsce nie tylko z przy-
czyn ekologicznych. Współpraca międzynarodowa 
w tym zakresie jest szansą na wzmocnienie bezpieczeń-
stwa energetycznego w kraju oraz ogólnie bezpieczeń-
stwa w regionie basenu Morza Bałtyckiego. Equinor 
jest ważnym uczestnikiem w tym procesie, inwestując 
w przyszłość, zwiększając nakłady na OZE, realizując 
wielomiliardowe inwestycje pozwalające solidarnie 
odpowiedzieć na wyzwania i wspierając region. O tym, 
w jaki sposób podchodzimy do solidarności energetycz-
nej, świadczy fakt, że jako jeden z pierwszych liderów 
z branży Oil&Gas podjęliśmy decyzję o wyjściu z Rosji, 
a proces ten udało nam się już skutecznie sfinalizować. 

Wiatr, słońce, ziemia  
Polska ma ogromny potencjał nie tylko w zakresie mor-
skich, ale też lądowych odnawialnych źródeł energii 
– fotowoltaiki oraz lądowych farm wiatrowych. Zgodnie 
z deklaracjami płynącymi ze strony władz, rozwój wia-
tru na lądzie ma wkrótce zostać odblokowany, a jego 
udział w polskim miksie energetycznym ma szansę na 
dynamiczny wzrost. Equinor rozwija w Polsce również 

lądowe portfolio poprzez spółkę Wento. We wrześniu 
2022 zakończyła ona w Braniewie na Warmii budowę 
jednej z największych w Polsce farmy fotowoltaicznej, 
której moc wynosi 57,5 MW. Z kolei w gminie Damnica 
na Pomorzu powstaje już kolejna wielkoskalowa farma 
o mocy 60 MW. W sumie biznesplan Wento obejmuje 
rozwojowe projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy około 
1,6 gigawatów (GW).

OZE pozwalają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, 
przy czym dla niektórych gałęzi przemysłu, takich jak 
produkcja cementu, stali, żelaza, czy w sektorze che-
micznym, całkowite wyeliminowanie emisji CO2 jest 
niemożliwe. W tym przypadku dekarbonizacja może być 
realizowana poprzez zastosowanie technologii wychwy-
tywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS). Pole-
ga ona na powstrzymywaniu dwutlenku węgla przed do-
staniem się do atmosfery poprzez jego wychwytywanie, 
kompresowanie w celu transportu i składowanie w for-
macjach skalnych położonych głęboko w ziemi, powyżej 
1 km – często pod dnem morza. Technologia ta może 
być zastosowana w całym systemie energetycznym 
i może pomóc w ograniczeniu pogłębiania globalnego 
ocieplenia. By tego dokonać, konieczne jest składowanie 
miliardów ton CO2 każdego roku. 

Equinor, wraz z Shell i Total, rozwija na Norweskim 
Szelfie Kontynentalnym infrastrukturę do transportu 
i składowania CO2 z różnych gałęzi przemysłu lądowego 
w ramach projektu „Northern Lights”. Skroplone CO2 
będzie transportowane rurociągiem w miejsce stałego 
podmorskiego składowania pod dnem Morza Norwe-
skiego, na głębokości 1-2km. Początkowa faza projektu 
zakłada zdolność składowania około 1,5 miliona ton CO2 
rocznie, a docelowo umożliwi przyjęcie dużych ilości 
dwutlenku węgla z całej Europy i powstrzymanie jego 
emisji do atmosfery. 

„Trylemat energetyczny” wyzwaniem dla sektora  
Sektor energetyczny mierzy się z coraz większymi 
wyzwaniami. Kluczowe jest znalezienie odpowiednie-
go balansu pomiędzy zapewnieniem bezpieczeństwa 
energetycznego, dostępności do zielonej energii w przy-
stępnej cenie oraz ograniczaniem negatywnego wpływu 
na środowisko. Światowa Rada Energetyczna nazwała 
tę strategię „trylematem energetycznym” i definicja 
ta wpisuje się również w strategię firmy Equinor, która 
planuje do 2026 roku zainwestować 23 miliardy dolarów 
w energię odnawialną i projekty niskoemisyjne. 

Aby skutecznie odpowiedzieć na najważniejsze wyzwa-
nie naszych czasów potrzebne będą nie tylko duże na-
kłady finansowe, ale również silne partnerstwa, transfer 
kompetencji i technologii oraz bliska współpraca bizne-
su z administracją. Tylko razem jesteśmy w stanie osią-
gnąć zakładane cele. 
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Beton jest – dosłownie i w przenośni – jednym 
z fundamentów globalnego rozwoju. Co istotne, 
dzięki działaniom branży w ostatnich 20 
latach, jest to zdecydowanie kierunek rozwoju 
zrównoważonego. Nowe technologie w połączeniu 
z ambitnymi celami proekologicznymi od dwóch 
dekad konsekwentnie pomagają zmniejszać 
oddziaływanie produkcji betonu na środowisko. 
W przypadku Grupy Górażdże takie podejście 
umożliwi osiągnięcie neutralności klimatycznej 
już do 2050 roku.

Na całym świecie przechodzimy kolejny, niezwykle 
wymagający egzamin z odpowiedzialności i wrażliwości 
wobec ludzi i planety. Od niczym nieuzasadnionej napaści 
Rosji na Ukrainę, po globalną pandemię COVID-19, 
jesteśmy uczestnikami zdarzeń, które destabilizują 
i brutalnie odmieniają rzeczywistość. Z drugiej jednak 
strony, wyzwalają w wielu ludziach ogromne pokłady 
dobra, pozwalając działać solidarnie i z myślą o lepszej 
przyszłości całego świata. 

To szczególny czas próby i doświadczeń, z których – jak 
pokazuje historia – z dużym prawdopodobieństwem 
wyjdziemy mocniejsi i jeszcze bardziej zmobilizowani 
do tego, by konsekwentnie dążyć do poprawy jakości 
życia otaczającego nas świata. Z perspektywy branży 
cementowej wiele już zostało w tej kwestii zrobione 
i mamy jasną wizję tego, co jeszcze zrobione będzie.

Technologia przeciw CO2

W przypadku produkcji cementu emisja dwutlenku węgla 
to głównie emisja procesowa, która wiąże się z reakcją 
chemiczną, leżącą u podstaw produkcji cementu. I nie 
da się jej dziś tak po prostu zastąpić. Istnieją jednak 

technologie pozwalające na ograniczanie emisji CO2. 
Chcemy je w pełni wykorzystać, dlatego postanowiliśmy 
przyspieszyć realizację naszych celów klimatycznych, 
ogłaszając nowy, najbardziej ambitny w branży 
cementowej cel: do 2030 roku zredukujemy emisję CO2 
powstającego przy produkcji 1 tony cementu do poziomu 
400 kg/tonę, co oznacza redukcję o niespełna połowę 
w stosunku do roku bazowego 1990.

Pomogą nam w tym przełomowe technologie. 
W zawiązku z tym aktywnie uczestniczymy w projekcie 
ACCESS, którego głównym celem jest pilotażowe 
wdrożenie technologii wychwytywania, wykorzystania 
i składowania dwutlenku węgla (CCUS). Inicjatywa 
koordynowana jest przez norweską spółkę Sintef Energi 
AS, a instalacja wykorzystująca technikę wychwytywania 
CO2 z gazów spalinowych po procesie spalania powstanie 
na terenie jednej z cementowni Górażdże i będzie 
pierwszym tego typu projektem w branży realizowanym 
w Polsce. Choć projekt jest na etapie prac badawczych, 
jesteśmy przekonani, że powstające na jego podstawie 
rozwiązania będą przełomowe i staną się kluczowe 
dla globalnego celu redukcji emisji CO2 przez branżę 
cementową. 

Konsekwentna dekarbonizacja

Nasze cele w zakresie dekarbonizacji zostały 
zdefiniowane zgodnie z metodologią Science Based 
Targets Initiative (SBTi). Są zatem są zgodne z tym, co 
według najnowszych badań klimatycznych jest konieczne 
do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego. Warto 
przy tym zaznaczyć, że na drogę do realizacji tych celów 
nasza branża wkroczyła już przed ponad 20 laty. W tym 
czasie zredukowała poziom emisji gazowej o ponad 30%, 
a pyłowej o ponad 99%. Według danych Stowarzyszenia 

Andrzej Reclik 
Prezes zarządu Górażdże 
Członek Rady Programowej UN GCNP
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Producentów Cementu już teraz paliwa alternatywne 
zastępują węgiel przy 70% produkcji cementu, 
a w najbliższych latach możliwe jest zwiększenie tego 
wskaźnika do 90%. 

Pamiętajmy, że wszystko rozpoczęło się od inwestycji 
w rozwój infrastruktury technicznej w ramach 
idei gospodarki obiegu zamkniętego, wdrażanych 
z początku metodą „małych kroków”, a z czasem coraz 
bardziej rozległych, zaawansowanych i stopniowo 
udoskonalanych. Najważniejsze, że działania były i są 
realizowane konsekwentnie, ze świadomością tego, jak 
ważnych procesów dotyczą. 

50% przychodów z produktów zrównoważonych  
do 2030 roku

Neutralność klimatyczna jest nadrzędnym celem dla 
całej branży cementowej. W Grupie Górażdże chcemy 
ją osiągnąć do 2050 roku. Aby tego dokonać, mocno 
stawiamy na innowacje i inwestujemy w badania 
i rozwój. Do 2030 roku chcemy przekroczyć poziom 
50% przychodów generowanych z produktów 
zrównoważonych. 

Równolegle od dłuższego czasu pracujemy nad zmianą 
portfolio produktów, jednocześnie edukując klientów 
i zachęcając do wsparcia proekologicznych zmian. Stale 
redukujemy w ofercie udział cementów z wysokim 
śladem węglowym. Głęboka transformacja produktowa 
w zakresie cementów i betonów polega m.in. na 
wykorzystywaniu w ich produkcji zdekarbonizowanych 
produktów ubocznych z innych gałęzi przemysłu 
i energetyki. Pracujemy również nad nowoczesnymi 
produktami betonowymi, czego przykładałem może być 
innowacyjna linia produktów EcoCrete – nowy rodzaj 
betonu o znacząco obniżonej emisji dwutlenku węgla. 
EcoCrete to efekt wielomiesięcznej pracy inżynierów 
i naukowców z centrum badawczego koncernu oraz 
Centrum Rozwoju i Wdrożeń Produktów Grupy Górażdże. 

Innowacyjny beton wykorzystuje najnowsze, globalne 
osiągnięcia spółki, będąc bardzo istotnym krokiem 
w osiąganiu pełnej neutralności klimatycznej w 2050 
roku.

EcoCrete wytwarzany jest w zakładach należących do 
Grupy Górażdże, które uzyskały certyfikat produkcji 
Concrete Sustainability Council (CSC) i spełniają 
wymogi międzynarodowego systemu standaryzacji 
zrównoważonego zarządzania zasobami w cyklu 
produkcyjnym betonu. Proces weryfikacji w przypadku 
CSC oparty jest na profesjonalnym audycie, który 
koncentruje się m.in. na transparentności produkcji, 
dbałości o względy ekonomiczne, socjalne oraz trosce 
o środowisko naturalne w całym łańcuchu dostaw.

Czysta energia

Produkcja cementu jest procesem energochłonnym, 
jednak i w tej materii wiele się zmienia. Dzięki 
przeprowadzonym w ostatnich latach inwestycjom, 
polski przemysł cementowy stał się jednym 
z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych 
energetycznie. W parze z podnoszeniem skuteczności 
wykorzystania energii idą działania zmierzające 
do tego, by była ona jak najczystsza. Dlatego, 
z międzynarodowym koncernem BayWa r.e., światowym 
liderem odnawialnych źródeł energii, zawarliśmy 
przełomowy w historii Polski dziesięcioletni kontrakt 
na zakup energii (PPA - Power Purchase Agreement) 
z elektrowni fotowoltaicznej w Witnicy. Jest ona 
jedną z największych i najbardziej efektywnych farm 
fotowoltaicznych w kraju – jej moc zainstalowana 
wyniesie 64,6 MWp.

Elektrownie solarna w Witnicy jest pierwszą w Polsce 
niesubsydiowaną elektrownią fotowoltaiczną, wspieraną 
umową w formule corporate PPA. Kontrakt wyznacza 
nowe standardy w dziedzinie pozyskiwania czystej 
i zrównoważonej energii dla przedsiębiorstw i może stać 
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Członek Zarządu  
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Zrównoważony rozwój staje się jednym z priorytetów 
zarządów wielu spółek i tym samym niezbędnym ele-
mentem ich strategii. Jak wynika z najnowszego badania 
GPW „Wpływ czynników ESG na decyzje inwestycyjne”, 
uwzględnianie zagadnień ESG w strategii spółek wpływa 
w coraz większym stopniu na decyzje inwestorów. Spółki, 
które rozwijają swoją działalność w sposób zrówn-
oważony, są postrzegane jako bardziej przewidywalne 
i stabilne finansowo. W ocenie Giełdy kluczowe jest 
przygotowanie uczestników polskiego rynku kapitałowe-
go do obecnych i przyszłych wyzwań środowiskowych, 
klimatycznych i społecznych. 
Giełdy jako platformy obrotu, które łączą inwestorów ze 
spółkami, w znaczący sposób wspierają procesy włącza-
nia kryteriów ESG w prowadzoną działalność biznesową, 
co czynią także poprzez promowanie i edukowanie ucz-
estników rynku w tym obszarze, dedykowane produkty 
inwestycyjne, współpracę z podmiotami zewnętrznymi 
w celu ich promocji, jak również wyznaczanie pewnych 
standardów tworząc i realizację własnej strategii ESG 
jako spółka publiczna.

Edukacja i wytyczne dla spółek kluczem  
wspólnego sukcesu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od 20 
lat jest zaangażowana w inicjatywy dotyczące zrówn-
oważonego rozwoju. W listopadzie 2002 roku zostały 
opublikowane po raz pierwsze zasady Dobrych praktyk 
w spółkach publicznych. Dokument ten powstał z myślą 
o polskim rynku kapitałowym i przedstawiał podstawową 
część standardów ładu korporacyjnego (corporate gov-
ernance) w spółce akcyjnej. Jego kontynuację stanowi 
wprowadzony nowy kodeks „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW 2021”, którego treść odnosi się do 
kwestii klimatycznych i różnorodności.
Jako organizator obrotu, chcemy przygotować emi-

tentów papierów wartościowych do procesu raportowa-
nia niefinansowego. Temu służą m.in. organizowane 
przez GPW warsztaty i szkolenia. Giełda we współpracy 
z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opub-
likowała w 2021 roku „Wytyczne do raportowania ESG. 
Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”. Celem tego 
dokumentu jest wsparcie emitentów w procesie przygot-
owania do raportowania danych niefinansowych zgod-
nych z oczekiwaniami inwestorów. 

Zrównoważona przyszłość dzięki zielonym  
obligacjom 

Zrównoważone inwestycje stają się jednym z dominują-
cych trendów w poszukiwaniu kapitału na rozwój. W tym 
kontekście realizację celów ESG wspierają w szczegól-
ności zielone obligacje, które stanowią najpopularniejszą 
formę finansowania projektów związanych ze zrówn-
oważonym rozwojem. Środki pochodzące z ich emisji 
muszą zostać przeznaczone na zielone projekty, m.in. 
z obszaru energetyki odnawialnej, zielonych budynków, 
czystego transportu czy efektywności energetycznej. 
Decyzja o emisji zielonych obligacji to sygnał dla in-
westorów, że dana spółka jest zaangażowana na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. 

Popularyzacja produktów przy współpracy  
z podmiotami zewnętrznymi 

Od 2013 roku GPW jest członkiem inicjatywy Sustainable 
Stock Exchanges, zaś od 2020 roku członkiem i aktyw-
nym partnerem UN Global Compact Network Poland. 
W czerwcu tego roku został ogłoszony kolejny raport „Zi-
elone finanse w Polsce 2022”, który zawiera informacje 
GPW na temat rynku zielonych obligacji w Polsce. Ponad-
to, Instytut Odpowiedzialnych Finansów oraz UN Global 
Compact Network Poland, czyli autorzy raportu, po raz 
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pierwszy przeprowadzili badanie jakościowe w sektorze 
finansowym, dotyczące stanu wdrożenia priorytetów pol-
ityk ESG, dalszych planowanych działań w tym zakresie 
oraz wpływu ostatnich i spodziewanych wydarzeń.
W grudniu 2021 roku odbyła się I edycja konkursu 
„Liderzy ESG”, którego GPW jest jednym ze współor-
ganizatorów. Konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw 
realizujących wyróżniające się działania w obszarze ESG 
i przewiduje nagrody w czterech kategoriach: Strategia, 
Innowacja, Program edukacyjny oraz Wizjonerka/Wizjon-
er Zielonej Transformacji. 

Indeksy ESG
Ważnym elementem działań skierowanych do inwest-
orów było uruchomienie w 2009 roku indeksu giełdowe-
go RESPECT Index. Wypełnił on zadanie pod kątem 
edukacji i promocji działań społecznie odpowiedzialnych. 
W 2019 roku RESPECT Index został zastąpiony przez 
indeks giełdowy WIG-ESG. W jego skład weszły spółki, 
które znajdują się w WIG20 (skupiającym największe 
i najbardziej płynne spółki) oraz mWIG40 (skupiającym 
spółki średnie). Wagi spółek w tym indeksie zależą od 
rankingu ESG bazującego na ratingu międzynarodowej 
agencji analitycznej, która dostarcza oceny pod kątem 
społecznej odpowiedzialności biznesu dla wielu innych 
dostawców indeksu.

Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW
Jako spółka publiczna, GPW chce być inspiracją i punk-
tem odniesienia dla innych spółek. Pod koniec 2021 
roku GPW ogłosiła strategię ESG Grupy Kapitałowej 
GPW na lata 2022-2025. Wdrożenie jej założeń to wkład 
Giełdy w realizację 17 Globalnych Celów Zrównoważo-
nego Rozwoju 2030 wytyczonych przez ONZ państwom 
członkowskim, w tym przede wszystkim w dobrej jakości 
edukację, równość płci, wzrost gospodarczy i godną 
pracę, odpowiedzialną produkcję i konsumpcję, działania 
w obszarze klimatu oraz partnerstwa na rzecz celów. 
Grupa Kapitałowa GPW wspiera przejście na niskoem-
isyjną gospodarkę. Cel to ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych o 50% do końca 2025 roku z perspektywą 
zeroemisyjności do końca 2030 roku (rok bazowy: 2022). 
Niezmiernie ważna jest działalność biznesowa oparta na 
równości. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organ-
izacji punktem wyjścia powinna być równość pracown-
ików bez względu na płeć, rasę, pochodzenie, orientację 

seksualną, poglądy polityczne czy religijne, a także 
wyrównanie zarobków kobiet i mężczyzn. GK GPW jest 
odpowiedzialnym i pożądanym pracodawcą, tworzącym 
inkluzyjne środowisko pracy. Giełdę wyróżnia wysoki – 
i przede wszystkim rosnący – poziom zaangażowania 
pracowników. 
GK GPW posiada wysokiej jakości praktyki ładu kor-
poracyjnego. Włączyliśmy ryzyka ESG do istniejącego 
systemu zarządzania ryzykami w Grupie i uruchom-
iliśmy Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego, który 
przedkłada Radzie Giełdy rekomendacje w sprawach 
m.in. inicjowania, opiniowania i monitorowania działań 
związanych z implementacją zasad ładu korporacyjnego 
przez GPW oraz w spółkach giełdowych, dokonywania 
corocznej oceny sposobu wypełniania przez Giełdę zasad 
ładu korporacyjnego oraz obowiązków informacyjnych 
dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie 
Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papi-
erów wartościowych. Edukacja pracowników w zakresie 
zagadnień zrównoważonego rozwoju to również jeden 
z priorytetów Giełdy.

Działania warszawskiej giełdy wpisują się 
w globalne trendy 
Z każdym kolejnym rokiem ESG determinuje w coraz 
większym stopniu funkcjonowanie rynków kapitałowych. 
Pandemia koronawirusa uwydatniła kwestie społeczne. 
Agresja Rosji w Ukrainie, związane z nią kryzys migra-
cyjny i energetyczny sprawiły, że zwróciliśmy jeszcze 
większą uwagę na tematy humanitarne i środowiskowe. 
Stawiamy czoło długofalowym skutkom ekonomicznym. 
Niezbędne jest przyspieszenie działań z zakresu ESG. 
Musimy skupić się na takich działaniach, które będą 
prowadzić do zmian w kierunku bardziej zrównoważo-
nego świata, we wszystkich obszarach życia. Giełdy na 
całym świecie, jako podmioty odpowiedzialne za organ-
izowanie obrotu, reagują na zmieniające się potrzeby 
i zobowiązania w obszarze ESG. Warszawska giełda 
odgrywa kluczową rolę w promowaniu odpowiedzialnych 
inwestycji i uwzględniania czynników ESG na rynk-
ach kapitałowych w Polsce i w regionie Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Wspiera zrównoważone inwestowanie, 
podnosi jego transparentność, buduje zaufanie do rynku 
kapitałowego.
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Rafał Brzoska
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W Grupie InPost wykorzystujemy potencjał 
technologii, aby kształtować nową, 
zrównoważoną przyszłość. Aktywnie angażujemy 
się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ, ponieważ wierzymy w prowadzenie 
biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie, 
ekonomicznie i środowiskowo. Jesteśmy 
świadomi złożoności wyzwań, jakie stoją przed 
nami jako firmą, ale też szerszej – jako biznesem 
i społeczeństwem, dlatego w codziennej 
działalności wsłuchujemy się w glosy szerokiego 
grona interesariuszy, w pierwszej kolejności 
skupiając się na klientach, pracownikach 
i partnerach biznesowych, tak aby nasz rozwój 
wspierał realizację ich potrzeb. 

Wydarzenia ostatnich lat, takie jak m.in. pandemia COVID 
19, rosnąca inflacja znacząco wpływająca na poziom 
życia społeczeństwa, a w końcu wzrastająca liczba 
konfliktów na świecie z kulminacją w postaci wojny 
w Ukrainie, nakładają się na pogłębiający się kryzys 
klimatyczny. Skutkiem tych zdarzeń jest regres, jaki 
widzimy w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju 
(SDGs) – prognozy wskazują na rok 2082 (zamiast na 
2050) jako ten, kiedy powinniśmy jako społeczność 
międzynarodowa żyć z sposób zrównoważony, równy 
i sprawiedliwy dla wszystkich. 

Tak drastyczne opóźnienie to wyraźny sygnał do 
działania. To przecież od nas zależy, jaki świat otrzymają 
następne pokolenia. W naszym przekonaniu włączenie 
się w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 
jest obowiązkiem biznesu na całym świecie, bo 
tylko wspólnie możemy sobie poradzić z globalnymi 
wyzwaniami. Wierzymy, że tak silna organizacja, jaką 
jest Grupa InPost, również może odgrywać znaczącą 

rolę we wdrażaniu prośrodowiskowych i prospołecznych 
zmian, które będą kształtować rynek e-commerce 
i łańcuch dostaw. To właśnie nasz model biznesowy 
daje nam szansę na łączenie wielu grup interesariuszy 
i motywowanie ich do wspólnego działania. 

Głównym narzędziem długofalowej transformacji jest 
przyjęta w 2021 r. strategia ESG, do opracowania której 
jednym z drogowskazów były Cele Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ. Opiera się ona na trzech filarach, z których 
każdy odpowiada na potrzeby jednej z kluczowych dla 
nas grup interesariuszy. W filarze Zmieniamy styl życia 
przyszłości koncentrujemy się na klientach i wyzwaniach 
związanych z konsumpcją czy życiem w miastach. Filar 
Dowozimy zeroemisyjny e-commerce powstał z myślą 
o naszej planecie i podejmowaniu działań zmierzających 
do konsekwentnego redukowania naszego wpływu na 
środowisko. W ostatnim – Motywujemy pracowników 
i partnerów biznesowych – skupiamy się na tym, aby 
wspólnie z nimi rozwijać się odpowiedzialnie i w sposób 
zrównoważony. 

Dzięki strategii ESG jesteśmy w stanie wpływać na wiele 
SDGs, jednak obszarami, w których możemy optymalnie 
wykorzystać nasze zasoby i doświadczenie, a tym samym 
najefektywniej przyczyniać się do pozytywnej zmiany, 
są: SDG 11 (Zrównoważone miasta i społeczności), 
SDG 12 (Zrównoważona konsumpcja i produkcja) oraz 
SDG 13 (Działania w dziedzinie klimatu). Widzimy pilną 
konieczność działania w tych obszarach – zużycie 
surowców wtórnych w Polsce spadło z 11,6 % w 2015 
r. na 9,8 % w 2019 r. – stąd też kładziemy duży nacisk 
na wprowadzanie usług ułatwiających przechodzenie 
na model gospodarki obiegu zamkniętego. Sukcesywnie 
zwiększamy udział certyfikowanych opakowań 
z recyklingu w naszej ofercie, a w 2021 r. uruchomiliśmy 

WSPIERAMY ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ  
DZIĘKI INNOWACYJNOŚCI GRUPY INPOST
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usługę EkoBox – pierwszy w Polsce ekosystem wtórnego 
obiegu opakowań dla e-sklepów. Równolegle rozwijamy 
cieszącą się dużą popularnością wśród klientów 
usługę EkoZwrotów, pozwalającą dać drugie życie 
niepotrzebnym już przedmiotom. Po pierwszej odsłonie, 
w której koncentrowaliśmy się na włączaniu do drugiego 
obiegu małej elektroniki, przyszedł czas na tekstylia, 
książki czy zabawki. Zwiększenie ich cyrkularności 
jest szczególnie ważne, aby unikać emitowania śladu 
węglowego, który powstałby w wyniku produkcji nowych 
przedmiotów. 

Ze względu na charakter naszej działalności kluczowym 
wyzwaniem jest dla nas redukcja śladu węglowego. 
Rozumiemy naszą rolę w obliczu kryzysu klimatycznego, 
dlatego cele, które sobie postawiliśmy, są bardzo 
ambitne – chcemy do 2025 r. być neutralni klimatycznie 
w zakresie 1 i 2, a do 2040 w zakresie 3. Traktujemy 
nasze zobowiązanie bardzo poważnie, dlatego 
w listopadzie 2021 r. jako jedni z pierwszych w branży 
zgłosiliśmy się do Science Based Targets Initiative (SBTi) 
i opracowujemy nasze cele zgodnie z Porozumieniem 
Paryskim na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia 
do 1,5°C. SBTi to prestiżowa, oparta na naukowych 
metodach weryfikacji i najbardziej rozpoznawalna 
globalna inicjatywa środowiskowa, która obecnie cieszy 
się największym zainteresowaniem i zaufaniem biznesu. 
Jesteśmy dumni, że możemy realizować swoje cele ze 
wsparciem powszechnie uznanej i wiarygodnej instytucji 
wspieranej przez CDP, UNGC, WRI i WWF. 

Aby móc wywiązać się z zobowiązań, jakie wynikają 
z przynależności do SBTi, wdrażamy monitoring emisji 
CO2 zgodnie z GHG Protocol na wszystkich rynkach, 
na których operujemy. Sukcesywnie przechodzimy na 
transport niskoemisyjny i wdrażamy proces zarządzania 
ryzykiem klimatycznym zgodnie z zaleceniami TCFD. 
W zmniejszaniu emisji CO2 pomaga nam nasza unikalna 
na skalę europejską usługa – dostawa do urządzeń 
Paczkomat® – która jest najbardziej ekologiczną 
formą dostawy ze względu na towarzyszący jej proces 
logistyczny. Jeden kurier dostarczający przesyłki do 
maszyn dostarcza ich ok. 1000, odwiedzając od 4 do 
6 adresów adresów w ciągu dnia pracy, natomiast 
jeden kurier w tradycyjnej formule „od drzwi do drzwi” 
dostarcza średnio 75 przesyłek w ciągu tego samego 
dnia. Daje to nie tylko redukcję emisji setek tysięcy ton 
CO2, ale także przyczynia się do znacznego ograniczenia 
ruchu samochodów kurierskich na ulicach europejskich 
miast. Co więcej, sieć urządzeń Paczkomat® jest tak 
duża, że klient w dużych miastach nie musi jechać do 
niego samochodem, bo do najbliższego punktu odbioru 
ma średnio 200-300 metrów. To dodatkowy sposób 
na uniknięcie emisji gazów cieplarnianych, dlatego 
staramy się zachęcać naszych klientów, aby nie tylko 
wybierali dostawę do maszyny Paczkomat®, ale także 

odbierali przesyłki zawsze przy okazji realizowania 
innych czynności (na spacerze, w drodze z pracy czy 
szkoły) – taki odbiór przesyłki jest wygodny, a do tego ma 
pozytywny wpływ na środowisko. Cieszymy się, że dziś 
z ekologicznych zalet dostaw do urządzeń Paczkomat® 
mogą także korzystać klienci z Wielkiej Brytanii, 
Włoszech, Francji, Półwyspu Iberyjskiego oraz Beneluksu.

 Wraz z rosnącą siecią urządzeń Paczkomat® 
i PUDO (Pick Up Drop Off) staliśmy się stałą częścią 
miejskiego krajobrazu. Ponieważ kraje UE stoją w obliczu 
licznych wyzwań związanych z infrastrukturą miejską 
i regulacjami unijnymi (m.in. stopniowe wprowadzanie 
stref czystego transportu), a nasze urządzenia stały 
się naturalnym elementem tkanki miejskiej i życia 
naszych klientów, powołaliśmy do życia jedną z naszych 
flagowych inicjatyw – program InPost Green City. Jego 
ambicją jest, aby wspólnie z władzami samorządowymi 
miast partnerskich wpływać na funkcjonalność miast, 
tak aby stawały się coraz bardziej zrównoważone 
i przyjazne mieszkańcom, zarówno w globalnej, jak 
i lokalnej skali. W InPost Green City upatrujemy nasz 
istotny wkład w realizację SDG 3 (Dobre zdrowie 
i dobre samopoczucie), SDG 9 (Przemysł, Innowacje 
I Infrastruktura), SDG 11 (Zrównoważone Miasta 
i Społeczności) oraz SDG 13 (Działania w dziedzinie 
klimatu). Wychodzimy naprzeciw potrzebom lokalnych 
samorządów i wspieramy je w realizacji nowoczesnych, 
ekologicznych inwestycji i zielonej transformacji. 
Partnerskim miastom, których jest już w Polsce ponad 
40, oferujemy nie tylko poszerzenie sieci urządzeń 
Paczkomat® i instalowanie czujników jakości powietrza, 
ale przede dajemy gwarancję obsługiwania lokalnej 
sieci InPost przez samochody elektryczne wraz 
z rozszerzeniem infrastruktury ładowarek EV. W walce 
o czystość miejskiego powietrza, ale także o redukcję 
hałasu, szybka elektryfikacja floty kurierskiej to działanie 
niezbędne. W niedalekiej przyszłości chcemy wdrożyć 
program InPost Green City na wszystkich rynkach, 
w których operujemy.

Działania realizowane przez program Green City 
to jeden z elementów postępującej dekarbonizacji 
firmy, w której szczególny nacisk kładziemy na środki 
transportu. Nasza flota elektryczna liczy już ponad 300 
samochodów, a ich liczba w nadchodzących miesiącach 
będzie się sukcesywnie zwiększać. Wierzymy jednak, 
że centrum transformacji dostaw z obszaru last mile 
i – szerzej – e-commerce jest model biznesowy oparty 
na efektywności logistyki, jaką zapewnia Paczkomat® 
i towarzyszące mu usługi. Jesteśmy przekonani, że 
gęsta sieć naszych maszyn w połączeniu z zeroemisyjną 
dostawą może zrewolucjonizować sektor dostaw, gdyż 
jest to dalekowzroczne, proekologiczne rozwiązanie, 
które może kształtować zrównoważone postawy  
naszych klientów.
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W ostatnim czasie, w związku z opublikowaniem 
w Monitorze Polskim pełnej wersji Polskiej Strategii 
Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku 
(dalej jako: „PSW”) rozgorzał temat wodoru, który 
w polskiej gospodarce może odegrać w przyszłości 
kluczową rolę jako surowiec i nośnik energii. 

Wodór uznawany jest za jeden z najważniejszych 
i niezbędnych elementów procesu zmierzającego do 
ograniczenia, a docelowo zaprzestania emisji CO2 do 
atmosfery. Umożliwić ma on transformację istotnych 
sektorów gospodarki, m.in. takich jak transport, 
energetyka czy przemysł.

Aktualny system energetyczny, dający coraz bardziej 
zauważalne niepokojące sygnały i prowadzący 
do nieodwracalnych zmian środowiska, wymaga 
modyfikacji. Udział Polski w tworzeniu gospodarki 
wodorowej może mieć kluczowe znaczenie dla 
krajowego rynku, biorąc pod uwagę w szczególności 
fakt, że Polska jest jednym z liderów produkcji wodoru 
w Europie. Wdrożenie zmian urzeczywistniających 
kluczowe założenia dokumentu rządowego, jakim 
jest PSW, umożliwi budowę gospodarki wodorowej, 
w tym w zakresie wdrożenia technologii wodorowych 
w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystania wodoru 
jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcia 
dekarbonizacji przemysłu, produkcji wodoru w nowych 
instalacjach, opracowania sprawnego i bezpiecznego 
przesyłu, dystrybucji i magazynowania wodoru oraz 
stworzenia stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Ambitne plany rozwoju gospodarki wodorowej 
w Polsce mogą stanowić przełomowe rozwiązanie dla 
aktualnego stanu środowiska. Dlatego też kluczowe 
zmiany regulacyjne wynikające z wdrożenia Prawa 
wodorowego do porządku prawnego w Polsce 
wymagają działań legislacyjnych, edukacyjnych, 
a także współpracy ekspertów z różnych dziedzin na 

szczeblu międzynarodowym. Jako Kancelaria jesteśmy 
zwolennikami otwartej dyskusji i wprowadzania w życie 
nowych możliwości.

Prawo wodorowe ma objąć nowelizacją takie 
ustawy, jak: ustawa – Prawo energetyczne, ustawa 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz ustawa 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

U podłoża całego procesu prawidłowego 
uregulowania normatywnego musi leżeć odpowiednie 
usystematyzowanie i dostateczne objaśnienie 
wykorzystywanej terminologii, szczególnie biorąc 
pod uwagę skomplikowanie w sensie technicznym 
analizowanej materii. Z uwagi na powyższe całkowicie 
podzielamy zdanie wyrażone w PSW, zgodnie z którym 
konieczne jest wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia 
samego wodoru do ustawodawstwa, jak i określenie 
spełnianej przez niego roli, w szczególności poprzez 
wskazanie rodzajów tego gazu, które zostaną objęte 
planowanymi regulacjami, a co za tym idzie – w dalszej 
perspektywie również przewidywanymi systemami 
wsparcia. 

W naszej opinii, dla efektywnego urzeczywistniania 
powyższych zmian potrzebne są przemyślane 
rozwiązania legislacyjne. Niewątpliwie będzie to duże 
wyzwanie, aktualnie nie istnieje bowiem żaden akt 
prawny, który wprost regulowałby tę ważną tematykę. 

Pragniemy podkreślić, iż wodór nie jest jedynym 
sektorem zrównoważonego rozwoju, w którym działamy 
jako Kancelaria KKLW Wierzbicki i Wspólnicy sp. k. 
W 2022 roku uczestniczyliśmy w pionierskiej inicjatywie 
UN Global Compact dotyczącej Małych Elektrowni 
Wodnych w Polsce. Jesteśmy współautorami raportu 
powstałego w wyniku porozumienia ramowego UN 
Global Compact Network Poland z Ministerstwem 

Przemysław Wierzbicki 
Partner Zarządzający  
KKLW Wierzbicki i Wspólnicy sp. k.
Członek Rady Programowej UN GCNP
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Rozwoju i Technologii na rzecz realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności celu 
dotyczącego czystej energii. 

Traktujemy to jako potwierdzenie naszego wieloletniego 
doświadczenia w zakresie OZE, energetyki oraz postępowań 
regulacyjnych, w szczególności wodno-kanalizacyjnych. 
Obecnie ekspansywne wykorzystanie zasobów wodnych 
prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jej jakości, dlatego 
Kancelaria KKLW Wierzbicki i Wspólnicy sp. k. z satysfakcją 
i zaangażowaniem włączyła się w prace UN Global Compact 
związane ze zrównoważoną gospodarką wodną.

W Polsce mała energetyka wodna posiada znaczny potencjał 
rozwojowy, głównie ze względu na techniczne możliwości 
hydroenergetyczne krajowych rzek, które obecnie są 
wykorzystywane w 19%. W porównaniu do innych krajów 
europejskich, gdzie poziom ten wynosi 50%, jest to niski 
stopień ich eksploatacji. Dlatego od paru lat postulaty 
poprawy sytuacji hydroenergetycznej polskich rzek 
zamieszczane są w dokumentach na szczeblu krajowym. 

Inwestycja w MEW w oparciu o istniejące obiekty piętrzące 
ogranicza wpływ inwestycji na środowisko oraz przynosi 
korzyści z produkcji energii z OZE. Dodatkowo stanowi ona 
profit dla Skarbu Państwa w postaci przychodu z dzierżawy 
jazów i gruntów oraz redukcji kosztów ponoszonych na 
utrzymanie stanu rzek. Sama budowa MEW pozostaje jedną 
z możliwości wykorzystania przedmiotowego potencjału, 
gdyż w Polsce znajduje się wiele istniejących źródeł 
wytwórczych, które wymagają modernizacji i prawidłowego 
dostosowania do aktualnych wymagań i standardów, o czym 
szerzej wspomnieliśmy w Raporcie o Małych Elektrowniach 
Wodnych w Polsce dla UN Global Compact. 

Pragniemy również wyrazić nasze zainteresowanie 
budownictwem zrównoważonym – obiektami stworzonymi 
z poszanowaniem naturalnego środowiska, ekosystemu, 
ale również oszczędnymi i komfortowymi budynkami. 

Zrównoważone budownictwo to nie tylko oszczędność 
w zakresie energii i wody, lecz również odpadów i innych 
toksycznych i szkodliwych emisji. Świadomość Polaków 
związana z ekologią i ochroną środowiska ciągle wzrasta. 
Zielone budynki stanowią duży potencjał rozwojowy, 
głównie ze względu na zyski możliwe do wypracowania 
w sektorze energii i wody, co może się stać istotne również 
dla klientów indywidualnych, których zainteresowanie będzie 
miało wpływ na zwiększenie popytu na zrównoważone 
budynki mieszkalne. Odpowiednia ilość terenów zielonych 
i rekreacyjnych w okolicy naszego zamieszkania i pracy, 
rozplanowanie mieszkań i biur z odpowiednią dopływem 
światła, ale również zastosowanie przez inwestora lub 
dewelopera materiałów budowlanych nieszkodliwych dla 
środowiska ma znaczący wpływ na nasze zdrowie. Mamy 
nadzieję, że w przyszłości budownictwo zrównoważone nie 
będzie wyłącznie zjawiskiem biznesowym, lecz również 
prawnym.

Kancelaria KKLW Wierzbicki i Wspólnicy sp.k. od wielu 
lat bierze udział w nowatorskich projektach związanych 
ze zrównoważoną gospodarką wodną, gospodarką 
odpadami i ochroną środowiska. Od lat angażujemy się 
również w liczne projekty związane z elektromobilnością 
w Polsce. Realizowaliśmy m.in. projekty związane z nowymi 
regulacjami prawnymi związanymi ze zrównoważonym 
rozwojem dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz kilku ministerstw. Dlatego 
uczestnictwo w projektach UN Global Compact jest dla nas 
źródłem ogromnej satysfakcji, a nasza rola nie kończy się 
wyłącznie na aspektach prawnych, ale rozciąga się także na 
aspekty techniczne, ekonomiczne i podatkowe. 

Nasze działania w oparciu o kierunki, w których powinien 
rozwijać się biznes na rzecz zrównoważonej gospodarki 
wodnej i wodorowej, stanowią naturalną konsekwencję 
wieloletnich aktywności i podjętych decyzji, a także są 
wyrazem chęci dalszego uskuteczniania wprowadzania 
zmian, których wszyscy dziś tak bardzo potrzebujemy.
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Strategiczne działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju to nieodłączny element tworzenia 
wartości przedsiębiorstwa i rozwoju biznesu. 

Świadome i kompleksowe zarządzanie wszystkimi 
aspektami ESG pozwala na zbudowanie solidnego 
modelu biznesowego, który w połączeniu 
z pozostałymi jego elementami jest jeszcze 
bardziej odporny na kryzysy. Dlatego tak ważna jest 
zmiana krótkoterminowego myślenia o aspektach 
środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego 
na strategiczne i długoterminowe podejście do nich. 
W międzynarodowej Grupie KRUK podejmujemy szereg 
działań, aby tak właśnie było. 

Nasze działania dotyczą różnych grup i wspierają 
realizację zarówno naszych celów strategicznych, jak 
i Celów Zrównoważonego Rozwoju. W Grupie KRUK 
m.in. dbamy o pracowników, w tym o zapewnienie 
równości wynagrodzeń. Wspieramy edukację finansową 
naszych klientów, troszczymy się o środowisko poprzez 
dążenie do neutralności klimatycznej, wspierając 
realizację celów Agendy 2030. 

Wzajemny szacunek i traktowanie drugiego człowieka 
tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, to jedna 
z naszych fundamentalnych wartości. Dlatego 
w tym wyjątkowo trudnym 2022 roku, roku inwazji 
Rosji na Ukrainę, nasze działania charytatywne 
skoncentrowaliśmy na pomocy uchodźcom z Ukrainy. 

Jako organizacja międzynarodowa, która działa 
w krajach graniczących z Ukrainą, zdecydowaliśmy się 
podjąć konkretne działania i przekazać sumę  
320 tys. EUR  

(ok. 1,5 mln zł) na wsparcie różnych działań i organizacji 
pomagających i wspierających osoby uciekające  
przed wojną w Ukrainie.

Ponadto niezmiennie od lat odpowiadamy na potrzeby 
edukacyjne klientów i całego społeczeństwa, 
wspierając przy tym 4. Cel Zrównoważonego 
Rozwoju „Dobra jakość edukacji”. Wierzymy, że 
wkład naszej firmy w rozwój społeczny, to nie tylko 
codzienna działalność i pomoc klientom w spłacie 
zadłużenia. Badania pokazują, że prawie połowa 
dorosłych Europejczyków i Europejek nie posiada 
podstawowej wiedzy o finansach, a my chcemy dzielić 
się tą wiedzą i odpowiadać na globalne wyzwania. 
W międzynarodowej Grupie KRUK prowadzimy różne 
kampanie edukacyjne. Najczęściej są one realizowane 
w Internecie i mają na celu podniesienie świadomości 
finansowej zarówno klientów, jak i całych społeczności. 

Jedną z ciekawszych platform edukacyjnych, które 
należą do naszej Grupy jest portal Kapitalni.org, który 
realizuje systematyczną edukację finansową, realnie 
wpływającą na zachowania finansowe i postawy 
konsumentów. Treści edukacyjne, w tym ponad 600 
merytorycznych artykułów, zostały przygotowane przez 
uznanych na rynku ekspertów, dziennikarzy i blogerów 
finansowych. Materiały na platformie zostały ułożone 
w specjalne ścieżki edukacyjne, z których przynajmniej 
jedną, całą ścieżkę ukończyło 2700 osób. Z portalu 
Kapitalni.org korzysta miesięcznie ponad 73 tys. 
unikalnych użytkowników. Oprócz fachowych porad, 
na portalu znaleźć można łatwe w użyciu i praktyczne 
narzędzia takie, jak formularze do tworzenia domowego 
budżetu i śledzenia wydatków oraz specjalne  
kalkulatory finansowe.

Piotr Krupa 
prezes zarządu KRUK S.A. 
Członek Rady Programowej UN GCNP

WARTOŚCI I STRATEGICZNE PODEJŚCIE  
WSPARCIEM REALIZACJI CELÓW  
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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Zapewnienie równości płci, wynikające z 5. Celu 
Zrównoważonego Rozwoju, od zawsze było filarem 
naszej działalności. Nigdy płeć czy narodowość nie 
determinowały w naszej organizacji możliwości awansu. 
Aż 60 proc. najwyższych stanowisk menadżerskich 
w Grupie KRUK zajmują kobiety, a obliczona przez nas 
w 2022 roku średnia skorygowana luka płacowa dla 
KRUK S.A. wynosi 1,5 proc. Dla porównania wartość 
średniej skorygowanej luki płacowej w Unii Europejskiej 
utrzymuje się na poziomie ok. 11 proc. To pokazuje, że 
nasza organizacja może być przykładem i dowodem na 
to, że taki model nie tylko można stworzyć, ale też jest 
on bardzo korzystny i opłacalny dla firmy. 

Odpowiedzialność Grupy KRUK za wpływ na 
środowisko to dowód dojrzałości organizacji 

Coraz większa świadomość katastrofalnych skutków 
ocieplania się klimatu i przebijający się do opinii publicznej 
głos naukowców na temat zmian, jakie nas czekają 
w najbliższych dekadach, działa na wyobraźnię i zmusza 
do działania. 

Będąc świadomymi swojego wpływu na klimat, zgodnie 
z 13. Celem Zrównoważonego Rozwoju, zdecydowaliśmy 
o stopniowym dążeniu Grupy KRUK do neutralności 
klimatycznej. Aby osiągnąć nasz cel, przez ostatni rok 
rozbudowaliśmy nasze kompetencje i stworzyliśmy 
podstawy do skutecznego monitorowania i zarządzania 
śladem węglowym organizacji. Policzyliśmy pośrednią 
i bezpośrednią emisję Grupy na wszystkich rynkach, na 
których działamy (Scope 1 i 2 zgodnie z GHG Protocol). 
Zdecydowaliśmy się dobrowolnie ujawnić informację 
o śladzie węglowym Grupy, bazując na wytycznych CDP – 
organizacji, która ocenia wkład w ochronę klimatu tysięcy 
przedsiębiorstw na całym świecie.

Obecnie Grupa KRUK prowadzi swoją działalność 
operacyjną w 7. krajach europejskich, a każdy z nich 
ma odmienną specyfikę. Udział odnawialnych źródeł 
energii w miksie energetycznym poszczególnych 
krajów determinuje dostęp do nisko emisyjnej energii 
elektrycznej. Nasze biuro w Madrycie już dzisiaj jest 
zasilane w 100. procentach energią odnawialną, podobnie 
siedziba w Bukareszcie. W pozostałych lokalizacjach 
pracujemy nad tym, by pozyskać taką energię 
w najbliższej przyszłości. 

Zależy nam, żeby energia elektryczna, z której korzystamy, 
była wykorzystana w jak najbardziej efektywny sposób. 
Dlatego pracujemy nad dostosowaniem systemów 
zarządzających wentylacją, temperaturą i oświetleniem 
tak, by bez pogarszania komfortu naszych pracowników 
zapewnić oszczędności i zapobiegać marnotrawstwu. 
Lokalnie wdrożyliśmy zasady pracy hybrydowej. KRUK 
Romania w biurze w Bukareszcie zmniejszył o 55 proc. 
zajmowaną powierzchnię, umożliwiając pracownikom 
dzielenie się biurkami. Nowe sposoby pracy pozwalają 
na rezygnację z części wykorzystywanej przestrzeni 
biurowej, co jednocześnie pozwala na ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych, jakie powstają przy okazji dojazdów 
pracowników do pracy. 

Jednym z elementów prowadzenia skutecznej 
windykacji, jest praca w terenie, która wymaga 
korzystania z floty samochodowej. Chcąc działać 
zgodnie z zasadami taksonomii środowiskowej UE, Grupa 
KRUK będzie inwestować w zrównoważone produkty 
i usługi, a za takie uważane są samochody nisko i zero 
emisyjne. Samochody elektryczne to przyszłość, tu 
i teraz dokładamy starań, by nasze pojazdy emitowały jak 
najmniej CO2. Nasz flota jest wyposażana w ogumienie, 
które spełnia wysokie standardy efektywności 
energetycznej ze względu na niższe opory toczenia.  
To przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie  
na paliwo i obniżenie emisyjności. 

Wkładamy dużo pracy w rozwój usług cyfrowych. 
Umożliwienie klientom korzystania z wygodnej 
cyfrowej platformy do regulowania należności pozwala 
przyśpieszyć proces windykacji, ograniczając ilość 
zużywanego papieru i energii elektrycznej. 

Jako nowoczesna, międzynarodowa firma z polskim 
rodowodem chcemy angażować się świadomie na rzecz 
wspólnego dobra, jakim jest środowisko i klimat na 
każdym szczeblu i na każdym rynku w którym działamy. 
Staramy się wpleść to myślenie w procesy decyzyjne 
i strategię, by odkrywać i oceniać ryzyka dla naszej 
działalności, jakie wynikają ze zmian klimatycznych.

Trzymanie się wartości i zasad to podstawa 
sukcesu międzynarodowej Grupy KRUK

Implementowanie zasad odpowiedzialności za 
środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny 
wymaga pracy na wszystkich szczeblach organizacji. 
Działamy w obszarze zarządzania wierzytelnościami 
i współuczestniczymy w tworzeniu najwyższych 
standardów. Od lat jesteśmy liderem branży w Polsce 
i w Rumunii, dynamicznie rozwijamy się na pozostałych 
rynkach, na których jesteśmy obecni, a konsekwentne 
trzymanie się zasad i naszych wartości pozwoliło nam 
osiągnąć międzynarodowy sukces.

Kierujemy się tymi zasadami, wdrażając cele ESG 
do organizacji. Na wszystkich rynkach, na których 
jesteśmy obecni, przykładamy uwagę, by były 
przejrzyste i jednolite. Zapewniamy tym samym naszych 
pracowników, klientów i interesariuszy, że KRUK to firma 
godna zaufania i dobry partner na przyszłość.
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Emilia Górska-Mytyk 
Dyrektorka Sprzedaży i Marketingu
Kuehne + Nagel Sp. z o.o. 

Uważamy, że zrównoważony rozwój to proces, wymaga-
jący podjęcia działań, które pozwolą przyszłym pokole-
niom żyć w podobnej rzeczywistości do naszej. Wiemy, że 
do osiągnięcia założonych celów konieczna jest spójność 
trzech elementów: wzrostu gospodarczego, inkluzji spo-
łecznej i ochrony środowiska. Dlatego w strategii Kueh-
ne+Nagel uwzględniamy Cele Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ. Spośród 17 zdefiniowanych Celów nasza firma zo-
bowiązała się do realizacji 10 z nich. Cele, na które mamy 
niewielki wpływ lub w obrębie których działania nie by-
łyby skuteczne, to m.in. koniec z ubóstwem, zero głodu, 
dobra jakość edukacji, czysta woda i warunki sanitarne, 
zrównoważone miasta i społeczności, życie pod wodą 
i życie na lądzie. 

Mamy świadomość, że ogromna liczba przewożonych 
towarów nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Jed-
nak bez logistyki rozwój gospodarczy nie jest możliwy. 
Żyjemy w globalnej wiosce, a logistyka wspiera wymianę 
handlową. W Kuehne+Nagel codziennie łączymy ludzi 
i towary na całym świecie – nie oznacza to jednak, że nie 
możemy prowadzić innowacyjnego i zrównoważonego 
biznesu. Jesteśmy w gronie przedsiębiorstw, które pod-
jęły działania kwestionujące status quo i chcemy zmienić 
rzeczywistość na bardziej czystą i zieloną. Wierzymy 
w siłę małych kroków oraz w to, że działając razem, 
możemy osiągnąć więcej. Dlatego zobowiązaliśmy się 
do pracy nad własnym śladem środowiskowym oraz do 
przygotowania szeregu rozwiązań, pomagających mie-
rzyć, ograniczyć, zredukować oraz ewentualnie skom-
pensować pozostawiany ślad węglowy przez naszych 
klientów, partnerów i dostawców.

Wierzymy, że jako ludzkość stać nas na to, aby modele 
biznesowe przekształcane były w gospodarkę cyrkularną, 
gdzie odtwarzamy życie, a nie je niszczymy i to właśnie 
jest dla nas priorytetem numer 1. 

Wyścig w walce ze zmianami klimatu

Biznes wymaga strategii, a ta nakierowana na zrównowa-
żone rozwiązania powstała w naszej firmie w 2010 roku 
pod nazwą KN Green. Na początku szukaliśmy sposobów 
na generowanie danych dotyczących wpływu naszej 
działalności tak, aby uzyskać widoczność tego, gdzie 
jesteśmy, a następnie – bazując na pozyskanej wiedzy – 
określiliśmy cele i skrupulatnie je realizowaliśmy. 

Obecnie jesteśmy zaangażowani w inicjatywę Science-
-Based Target (SBTi) i przejście na zeroemisyjny model 
biznesowy, umożliwiając to jednocześnie naszym klien-
tom. Dzięki wiedzy opartej na danych, projektowaniu 
i optymalizacji łańcuchów dostaw, wykorzystywaniu al-
ternatywnych środków transportu oraz niskoemisyjnych 
rozwiązań paliwowych możemy aktywnie przeciwdziałać 
zmianie klimatu w naszej branży i być odpowiedzialnym 
partnerem dla klientów, partnerów i dostawców.

Wsparcie naszego otoczenia biznesowego w tym zakresie 
jest dla nas niezmiernie ważne, ponieważ aż 98,6% emisji 
w naszym łańcuchu wartości generowanych jest w za-
kresie 3 GHG. Są to emisje poddostawców – właścicieli 
środków transportu w transporcie drogowym, morskim 
i lotniczym. 

Przystępując do inicjatywy Science Based Targets (SBTi), 
wyznaczyliśmy ambitne cele w zakresie redukcji naszych 
bezwzględnych emisji o 33% do 2030 r. w stosunku do 
poziomu bazowego z 2019 roku. Stanowi to równowar-
tość 5,5Mt emisji gazów cieplarnianych. Zobowiązali-
śmy się również do osiągnięcia 100% wykorzystania 
odnawialnej energii elektrycznej we wszystkich naszych 
zakładach, do zerowej ilości odpadów trafiających na 
składowiska i do zmniejszenia zużycia wody o 10% do 
2030 roku.

Włożyliśmy wiele wysiłku w inwestycje w zrównoważone 
paliwa lotnicze SAF i zawarliśmy sojusze na rzecz pro-
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mowania stosowania paliw alternatywnych. W projekto-
waniu łańcuchów dostaw postępujemy według zasady: 
measure, avoid, reduce, offset. W pierwszej kolejności 
staramy się zapewnić narzędzia do mierzenia śladu wę-
glowego i prowadzić działania, mające na celu unikanie 
emisji gazów cieplarnianych. Jeśli nie jesteśmy w sta-
nie tego zrobić, to staramy się je zredukować. Ostatnią 
z preferowanych opcji jest kompensacja emisji poprzez 
inwestycje w projekty związane z ochroną środowiska. 
W Kuehne+Nagel od końca 2019 roku stosujemy kom-
pensacje emisji dla wszystkich przewożonych ładunków 
w drobnicy morskiej na swój koszt i umożliwiamy tę 
opcję wszystkim klientom, niezależnie od wybranego 
modelu transportu. 

W Polsce realizujemy założenia strategii globalnej.  
W lutym 2020 r. powołaliśmy lokalny Komitet CSR, który 
koncentruje się na planowaniu i wdrażaniu różnych ini-
cjatyw, wspierających realizację celów strategicznych na 
szczeblu ogólnokrajowym. Komitet CSR koncentruje się 
w głównej mierze na edukacji pracowników oraz koordy-
nacji działań na rzecz społeczności lokalnych w ramach 
wolontariatu pracowniczego i ochrony klimatu. 

Uczciwość to kluczowy element naszych działań

Kodeks Postępowania Kuehne+Nagel stanowi podstawę, 
na której zbudowano firmowy program etyki i zgodności 
(compliance). Ustanawia on ogólne zasady, dotyczące 
działań podejmowanych przez członków Kuehne+Nagel 
oraz zawiera wytyczne na temat przeciwdziałania łapów-
karstwu. Podkreślają one, że Kuehne+Nagel nie będzie 
angażować się w żadną formę łapownictwa czynnego 
lub biernego i nie będzie tolerować nieuczciwych działań 
podejmowanych przez pracowników firmy.

Kodeks Postępowania musi być stosowany konsekwent-
nie i nieprzerwanie, a jego treść wykracza poza regulacje 
prawne i jest filarem standaryzacji uczciwych działań. 
Kuehne+Nagel oczekuje, że wszyscy pracownicy będą za-
wsze działać zgodnie z zasadami biznesowymi przyjętymi 
w firmie i są zobowiązani do zapoznania się z tym ko-
deksem przy zawieraniu umowy o pracę. Ponadto firma 
przeprowadza coroczne testy wiedzy z zasad compliance 
i etyki biznesowej, które stanowią składową część oceny 
pracowniczej – wszyscy pracownicy zatrudnieni na umo-
wę o pracę muszą do nich przystąpić. 

Działania podejmowane przez naszą firmę bazują na 
najwyższych standardach etycznych oraz prawnych. 
Uwzględnienie uczciwości jako kluczowego elementu 
naszych działań jest konieczne, aby spełniać złożone zo-
bowiązana biznesowe. 

Siła tkwi w różnicach, a nie w podobieństwach

Wprowadzona przez nas globalna polityka różnorodności 
określa standardy postępowań zgodnych z założeniami 
strategii firmy oraz kodeksem postępowania. W ramach 
polityki pracownicy poszerzają swoją wiedzę o różno-
rodności przy okazji rozmaitych kampanii, np. z okazji 
Miesiąca Różnorodności czy też Dnia Osób z Niepeł-
nosprawnościami. W ramach Miesiąca Różnorodności 
publikowane są materiały edukacyjne, raporty, wywiady 
z pracownikami oraz ogłaszane konkursy dla pracowni-
ków i ich dzieci, mające na celu zwrócenie uwagi na różne 
aspekty różnorodności w pracy i uczące szacunku do dru-
giego człowieka. Co roku nasza firma realizuje szkolenia 
dotyczące różnorodności dla kadry kierowniczej. Dzięki 
prowadzonym warsztatom uczestnicy zapoznają się nie 
tylko z teorią i wiedzą o stereotypach, ale mogą również 
wzmocnić swoje kompetencje zarządzania zespołem 
różnorodnym. Oprócz prowadzenia akcji dedykowanych 
pracownikom angażujemy się w wydarzenia, których 
beneficjentami są osoby niepełnosprawne, jak np. Poland 
Business Run. Te oraz inne działania komunikacyjne or-
ganizowane w Kuehne+Nagel przyczyniły się do wzrostu 
otwartości między pracownikami i uwrażliwiły na różne 
aspekty różnic, jakie mogą występować między nimi na 
co dzień. 

„Nowa normalność” jest w naszym zasięgu

Przyszłość naszej planety i społeczeństwa nie jest 
ustalona raz na zawsze. To w naszych rękach spoczywa 
przyszłość następnych pokoleń. Pandemia dowiodła, że 
ludzkość może zrobić coś niezwykłego, jeśli nauka i tech-
nologia są wykorzystywane dla dobra wszystkich i jeśli 
wszystkie zaangażowane strony biorą na siebie odpowie-
dzialność. 

Niektórzy mogą pomyśleć, że w aktualnej sytuacji, z jaką 
mierzy się branża transportu i logistyki, zrównoważony 
rozwój, zmiana klimatu czy dekarbonizacja nie są głów-
nym wyzwaniem. Wręcz przeciwnie: w Kuehne+Nagel 
wierzymy, że mogą być one potężnym akceleratorem, 
aby stworzyć upragnioną „nową normalność”. Oferując 
to, co najlepsze dla naszych klientów, dbamy o naszych 
współpracowników i społeczności. Dzięki połączeniu 
działań na rzecz środowiska, różnorodności i integracji 
pracowników oraz społeczności tworzymy wartość wy-
kraczającą poza naszą branżę. 

W Kuehne+Nagel bierzemy odpowiedzialność za naszą 
wspólną przyszłość. 
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Od wielu lat L'Oréal wdraża strategie zrównoważonego 
rozwoju. Realizując swoje zobowiązania wobec planety 
i społeczeństwa, wspieramy plan przemiany świata, 
w którym potrzeby są zaspokajane w zrównoważony spo-
sób, z poszanowaniem natury, a także z troską  
o dobrostan ludzi. Realizacja 16 z 17 Celów Zrównowa-
żonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ (SDG’s) jest 
wpisana w naszą biznesową codzienność. Przekłada się 
to na przyspieszenie transformacji modelu biznesowego, 
uwzględniającej ograniczenia planety oraz wzmacnia 
nasze zaangażowanie - zarówno w kwestie prośrodowi-
skowe, jak i walkę z wykluczeniem społecznym.

Ograniczamy ślad węglowy

W Polsce fabryka L’Oréal Warsaw Plant aktywnie włą-
cza się w rozwiązywanie tak istotnych problemów, jak 
zmniejszające się zasoby wody, zmiany klimatu, zanie-
czyszczenie plastikiem czy zarządzanie rosnącą ilością 
odpadów. Jednym z naszych globalnych wyzwań jest 
poprawa efektywności energetycznej i uzyskanie dostępu 
do „zielonej” energii. Zgodnie ze zobowiązaniami przyję-
tymi w ogłoszonym w 2020 roku programie zrównowa-
żonego rozwoju „L'Oréal for the Future”, do 2025 r. uzy-
skamy zerowy bilans dwutlenku węgla we wszystkich 
oddziałach Grupy.

Stawiamy na „zieloną” energię

Naszym celem jest, aby coraz więcej energii wykorzy-
stywanej w naszej polskiej fabryce pochodziło ze źródeł 
odnawialnych. W 2020 roku stanowiła ona 44% całkowi-
tej konsumpcji – to energia elektryczna, do której zakupi-
liśmy certyfikowany prąd. Zgodnie z założeniami do 2025 
roku cała wykorzystywana w fabryce i innych obiektach 
L'Oréal (biurach, centrach dystrybucyjnych i fabrykach) 
energia będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Ener-
gią nieodnawialną jest natomiast gaz ziemny, używany do 

ogrzewania budynku i do wytworzenia pary  
(do dezynfekcji i celów produkcyjnych).

Zwiększamy efektywność energetyczną

Na przestrzeni lat w L’Oréal Warsaw Plant podjęliśmy licz-
ne działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii. 
Do roku 2020 zredukowaliśmy emisję CO2 o 38% vs. 2005 
rok, poprzez następujące projekty ograniczające zużycie 
energii cieplnej (z gazu): system BMS (ang. Building Mana-
gement System) do monitoringu zużycia mediów produk-
cyjnych oraz termowizja budynków/dachów i rurociągów.

W maju 2022 roku uruchomiliśmy odzysk ciepła ze sprę-
żarek. Zainstalowaliśmy w trzech sprężarkach powietrza 
system odzysku ciepła i wykorzystujemy otrzymaną 
energię do podgrzania wody technologicznej, która była 
podgrzewana za pomocą wymiennika parowego. Takie 
rozwiązanie pomoże zmniejszyć zużycie gazu na potrzeby 
wytwornicy pary produkującej parę wodną.

Ograniczamy wpływ energetyczny

Do 2025 roku będziemy nadal działać na rzecz zmniejsze-
nia ogólnego wpływu energetycznego, dążąc do zmniej-
szenia o 20% zużycia energii poprzez: audyt mediów pro-
dukcyjnych pod kątem efektywności energetycznej (BG) 
i audyt odzysku ciepła ze ścieków, odzyski ciepła w ko-
tłowniach (ekonomizery, odzysk z odsolin), optymalizację 
procesów mycia i dezynfekcji podczas produkcji oraz nową 
izolację rurociągów.

Wyzwaniem, z którym się mierzymy jest znalezienie 
alternatywy dla gazu. Dlatego obecnie pracujemy nad 
przetargiem na realizację dużej inwestycji w tzw. biomasę, 
by wybudować własną ciepłownię. Dzięki temu będziemy 
mogli ogrzewać nasze budynki oraz wytwarzać parę do 
procesów produkcyjnych.

Valéry Gaucherand
Dyrektor Generalny
L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie 
Członek Rady Programowej UN GCNP
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Działamy z poszanowaniem praw człowieka

Współcześnie każda firma, która chce rozwijać się w spo-
sób zrównoważony, powinna obok zaangażowania środo-
wiskowego, uwzględniać także etykę w swojej kulturze, 
strategii i codziennych praktykach. W L’Oréal od zawsze 
priorytetem jest poszanowanie praw człowieka oraz dzia-
łanie zgodnie z naszymi wartościami etycznymi, którymi 
są uczciwość, szacunek, odwaga i przejrzystość. To mię-
dzy innymi dlatego zarówno nasze marki, jak i pracowni-
cy włączają się w działania prospołeczne.

Zero tolerancji dla molestowania

Zjawisko molestowania w miejscach publicznych okazuje 
się być ogromne, ale jego świadomość jest ciągle jeszcze 
znikoma. Badania zlecone przez jedną markę L’Oréal Pa-
ris pokazały, że aż 84% kobiet doświadczyło molestowa-
nia w miejscach publicznych raz albo wielokrotnie. Tylko 
w 31% przypadków ktoś okazał im wsparcie. Aż 86% 
osób będących świadkami molestowania nie wiedziało, 
jak reagować w takich sytuacjach. Z powodu dużej skali 
tego zjawiska i wciąż niewielkiej świadomości społecz-
nej, L’Oréal Paris wspólnie z organizacją Centrum Praw 
Kobiet zainicjowały kampanię społeczną Stand Up. Jej 
celem jest edukacja i uświadamianie problemu, a także 
przygotowanie kobiet i mężczyzn do przeciwstawiania 
się molestowaniu kobiet w przestrzeni publicznej, w tym 
najważniejsze: nauczenie skutecznej reakcji, gdy takiego 
molestowania doświadczają lub gdy są jego świadkami.

W ramach kampanii, globalna organizacja pozarządo-
wa Right To Be opracowała METODĘ 5D, czyli techniki 
będące wsparciem dla osoby molestowanej, a także 
sposobem pokazania sprawcy oraz pozostałym świad-
kom zajścia, że jego zachowanie nie jest akceptowane. 
Szkolenia w tym zakresie są prowadzone przez Centrum 
Praw Kobiet w szkołach, na uczelniach, w biurach, insty-
tucjach publicznych, jak również w kawiarniach i barach 
w całej Polsce oraz online na stronie standup-poland.
com W planach jest przeszkolenie kilkudziesięciu tysięcy 
osób. Kampania została objęta patronatem honorowym 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prezydenta m. st. 
Warszawy i Prezydentów Łodzi, Poznania, Gdańska, 
Krakowa i Wrocławia. Globalnie jest to największa akcja 
społeczna marki kosmetycznej. Została zainicjowana już 
w 33 krajach i przeszkolono już prawie milion osób na 
całym świecie.

Współtworzymy inkluzywne społeczeństwo

Sytuacja prawna i społeczna osób LGBTQ+ w Polsce jest 
oceniana jako jedna z najgorszych w Europie. Nie funk-
cjonują tu przepisy i zasady antydyskryminacyjne, nie ma 
przepisów prawnych pozwalających na zawieranie związ-
ków małżeńskich przez osoby tej samej płci ani żadnych 
form ochrony przed mową nienawiści.

Wieloletnie zaangażowanie L’Oréal w globalne działania 
na rzecz praw człowieka i walki z wykluczeniem dało 
wyraz także w Polsce poprzez aktywną obecność marek 
Grupy - Kiehl’s i NYX Professional Makeup w Paradzie 
Równości w Warszawie. Była to odpowiedź na rosnące 
zapotrzebowanie konsumentów na kampanie realnie 
wspierające społeczność LGBTQ+, mające wpływ na 
budowanie świadomości społecznej i w otwarty sposób 
komunikujące wartości marek. W ramach obchodów, we 
współpracy z polskim artystą Mateuszem Sudą, przy-
gotowano limitowaną serię kosmetyków Kiehl’s. W dniu 
Parady Równości w miasteczku stanęło stoisko, w któ-
rym odbywały się konsultacje kosmetyczne, a uczestnicy 
mogli skorzystać z możliwości wykonania makijażu.

Wspieramy społeczność lokalną

Nie pozostajemy obojętni również na potrzeby otoczenia 
społecznego i w ramach wolontariatu pracowniczego, 
wraz z partnerami, angażujemy się w liczne działania 
prospołeczne. Podczas tegorocznej edycji Citizen Day 
pracownicy L’Oréal zorganizują i wezmą udział w akcji 
krwiodawstwa oraz działaniach edukacyjnych i warsz-
tatach urodowych dla podopiecznych i opiekunów: 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie, Domu 
Dziecka Chata, warszawskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci, Centrum Praw Kobiet czy Interwencyjnego 
Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku. Pracownicy L’Oréal 
Warsaw Plant wezmą udział w akcjach wspierających 
pruszkowskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i schronisko 
dla zwierząt oraz Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny 
w Milanówku.

Zaplanowaliśmy także aktywności związane z pielę-
gnowaniem bioróżnorodności w parku Arkadia na war-
szawskim Mokotowie oraz w okolicach Centrum Dys-
trybucyjnego w Błoniu, gdzie przy wsparciu ekspertów 
pracownicy posadzą rośliny oraz posprzątają okolicę.

Wierzymy, że warto się angażować, by wspólnie  
i z szacunkiem dla otoczenia, tworzyć piękno,  
które porusza świat.

145



Joanna Węgrzynowska
Manager ds. ESG 
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Jakie działania w obszarze minimalizacji śladu 
węglowego podjęli Państwo w ostatnim czasie  
– z jakimi głównymi wyzwaniami w ich wdrożeniu 
Państwo się spotkali, co udało się już osiągnąć? 

Grupa LUX MED zdaje sobie sprawę, jak znaczący wpływ 
ma ślad węglowy na postępujący proces destabilizacji 
klimatycznej. Zadaliśmy sobie dwa kluczowe pytania. 
Dlaczego ślad węglowy to hasło, które nie może być 
obojętne nam ani kolejnym pokoleniom? I co możemy 
zrobić? Jako że zagadnienia ESG są na stałe wpisane 
w naszą Misję „Pomagamy ludziom w dłuższym, 
zdrowszym i szczęśliwszym życiu oraz czynimy świat 
lepszym”, wyzwanie, jakim jest redukcja emisji CO2, 
to dla nas najważniejszy priorytet wśród aspektów 
środowiskowych w prowadzeniu naszego biznesu. 

Aby wiedzieć, gdzie jesteśmy, rozpoczęliśmy liczenie 
śladu węglowego naszej organizacji. Kolejnym krokiem 
jest szukanie drogi do redukcji emisji. Uważamy to za 
konieczne, tym bardziej, że sektor ochrony zdrowia 
odpowiada za ok. 4,5% globalnej emisji CO2. Żeby 
zobrazować problem – to tyle, ile rocznie emituje 514 
elektrowni węglowych. Natomiast gdyby sektor opieki 
zdrowotnej był krajem, zajmowałby 5. miejsce pod 
względem produkcji zanieczyszczeń. 

Mamy cel, który postawiła przed nami Bupa – 
ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych 
na całym świecie, a także właściciel Grupy LUX MED. 
Chcemy dojść do zeroemisyjności do 2040 roku. Jest 
to dla nas ogromne wyzwanie, jednak biorąc pod 
uwagę podejmowane i planowane działania oraz przede 
wszystkim naszą Misję, uważamy to za oczywisty 
krok. Cel ten został także oficjalnie zatwierdzony przez 
Science Based Targets Initiative. 

W Grupie LUX MED mamy świadomość tego, że zmiany 
klimatu są równoznaczne ze zwiększającą się liczbą 

zagrożeń epidemicznych. W tym kontekście troskę 
o środowisko traktujemy także jako profilaktykę 
zdrowotną. Już teraz, chcąc zminimalizować ślad 
węglowy, a tym samym negatywny wpływ na 
środowisko, zaczęliśmy nabywać energię pochodzącą 
z odnawialnych źródeł w ramach oferty PGE 
„Naturalnie, że energia”. Chcemy nie tylko działać, 
ale także inspirować, dlatego zachęcamy właścicieli 
powierzchni biurowych i placówek, których jesteśmy 
najemcami, by korzystali z energii z OZE. Jest to swego 
rodzaju wyzwaniem, by jednocześnie rozwijać biznes 
i minimalizować ślad węglowy, dlatego postawiliśmy 
sobie za cel, by na początku sprawdzić, jakie są 
możliwości redukcji emisji w miejscach, w których 
aktualnie prowadzimy działalność i leczymy pacjentów. 
W związku z tym rozpoczęliśmy audyty energetyczne 
w naszych placówkach. Do pierwszego etapu wybraliśmy 
najbardziej emisyjne lokalizacje. Badamy możliwości 
instalacji paneli fotowoltaicznych, wymiany oświetlenia 
czy termomodernizacji. 

Naszą troskę o środowisko przejawiamy również 
w wyborach środków transportu, którymi poruszamy się 
na co dzień. Do końca 2022 roku planujemy wymienić 
60% floty samochodowej na pojazdy z napędem 
hybrydowym, a docelowo zamierzamy osiągnąć poziom 
100%. 

W model zrównoważonej opieki zdrowotnej, do którego 
dążymy, wpisuje się także transformacja cyfrowa. 
Przetwarzamy rocznie około 40 milionów dokumentów 
w ramach elektronicznego obiegu dokumentów. Biorąc 
pod uwagę tak dużą skalę, oczywistym krokiem jest 
cyfryzacja w tym obszarze, dlatego większość z nich ma 
już formę elektroniczną. 

Wprowadziliśmy także cyfrowe pre-wywiady przed 
konsultacjami medycznymi. W Centrum Leczenia Infekcji, 
które jako pierwsze zostało objęte zmianą formuły na 
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online, ankiety cieszą się powodzeniem. Od samego 
początku 2/3 pacjentów zaczęło je wypełniać. Takie 
rozwiązanie ma wiele zalet, ponieważ pacjent ma czas 
na odpowiednie przygotowanie, a lekarz na ekranie 
otrzymuje zestaw informacji, który ułatwia diagnozę, 
a co za tym idzie – proces leczenia. Korzystanie z tego 
typu rozwiązań pomaga nam eliminować zużycie 
papieru, koszty wydruku i archiwizacji oraz efektywniej 
wykorzystywać zasoby. Ponadto usprawniamy 
i ułatwiamy komunikację wewnątrz placówek, jak 
również pomiędzy nimi. 

Kolejnym obszarem przyczyniającym się do 
digitalizacji w obszarze medycznym jest telemedycyna. 
Transformacja modelu opieki w czasie pandemii 
COVID-19 dzięki znacznej rozbudowie telemedycyny 
dała trwały efekt i aktualnie 45-55% konsultacji odbywa 
się zdalnie jako uzupełnienie konsultacji klasycznych. 
Wprowadzenie tego modelu oznacza ograniczenie 
transportu pacjentów do centrum medycznego 
(w tym parkowania pojazdów) i zmniejszenie użycia 
infrastruktury budynków. 

Podejmowane działania związane z dekarbonizacją 
przyczynią się do realizacji przez Grupę LUX MED 7. i 13. 
Celu Zrównoważonego Rozwoju w ramach Agendy 2030 
ONZ, czyli zapewnienia dobrego zdrowia i jakości życia 
oraz działania w dziedzinie klimatu. 

W czerwcu 2022 roku, w trakcie World Urban 
Forum, zostały zaprezentowane „Rekomendacje 
dla miast” wypracowane przez Radę Biznesową. 
Jakie działania na rzecz miast, poprawy jakości 
powietrza, zrównoważonej architektury czy 
też transformacji energetycznej Państwo 
prowadzicie? 

Grupa LUX MED jest inicjatorem wielu projektów, 
które w swoich założeniach mają wpisaną troskę 
o zrównoważony rozwój, w tym rozwój miast. Ponad 
50% światowej populacji (dane World Economic Forum, 
VI 2021), w tym 60% ludności Polski (dane GUS, X 2021) 
mieszka w miastach. Mimo licznych korzyści, jakie swoim 
mieszkańcom oferują obszary zurbanizowane, to właśnie 
w miastach znacznie szybciej rośnie odsetek osób 
chorujących przewlekle. Dane są bardzo niepokojące, 
a my jako największy prywatny podmiot opieki 
zdrowotnej w kraju czujemy się odpowiedzialni i chcemy 
wspierać miasta, żeby mogły rozwijać się w sposób 
zrównoważony i zapewniać swoim mieszkańcom warunki 
do zdrowego życia. 

Z naszej inicjatywy powstał Indeks Zdrowych Miast. 
To innowacyjny projekt, w którym oceniamy warunki 
życia w miastach, analizując kilkaset wskaźników 
w ramach 8 obszarów: zdrowie, ludność i pokolenia, 
usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, 

środowisko i infrastruktura. Do współpracy zaprosiliśmy 
znakomitych ekspertów Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie oraz Fundacji Gospodarki i Administracji 
Publicznej prof. Jerzego Hausnera, którzy zbadali 
kondycję 66 miast w Polsce. Indeks pokaże, co jest 
ważne dla mieszkańców, na jakie aspekty zwrócić uwagę 
i w co inwestować, aby stworzyć zdrową i zrównoważoną 
przestrzeń miejską. Wnioski z rankingu mają pełnić rolę 
nie tylko inspiracji, zachęty, ale realnego drogowskazu 
zmian dla miast, pokazującego, co możemy zrobić 
i o które obszary się zatroszczyć, żeby mieszkańcy 
czerpali realną korzyść z życia w swoich miastach. 
Ogólnopolski zasięg Grupy LUX MED pozwolił dodatkowo 
pozyskać informacje dotyczące częstotliwości 
występowania infekcji górnych dróg oddechowych oraz 
średniej długości zwolnień lekarskich z tego 
tytułu w poszczególnych miastach. Dane te również 
zostaną przedstawione w Indeksie Zdrowych Miast. 

Kolejnym projektem, który wspiera miasta w stworzeniu 
dobrych warunków dla mieszkańców, jest organizowane 
przez Grupę LUX MED wyzwanie Healthy Cities. 
Tegoroczna edycja odbywała się dwutorowo – w 100 
firmach i 66 miastach na prawach powiatu. Akcja 
bazowała na dwóch filarach – zdrowym człowieku 
i zdrowym środowisku. Zasady wyzwania były proste – 
wystarczyło przez miesiąc podjąć aktywność fizyczną, 
którą przelicza się na kroki. Wszystko po to, by zrobić 
coś dobrego nie tylko dla swojego zdrowia, ale też 
dla środowiska. Efekty udowodniły nam, że jesteśmy 
w stanie zmobilizować mieszkańców, by postawili 
na proekologiczne rozwiązania. Łącznie w ramach 
tegorocznego wyzwania 9000 uczestników przeszło 
1,5 mld kroków, czyli 27 razy okrążyło Ziemię. Środki, 
które przekażemy w ramach Zielonego Budżetu dla 
zwycięskich miast, zostaną przeznaczone na wsparcie 
wybranych projektów z zakresu ochrony środowiska 
i promocji zdrowego stylu życia, m.in. będą to: zakup 
urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji, zakup pól lawendowych z hotelami dla 
ptaków i owadów, ocynkowanych pojemników na korki, 
budek dla kaczek, łabędzi, kotów. Blisko 475 tysięcy 
drzew zasadzonych w ramach dwóch odsłon wyzwania 
Healthy Cities 2021 i 2022 pochłonie około 16,5 ton CO2 
w ciągu najbliższych 30 lat. 
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Głęboko poruszeni rosyjską inwazją na Ukrainę, w Nestlé 
Polska od samego jej początku solidaryzujemy się 
z narodem ukraińskim. Naszym priorytetem pozostaje 
bezpieczeństwo pracowników: wszystkie wysiłki 
koncentrujemy na zapewnieniu go koleżankom i kolegom 
z Nestlé Ukraina oraz ich bliskim, a pomoc humanitarną 
niesiemy każdemu uciekającemu przed wojną. 

Dotychczas bezpośrednio pomogliśmy ponad 1000 
osobom – naszym ukraińskim pracownikom i członkom 
ich rodzin. W ramach wsparcia firmy, a także 
pomocy koleżeńskiej, zapewniliśmy im transport, 
miejsce do odpoczynku po wycieńczającej ucieczce, 
długoterminowe zakwaterowanie. Po ich przybyciu 
do naszego kraju zaoferowaliśmy pełne wsparcie 
psychologiczne i prawne, a tym, którzy zdecydowali 
się na pobyt w Polsce, zorganizowaliśmy przestrzeń 
do pracy. Każda osoba otrzymała pakiet powitalny, 
składający się m.in. z bezpłatnego vouchera na produkty 
żywnościowe w naszym sklepie firmowym, bezpłatny 
posiłek i nieodpłatny transport. Z myślą o naszych 
kolegach i koleżankach z Nestlé Ukraina uruchomiliśmy 
wewnętrzną infolinię, obsługiwaną z warszawskiego 
biura przez koleżanki i kolegów z lwowskiego zespołu. 
Przygotowaliśmy też poradnik dla osób, które opuściły 
kraj. W pomoc natychmiast zaangażowały się zespoły 
naszych pracowników z fabryk w całej Polsce, udzielając 
schronienia uchodźcom, organizując zbiórki potrzebnych 
rzeczy, produktów czy zabawek – szereg inicjatyw podjęli 
pracownicy zakładów w Nałęczowie, Kargowej, Kaliszu, 
Rzeszowie i Nowej Wsi Wrocławskiej. 

Odpowiednio zaadaptowaliśmy duże przestrzenie 
w części naszych lokalizacji, dostosowując je do potrzeb 
uciekinierów. W bardzo krótkim czasie udało nam się 
uruchomić dwa punkty recepcyjne – w Rzeszowie 
i Warszawie – dla naszych koleżanek i kolegów 
przybywających do Polski wraz ze swoimi rodzinami, 
niekiedy też zwierzętami. Punkty te zostały wyposażone 
w tymczasowe miejsca noclegowe z łóżkami i zestawami 

pościeli – dla dorosłych i dla dzieci. Udostępniliśmy 
żywność dla niemowląt i dzieci, posiłki dla dorosłych 
i produkty do ich przygotowywania, a także wodę, kawę, 
słodycze, jak również karmę dla zwierząt. Zapewniliśmy 
przybywającym artykuły higieniczne, kosmetyki, ręczniki 
oraz ubrania. 

W sposób szczególny staraliśmy się dbać o potrzeby 
najmłodszych. W warszawskim biurze otworzyliśmy 
w pełni wyposażoną salę dla dzieci. Zapewniliśmy im 
opiekę w ich ojczystym języku. Starszym dzieciom 
udostępniliśmy komfortowe miejsce do nauki zdalnej, 
wyposażone w niezbędny sprzęt, m.in. laptopy czy 
słuchawki, dzięki czemu uczniowie mogli uczestniczyć 
w lekcjach. Zaoferowaliśmy naszym ukraińskim kolegom 
wszelką pomoc w kwestiach związanych z zapisaniem 
dziecka do przedszkola czy szkoły – udzielaliśmy 
informacji dotyczących procesu, wskazując adresy szkół 
i osoby kontaktowe. Równolegle pomocą służyła Grupa 
Wsparcia Koleżeńskiego, licząca kilkuset pracowników 
Nestlé Polska z całego kraju, którzy deklarowali 
pomoc w różnorodnej formie. Szybko przekazali gry, 
klocki i kolorowanki dla najmłodszych. Dodatkowo zaś 
przeprowadzono zbiórkę darów rzeczowych, w tym 
leków i środków opatrunkowych, pieluch, naczyń 
jednorazowych. Ponad pół tony darów przekazaliśmy na 
rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, aby mogły służyć 
ukraińskim uchodźcom na terenie całego kraju.

Nasza pomoc jest nie tylko wielowymiarowa, ale 
i długoterminowa – pomagamy i będziemy pomagać tak 
długo, jak będzie tego wymagać sytuacja w Ukrainie. 
Pomoc przekazujemy zarówno we współpracy 
z administracją centralną – Rządową Agencją Rezerw 
Strategicznych, jak i organizacjami pozarządowymi – 
Caritas Polska, Polskim Czerwonym Krzyżem, Fundacją 
Wsparcia Ratownictwa RK i Federacją Polskich Banków 
Żywności. Za ich pośrednictwem dostarczamy produkty 
żywnościowe i napoje, które trafiają do potrzebujących 
zarówno w Ukrainie, jak i do uchodźców w Polsce. 

Artur Jankowski
Prezes Zarządu Nestlé Polska S.A.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ
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Dodatkowo, wspólnie z PCK, zorganizowaliśmy 
pracowniczą zbiórkę pieniędzy dla Ukrainy, a firma 
podwoiła wpłaconą kwotę darowizny. W obliczu 
tragicznych wydarzeń nie zapominamy też o zwierzętach 
i poprzez Fundację Viva! dostarczamy karmę dla 
czworonogów przywiezionych przez uchodźców. 
Intensywnie współpracujemy również z partnerami 
lokalnymi, kierując darowizny produktowe do ośrodków, 
organizacji lokalnych czy instytucji, które wspierają 
Ukraińców. Dodatkowo, w lokalizacjach, w których 
znajdują się nasze fabryki, angażujemy się w szereg 
akcji pomocowych, takich jak zbiórki darów rzeczowych, 
zabawek, ubrań, przyborów szkolnych. 

Od wybuchu wojny w Ukrainie tylko do września 
przekazaliśmy blisko 750 ton produktów o łącznej 
wartości prawie 14,5 miliona złotych. Wśród najbardziej 

potrzebnych produktów znalazły się woda w butelkach, 
dania typu instant, kawa rozpuszczalna, produkty dla 
dzieci i mleka modyfikowane dla najmłodszych, produkty 
kulinarne czy słodycze, a także karma dla zwierząt. 

Mając świadomość, iż wsparcie jest i będzie potrzebne 
jeszcze bardzo długo – również po zakończeniu wojny 
– nie ustajemy w wysiłkach i działamy z takim samym 
zaangażowaniem jak na początku. Chęć niesienia 
pomocy i otwartość na drugiego człowieka to wartości, 
które wyznajemy oraz którymi kierujemy się w naszych 
działaniach i chcemy, aby były one bliskie każdemu. 

Dziękuję całemu zespołowi Nestlé Polska za ogromne 
zaangażowanie od pierwszych chwil wojny. Każde,  
nawet najmniejsze działanie ma sens, a wspólne 
inicjatywy pozwalają pomagać nam na szerszą skalę.

Pokój do nauki zdalnej w warszawskim biurze

Sala zabaw dla dzieci w naszym warszawskim biurze Woda „Nałęczowianka” przekazywana w darze dla Ukraińców

Punkt recepcyjny w rzeszowskiej fabryce Nestlé
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Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Nhood 
opiera się na trzech filarach: People (społeczeństwo), 
Planet (środowisko), Profit (gospodarka). Odpowiada 
na wyzwania współczesnych miast, wśród których są: 
zanieczyszczenie środowiska, duże natężenie ruchu 
samochodowego, zbyt mało zieleni dostępnej dla 
każdego czy podział na monofunkcyjne dzielnice. Chcemy 
przekształcać dzielnice miast i tworzyć zrównoważone 
przestrzenie, wywierające pozytywny wpływ na lokalne 
społeczności, środowisko oraz gospodarkę. Zgodnie 
z tymi założeniami Nhood Polska pracuje nad nowymi 
projektami. 

15-minutowe miasto w praktyce 
W opracowywanych projektach mixed-use 
odzwierciedlamy urbanistyczną koncepcję 
15-minutowego miasta, zgodnie z którą mieszkańcy 
mogą dotrzeć do miejsc związanych z pracą, nauką, 
odpoczynkiem czy zakupami zaledwie w kwadrans. 
Tworzymy kwartały miejskie, gdzie mieszkańcy 
nie muszą za wszelką cenę i każdego dnia używać 
samochodu, by zrealizować codzienne potrzeby, 
ponieważ wszędzie jest blisko i na piechotę – do 
sklepu, do apteki, do parku czy pracy. To miejsca 
dobrze połączone z miastem, gdzie można bezpiecznie 
przemieszczać się pieszo lub na rowerze. To również 
miejsca, gdzie mieszkańcy znajdą atrakcyjne 
przestrzenie publiczne do spotkań, budowania relacji, 
gdzie odpowiedni dobór przestrzeni i połączenie funkcji 
zapewnia, że pulsuje życiem mieszkańców. To miejsca, 
gdzie szanuje się energię, zieleń i zasoby naturalne. 
I najważniejsze – dzielnice są współtworzone przez 
jej mieszkańców. Takim projektem jest Wilanów Park 
w Warszawie, nad którym obecnie pracujemy. Do 
współpracy przy tym projekcie zaprosiliśmy lokalne 
społeczności. 

Tworzymy nowe inwestycje z lokalnymi 
społecznościami 
W 2020 roku mieszkańcy Wilanowa uczestniczyli 
w cyklu dziewięciu spotkań pt. „Rozmowy sąsiedzkie”. Na 
podstawie zgromadzonych wniosków powstały wytyczne 
do konkursu dla architektów na opracowanie koncepcji 
architektonicznej dwuhektarowego parku miejskiego, 
będącego częścią inwestycji Wilanów Park. Konkurs 
organizowany przez Nhood Polska wspólnie z Oddziałem 
Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich 
SARP wygrała Pracownia RS Architektura Krajobrazu, 
która otrzymała zaproszenie do wykonania projektu 
parku. 

W trosce o otoczenie naturalne 
Chcemy, żeby inwestycja Wilanów Park stała się 
zielonym centrum dzielnicy. Ogólnodostępny park 
miejski otaczający obiekt pozytywnie wpłynie na lokalny 
ekosystem. Dodatkowo na terenie inwestycji pojawią się 
rozwiązania zapewniające retencję wody, oszczędność 
i wykorzystanie lokalnych źródeł energii, zrównoważoną 
gospodarkę odpadami czy łatwy dostęp do zielonego 
transportu. Już na etapie projektowania Nhood ubiega się 
o certyfikaty BREEAM New Construction oraz BREEAM 
Communities dla tego obiektu. 

Również w 24 zarządzanych obiektach realizujemy 
działania na rzecz środowiska: ograniczamy zużycie 
energii i gazu, troszczymy się o bioróżnorodność terenów 
wokół centrów i galerii handlowych, zapewniamy 
zrównoważony dostęp do mobilności oraz ograniczamy 
ślad węglowy. Skuteczność działań potwierdzają 
certyfikaty BREEAM In Use, które posiada 16 obiektów 
zarządzanych przez Nhood Polska. 

Agnieszka Gutowska
Dyrektor marketingu, komunikacji i CSR  
Nhood Polska

RAZEM Z LOKALNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI  
TWORZYMY ZRÓWNOWAŻONE MIASTA

150 2022 YEARBOOK



Troszczymy się o klimat wspólnie z lokalnymi 
społecznościami
Nieprzerwanie od 2012 roku realizujemy nasz autorski 
program CSR pt. „Dobry sąsiad”, który adresujemy 
do lokalnych społeczności. Jednym z jego 5 filarów 
jest ekologia, w ramach którego organizujemy 
liczne akcje i wydarzenia popularyzujące troskę 
o środowisko naturalne. W 2021 roku w zarządzanych 
przez Nhood Polska centrach i galeriach handlowych 
odbyły się 22 akcje promujące troskę o środowisko 

naturalne. Zorganizowaliśmy selektywne zbiórki 
odpadów, zachęcaliśmy do wsparcia potrzebujących 
poprzez zbiórki starych rowerów, zaprosiliśmy 
najmłodszych do udziału w ekologicznych warsztatach, 
a w czasie ograniczeń w handlu związanych 
z pandemią koronawirusa organizowaliśmy wydarzenia 
hybrydowe. Wszystkie te wydarzenia realizowały cele 
zrównoważonego rozwoju – Zrównoważone miasta 
i społeczności, Działania w dziedzinie klimatu oraz Życie 
na lądzie.
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Katarzyna Suchcicka
dyrektor generalny OX2 w Polsce

Szanowni Państwo,

jesteśmy firmą działającą w obszarze energetyki 
odnawialnej. Rozwijamy i budujemy farmy wiatrowe oraz 
słoneczne, i robimy to tak, aby ludzie oraz planeta mogli 
się rozwijać.

W OX2 podjęliśmy się jednego z największych wyzwań 
naszych czasów – chcemy budować prawdziwie 
zrównoważoną przyszłość. Naszą działalność opieramy 
na zrównoważonych i wielkoskalowych rozwiązaniach 
energetycznych, które z dnia na dzień stają się coraz 
tańsze, coraz bardziej niezawodne i wydajne. Naszym 
celem jest kształtowanie sektora energetyki odnawialnej 
oraz działanie w kierunku ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Uczestniczymy w transformacji 
energetycznej w kierunku zwiększenia udziału zielonej, 
czystej energii w krajowym miksie. Na polskim 
rynku nasze podstawowe kompetencje koncentrują 
się zarówno na rozwoju infrastruktury energetyki 
wiatrowej, jak i instalacji fotowoltaicznych. Opieramy 
się na długoterminowej wizji sektora energii w pełni 
odnawialnej. Stale zwiększając dostęp do energii 
ze źródeł odnawialnych, wspieramy transformację 
w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Zbudowaliśmy naszą firmę na bardzo silnych 
fundamentach, wdrażając model polegający na 
współpracy pomiędzy ludźmi, środowiskiem i rynkiem. 
Nazwaliśmy ten model „People – Planet – Profit". 
Jako sygnatariusz inicjatywy UN Global Compact, OX2 
wspiera zasady przestrzegania praw człowieka, praw 
pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania 
korupcji, kluczowych dla zrównoważonego rozwoju 

biznesu, ludzi i planety. Zasady te włączyliśmy 
do naszych strategii, polityki oraz działalności. 
W OX2 wyznaczamy sobie najwyższe standardy 
i tego samego oczekujemy od naszych partnerów. 
Uczciwe warunki zatrudnienia, przestrzeganie norm 
postępowania i etyki pracy – wartości te pielęgnujemy 
wewnątrz naszej organizacji oraz we współpracy 
z naszymi podwykonawcami. Aktywnie działamy na 
rzecz wspierania równości płci w trakcie rekrutacji 
pracowników. W OX2 największym atutem firmy są 
pracownicy. Bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, 
pochodzenie, wygląd lub jeszcze inne aspekty, każdy 
otrzymuje taką samą szansę oraz warunki do dalszego 
rozwoju. 

W OX2 podjęliśmy się jednego z największych 
wyzwań naszych czasów – chcemy budować czystą, 
zrównoważoną przyszłość. Naszym celem jest 
kształtowanie sektora energetyki odnawialnej oraz 
działanie w kierunku ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Widzimy potrzebę podejmowania działań 
łączących cele gospodarcze, społeczne i ekologiczne 
oraz redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzących 
z paliw kopalnych. Dlatego wraz z partnerem Windhunter 
Academy przygotowaliśmy oraz realizujemy pionierski 
program szkoleń dedykowany górnikom odchodzącym 
z kopalń, dający im realną możliwość przekwalifikowania 
oraz znalezienia nowego miejsca zatrudnienia.

Celem kursu jest przekwalifikowanie górników 
odchodzących z branży wydobywczej i przygotowanie 
ich do pracy w charakterze technika oraz instalatora 
turbin wiatrowych. Szkolenie obejmie cykl zajęć 
z zakresu m.in. pracy na wysokościach, bezpieczeństwa 

DBAMY, ABY ROZWÓJ OPIERAŁ SIĘ  
NA SZACUNKU DO CZŁOWIEKA,  
PLANETY I JEJ ZASOBÓW
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przeciwpożarowego oraz pracy na morzu. To pierwszy 
tego typu projekt w Polsce. Po ukończeniu kursu 
uczestnicy uzyskują niezbędną wiedzę i kwalifikacje, 
a honorowane na całym świecie certyfikaty GWO, UDT 
oraz uprawnienia elektryczne.

Program opracowany przez firmę Windhunter Academy 
jest zgodny ze standardami Global Wind Organisation, 
Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia 
Inżynierów i Mechaników Polskich. Międzynarodowe 
certyfikaty kwalifikacji zawodowych uzyskane przez 
absolwentów kursu uprawniają ich do pracy zarówno 
w elektrowniach wiatrowych na lądzie (onshore), jak 
i w powstających właśnie w Polsce projektach energetyki 
wiatrowej na morzu (offshore).

Górnicy, którzy ukończyli pierwszą edycję szkolenia, 
uzyskali już certyfikaty uprawniające ich do instalacji 
i serwisowania turbin nie tylko w Polsce, ale i na 
całym świecie. Trzej górnicy znaleźli już zatrudnienie 
i rozpoczęli pracę w sektorze energetyki wiatrowej 
w Finlandii oraz w Polsce.

Transformacja energetyczna to nie tylko zmiana 
technologiczna, ale także szansa w ujęciu społecznym. 
Wraz z dynamicznym rozwojem branży energetyki 
wiatrowej w sektorze OZE wzrasta zapotrzebowanie 
na wykwalifikowanych pracowników – techników oraz 
instalatorów turbin wiatrowych. Rozwój energetyki 
wiatrowej to nie tylko zwiększenie udziału czystej, 
zielonej energii. To także nowy rynek pracy i szansa na 
zatrudnienie dla pracowników odchodzących z sektora 
energetyki konwencjonalnej. To również realna szansa na 

obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz zbudowanie 
czystej, zrównoważonej przyszłości.

Projekt szkoleń to pionierskie przedsięwzięcie na polskim 
rynku. Kluczowe do realizacji cele projektu korespondują 
ze stanowiskiem i działaniami prowadzonymi przez 
OX2 na rzecz kształtowania i rozwoju rynku pracy, 
rozwoju sektora energetyki odnawialnej oraz budowania 
zrównoważonej przyszłości. Takie działanie wpisuje 
się również w politykę energetyczną przyjętą przez 
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Rozwój sektora lądowej 
i morskiej energetyki wiatrowej stanowi ważny element 
kształtowania miksu energetycznego naszego kraju 
w następnych dziesięcioleciach. Rozwój zielonej energii 
wzmacnia niezależność i bezpieczeństwo energetyczne 
Polski. Podnoszenie kwalifikacji przez odchodzących 
z sektora wydobycia górników niesie ze sobą korzyści 
zawodowe dla tej grupy fachowców oraz wzmacnia 
rozwój szeroko rozumianej energetyki w kraju.

Pionierski projekt szkoleń dla górników na rzecz 
energetyki wiatrowej wzbudził duże zainteresowanie 
oraz cieszy się uznaniem zarówno wśród górników, jak 
i w branży energetyki odnawialnej. Za jego realizację OX2 
oraz Windhunter Academy zostały uhonorowane podczas 
Konferencji PSEW 2022 nagrodą dla Firmy Roku 2022.

Nasza energia nie ma końca. To hasło wyznacza 
kierunek rozwoju OX2, ale również zobowiązuje nas do 
działania. Stale zwiększamy dostęp do energii ze źródeł 
odnawialnych i wspieramy transformację w kierunku 
bardziej zrównoważonej przyszłości.
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Rok 2022 jest szczególny dla nas wszystkich – 
wojna w Ukrainie sprawiła, że już od pierwszych 
dni działań militarnych zrewidowaliśmy nasze 
plany biznesowe i skupiliśmy się na pomocy 
naszym koleżankom i kolegom z PepsiCo Ukraina, 
ich rodzinom oraz pozostałym uchodźcom. Nie 
przestaliśmy jednak konsekwentnie realizować 
wprowadzonej w poprzednim roku strategii 
Pep+ (PepsiCo Positive), która zakłada nie tylko 
dążenie do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa 
i budowanie wartości w granicach stawianych 
przez planetę, ale również inspirowanie 
pozytywnych działań dla jej mieszkańców. 

#JESTEŚMYRAZEM

Konflikt zbrojny w Ukrainie to kryzys humanitarny, 
jakiego ta część Europy nie widziała od kilkudziesięciu 
lat. Naszą powinnością było więc zaangażowanie się 
w pomoc potrzebującym. Ponad 500 pracowników 
PepsiCo Ukraina oraz ich najbliższych znalazło 
schronienie w Polsce, a nasza firma zapewniła im 
zakwaterowanie, wyżywanie oraz pomoc finansową. 
Ponad 170 kierowców spośród polskich pracowników 
zgłosiło gotowość przewożenia uchodźców z przejść 
granicznych w głąb Polski. Tylko w cztery dni nasi 
wolontariusze przekształcili budynek naszego dawnego 
Biura Głównego w Warszawie w „Hotel PepsiCo”, 
w którym przybywający mogli się zatrzymać zanim 
znaleźli mieszkanie – gościliśmy niemowlęta, seniorów, 
a nawet domowych pupili naszych kolegów z Ukrainy. 
Początkowo o funkcjonowanie hotelu dbali nasi 
wolontariusze, jednak z czasem obowiązki te przejęli 
sami goście. Zespół HR wspierał wszystkich chętnych do 
podjęcia pracy w jej poszukiwaniu – zarówno w polskich 
i globalnych strukturach PepsiCo, jak i w innych 
firmach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również 
zorganizowane w „Hotelu” zajęcia z języka polskiego dla 
dorosłych oraz dzieci. Nasze wsparcie nie ograniczało 

się do warszawskiej siedziby firmy: wszystkie cztery 
zakłady produkcyjne (oraz powstający zakład w Środzie 
Śląskiej) zaangażowały się w zbiórki w swoich lokalnych 
społecznościach, a pochodzący z Ukrainy pracownicy 
PepsiCo Polska otrzymali pełne wsparcie w organizacji 
podróży swoich rodzin do Polski. 

Oprócz pomocy naszym pracownikom zaangażowaliśmy 
się również we współpracę z Polskim Czerwonym 
Krzyżem. Fundacja PepsiCo, charytatywne ramię 
naszej firmy, przekazała 650 tysięcy dolarów na pomoc 
uchodźcom przybywającym do Polski. Kolejna transza 
wsparcia – ponad 300 tysięcy dolarów – zostanie 
przekazane do PCK w najbliższych tygodniach. 
Środki te umożliwiły nam m.in. stworzenie siedmiu 
klubów integracyjno-edukacyjnych dla najmłodszych 
w regionalnych siedzibach PCK, ufundowanie programu 
aktywizacji zawodowej czy kursów języka polskiego. 
Ponadto nasz zespół logistyki połączył siły z ID Logistics 
Polska, operatorem logistycznym naszych magazynów, 
by od podstaw zorganizować przestrzeń oraz sposób 
pracy w wynajętym przez PCK magazynie w Warszawie. 

Wspieranie lokalnych społeczności od zawsze 
znajdowało się w organizacyjnym DNA PepsiCo. Nigdy 
nawet nie zakładaliśmy, że przyjdzie nam podejmować 
działania w takich okolicznościach, jednak to właśnie 
w tym roku pokazaliśmy, co naprawdę oznacza nasze 
hasło #jesteśmyrazem.

PEP+: ODPOWIEDZIALNY BIZNES DLA 
ŚWIADOMYCH KONSUMENTÓW

Wdrażana od 2021 roku strategia Pep+ to kompleksowa 
transformacja biznesu skupiona wokół zrównoważonego 
rozwoju i holistycznego wsparcia dla kapitału ludzkiego. 
Dzięki takiemu podejściu możemy przyczyniać się 
do jego wzrostu, jednocześnie inspirując pozytywne 
zmiany. Podejście to odpowiada na nową rzeczywistość 

Dagmara Piasecka Ramos
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna PepsiCo Polska od lipca 2022 r.

Michał Jaszczyk
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny PepsiCo Polska w latach 2018-2022
Wiceprezes ds. Rozwoju i Transformacji Rynków Franczyzowych w Europie 
Dyrektor Generalny Rynków Franczyzowych w Europie Centralnej PepsiCo
Członek Rady Programowej UN GCNP
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biznesową, w której konsumenci coraz częściej interesują 
się przyszłością planety i jej mieszkańców, dokonując 
świadomych wyborów. Swoje działania koncentrować 
będziemy na trzech filarach obejmujących wiodące 
obszary naszej działalności: pozytywnym łańcuchu 
wartości, pozytywnym rolnictwie, a także wspomnianych 
pozytywnych wyborach. 

Pozytywny łańcuch wartości oznacza dla nas przede 
wszystkim budowę gospodarki obiegu zamkniętego 
dla opakowań. Już teraz butelki naszych marek Pepsi, 
Pepsi Max, Mirinda oraz Lipton Ice Tea pochodzą w 100% 
z przetworzonego plastiku. Niedługo dołączą do nich 
również przekąski. Tak samo jak inne nasze europejskie 
rynki, PepsiCo Polska do końca 2030 roku wyeliminuje 
tworzywa sztuczne pochodzące z pierwotnych źródeł 
kopalnych w całym naszym portfolio chipsów, chrupek 
i nachosów. Opakowania te, tak samo jak butelki, 
wytwarzane będą z plastiku pochodzącego w 100% 
z recyklingu lub materiałów odnawialnych. Dodatkowo, 
aktywnie angażujemy się w opracowywanie i wdrażanie 
systemów depozytowych na rynkach europejskich 
(w tym już niedługo Polski), by zwiększyć poziom 
zbiórki opakowań po napojach do nawet 90%. Aktywnie 
pracujemy nad realizacją wizji świata, w którym plastik 
nigdy nie stanie się odpadem.

Konsumenci sięgający po nasze napoje i słone przekąski 
będą mieć pewność, że ich wybór wpływa na środowisko 
naturalne najmniej jak to tylko możliwe. 

W ramach pozytywnego rolnictwa rozpowszechniamy 
w Polsce praktyki rolnictwa regeneracyjnego m.in. 
poprzez realizowany od niemalże 30 lat i stale 
zwiększający swój zasięg Program Agrarny. W jego 
ramach podejmujemy stałą współpracę z ponad 80 
gospodarstwami, które w sposób zrównoważony, 
wykorzystując techniki rolnictwa precyzyjnego 
i innowacje nawozowe, uprawiają ziemniaki i kukurydzę, 
jakie następnie trafiają do paczek naszych przekąsek. 

Świadomi konsumenci zwracają uwagę nie tylko na 
opakowanie, w którym znajduje się wybierany przez nich 
produkt, ale również na jego skład. Odpowiadając na te 
potrzeby w filarze pozytywnych wyborów Pep+, stale 
rozwijamy nasze portfolio, oferując np. Lay’s Oven Baked 
z 50% mniejszą zawartością tłuszczy czy krakersy z 35% 
pełnego ziarna. Według najnowszych badań aż 63% 
Polaków ogranicza ilości spożywanego cukru i dlatego 
też do bezcukrowej Pepsi Max dołączyły w tym roku 
zarówno Mirinda Free, 7up Free jak i Lipton Ice Tea Zero. 

PEWNOŚĆ DZIAŁAŃ NA NIEPEWNĄ PRZYSZŁOŚĆ 

Wysoki poziom inflacji i wzrost cen energii będą 
wyzwaniem nie tylko dla branży spożywczej. Nie mamy 
wpływu na tego typu czynniki zewnętrzne, jednak zależy 
nam, by zachować płynność produkcji oraz sprzedaży. 
W związku z tym stale podnosimy wydajność naszych 
zakładów produkcyjnych poprzez optymalizację ich 
procesów. Te niezbędne działania pokrywają się jednak 
z celami zrównoważonego rozwoju PepsiCo. Najlepszym 
przykładem na te działania jest powstający w Świętem 
koło Wrocławia piąty zakład PepsiCo – stanie się on 
naszym największym i najbardziej proekologicznym 
obiektem w Europie. Produkty zjadą z pierwszej linii 
produkcyjnej już w 2023 roku, a do 2035 obiekt stanie 
się całkowicie neutralny klimatycznie. Wśród wielu 
zastosowanych w nim rozwiązań technologicznych 
najważniejsza jest niewątpliwie przyzakładowa 
oczyszczalnia ścieków, która pozwoli na wykorzystanie 
wody w obiegu zamkniętym. Dodatkowo, zatrudnienie 
w Świętem znajdzie ponad 500 osób. 

Czynniki ekonomiczne wpłynęły również na pogorszenie 
się poziomu bezpieczeństwa żywnościowego 
w Polsce. Naszą odpowiedzią jest program Food 
for Good, realizowany we współpracy z PCK ze 
środków przekazanych przez Fundację PepsiCo. 
Osoby potrzebujące, seniorzy i rodziny wielodzietne 
z województw mazowieckiego, małopolskiego 
i lubelskiego otrzymują od PepsiCo kwartalne paczki 
żywnościowe. Dodatkowo realizowany jest program 
dofinansowania obiadów dla potrzebujących uczniów 
w szkołach i świetlicach. W ramach Food for Good 
wydanych zostanie ponad 180 tysięcy posiłków. 

PepsiCo zawsze stawiało sobie ambitne cele 
i konsekwentnie je realizowało. Choć w trudnych 
warunkach, udało nam się je zrealizować także 
w tym roku. Wspieramy lokalne społeczności, 
spełniamy oczekiwania naszych konsumentów 
i stale unowocześniamy nasz proces produkcyjny, 
by jeszcze skuteczniej realizować Cele 
Zrównoważonego Rozwoju. Traktujemy to jako 
nasz obowiązek, wynikający zarówno ze skali 
naszej globalnej działalności, jak i doświadczenia 
w produkcji żywności. Członkostwo w United 
Nations Global Compact Polska motywuje nas do 
stałego poszukiwania nowych rozwiązań, które 
przyczynią się do neutralizacji naszego wpływu na 
planetę.
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Opieka zdrowotna emituje więcej dwutlenku 
węgla niż przemysł stoczniowy czy lotniczy. 
Szacuje się, że bez podjęcia konkretnych działań 
na rzecz klimatu, w modelu „business as usual” 
bezwzględne globalne emisje sektora ochrony 
zdrowia wzrastałyby nieustanie, osiągając  
6 gigaton rocznie w 2050 roku. Do tego dochodzą 
ogromne ilości odpadów medycznych. Każdego roku 
w samej Polsce powstaje ich 44 tys. ton, a od początku 
pandemii rośnie odsetek odpadów uznawanych za 
niebezpieczne. Jednocześnie w polityce klimatycznej UE 
przewidziano zaledwie 0,3% środków na ochronę zdrowia 
z ogólnej puli przeznaczonej na walkę ze zmianami 
klimatu. 

Philips, świadomy tych wyzwań, wpisał cele związane ze 
zrównoważoną i odpowiedzialną produkcją technologii 
i sprzętów medycznych w swoją strategię globalną. 
Podejmując intensywne działania na rzecz środowiska 
i społeczeństw, jako jedna z pierwszych firm 
z branży technologii medycznych jest całkowicie 
neutralny dla klimatu pod względem emisji 
dwutlenku węgla w całej swojej działalności. 
Opierając się na tym sukcesie Philips, podnosi 
poprzeczkę dla wyników firmy w zakresie ESG, dążąc 
do realizacji kolejnych ambitnych przedsięwzięć, 
które zakładają m.in. generowanie 25% dochodów 
firmy z produktów zaprojektowanych w duchu 
EcoDesign czy redukcję emisji CO₂ zgodnie 
ze scenariuszem globalnego ocieplenia 
o 1,5°C poprzez dalszą poprawę efektywności 
energetycznej produktów Philips w fazie 
użytkowania przez klienta.

Odzwierciedlając zaangażowanie w realizację celów 

odnoszących się również do Celu zrównoważonego 
rozwoju nr 12 (zrównoważona konsumpcja i produkcja) 
oraz Celu zrównoważonego rozwoju nr 13 (działania 
w dziedzinie klimatu), firma podejmuje wiele aktywności, 
obejmujących m.in.:

• udział w paneuropejskim konsorcjum, które 
zabezpiecza dostawy energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych w celu zasilenia swoich europejskich 
operacji

• udział i odgrywanie wiodącej roli w ramach Platformy 
na Rzecz Przyspieszenia Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego (PACE), w tym ustalanie globalnych 
programów działań i napędzanie zmian zmierzających 
do wdrażania idei i zasad gospodarki obiegu 
zamkniętego

• wypełnienie zobowiązania powziętego na Światowym 
Forum Ekonomicznym dotyczącego zamknięcia 
cyrkularnej pętli na dużym sprzęcie medycznym, 
co oznacza, że Philips oferuje możliwość odbioru 
zużytego sprzętu i ponowne wykorzystanie jego 
komponentów i materiałów w odpowiedzialny sposób

• współpracę z dostawcami w celu dalszego 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla poprzez wsparcie 
w budowaniu zdolności oraz przyczynianie się do 
przejrzystości i wydajności w łańcuchu dostaw; dzięki 
temu podejściu udało się poprawić wyniki w zakresie 
zrównoważonego rozwoju dostawców, którzy przystąpili 
do programu w 2019 r. o 36% w porównaniu z rokiem 
poprzednim.

Philips bierze także aktywny udział w promowaniu idei 

Michał Grzybowski 
Prezes Zarządu Philips Polska 
Członek Rady Programowej UN GCNP

Michał Kępowicz  
Government Public Affairs Leader
Board Member w Philips

NIE MA SKUTECZNEJ OCHRONY ZDROWIA
 BEZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  
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„zielonych szpitali”. Pierwszy raz idea ta została 
ogłoszona w 1972 roku, lecz dopiero teraz zyskuje 
na znaczeniu. Jak pokazują dane raportu Future 
Health Index 2022 w zeszłym roku zaledwie 2% 
liderów ochrony zdrowia w Polsce wskazywało 
kwestie środowiskowe jako jeden z głównych 
priorytetów. Obecnie odsetek ten wzrósł do 30%, 
znacznie przewyższając globalną średnią, która wynosi 
24%. Lokalne organy ds. ochrony zdrowia opracowują 
strategie mające na celu zwiększenie stopnia, w jakim 
polskie placówki ochrony zdrowia funkcjonują zgodnie 
z koncepcją zrównoważonego rozwoju – zarówno 
w kontekście ekologii, jak i finansów. Strategie takie 
obejmują poprawę efektywności energetycznej, zużycia 
energii, wody oraz gospodarowania odpadami, a także 
racjonalizację polityki zakupowej. 

Chcąc wspierać szpitale na drodze zielonej transformacji, 
Philips wraz z United Nations Global Compact 
Network Poland podczas 11. sesji World Urban Forum, 
która odbyła się w Katowicach, zorganizował panel 
dyskusyjny „Zielone szpitale – ku zielonej 
transformacji” z udziałem kluczowych liderów opinii 
ze świata biznesu, nauki oraz władz. Efektem debaty 
są dedykowane rekomendacje dla bardziej 
ekologicznej przyszłości opieki zdrowotnej.  
Wśród nich znalazły się m.in.: 

• stworzenie przewodnika i map drogowych, jak 
przeprowadzić zieloną transformację zakładów opieki 
zdrowotnej oraz jak tworzyć, promować i budować 
świadomość ekologiczną;

• czerpanie z doświadczeń innych krajów w tworzeniu 
dokumentów strategicznych i skutecznych rozwiązań 
prośrodowiskowych

• promocja rozwiązań ekologicznych w ramach procedur 
publicznych/przetargowych, np. ekopaszportów 
opracowywanych zgodnie z metodologią ekoprojektu

• digitalizacja szpitali np. wykorzystanie rozwiązań AI 
w procesach decyzyjnych i operacyjnych, wdrożenie 
interoperacyjności umożliwiającej bezproblemowy 
przepływ danych między szpitalami. 

Jak podkreślali eksperci podczas debaty, „zielony 
szpital” to nie tylko szpital bardziej przyjazny dla 
środowiska, ale również dla pacjenta, przyczyniający 
się do zmniejszenia zachorowalności na choroby, takie 
jak: astma, grypa, nawracające bóle głowy. Wdrożenie 
rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju to także 
benefity ekonomiczne – redukujące koszty operacyjne 
szpitali sięgające rzędu 10%.

Oprócz działań prośrodowiskowych Philips nakłada na 
siebie również inne ambitne cele społeczne. Produkty 
i rozwiązania firmy poprawiły już życie 1,75 mld osób. 
Aby to osiągnąć, Philips współpracuje z rządami, 
organizacjami pozarządowymi, a także szpitalami, 
np. z Unią Afrykańską zapewniając sprzęt medyczny 
i specjalistyczną wiedzę, zaspakajając tym samym 
najpilniejsze potrzeby lekarzy i pacjentów chorych na 
COVID-19. Angażuje się również w budowanie uczciwego 
i integracyjnego miejsca pracy, czego przykładem 
jest m.in. wskaźnik różnorodności płci na wyższych 
stanowiskach kierowniczych, który wyniósł 27%, 
przekraczając cel firmy ustanowiony na 25%.

W ramach litery „G” z ESG Philips stawia 
na przejrzystość swoich planów, działań 
i sprawozdawczości. Wszystkie dane firmy są poddawane 
zewnętrznemu audytowi, a od 2020 roku firma publikuje 
Country Activity and Tax Report, wyszczególniając 
składki podatkowe dla wszystkich krajów, w których 
prowadzi działalność.

Kolejny rok i kolejne miesiące to dla Philips czas 
następnych szeroko zakrojonych planów i działań 
wspólnie z różnymi interesariuszami na rzecz bardziej 
zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie  
ochrony zdrowia. 

Zeskanuj, aby zapoznać się  
z rekomendacjami.
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Beata Górniak 
Członkini Zarządu PKP Energetyka

W ciągu ostatnich trzech lat świat zdążył kilkukrotnie nas 
zaskoczyć. Nikt nie był w stanie z większym wyprzedze-
niem przewidzieć pandemii COVID-19. Wojna w Ukrainie, 
mimo że hipotetycznie rozważana, do ostatniej chwili wy-
dawała się czymś niemożliwym. W ostatnich miesiącach 
widmo inflacji i kryzysu energetycznego spędza nam sen 
z powiek. Co zdarzy się dalej? W tych czasach trudno 
odpowiedzieć na to pytanie. Zawirowania, które dzieją 
się w świecie przekładają się na nasze refleksje, emocje 
i decyzje, zarówno w sferze osobistej i zawodowej.

W PKP Energetyka przyjęliśmy założenie, że naszą dzia-
łalność będziemy prowadzić w sposób odpowiedzialny 
i zrównoważony. Chcemy, na miarę posiadanych możli-
wości, zapewniać naszym pracownikom komfort, prze-
widywalność, stabilność oraz poczucie bezpieczeństwa. 
W obszarze zawodowym możemy to zagwarantować 
zapewniając bezpieczne, przyjazne i różnorodne miejsce 
pracy. Taki właśnie cel przyjęliśmy do realizacji w PKP 
Energetyka.

Nasze zobowiązania w tym zakresie do 2030 r. określili-
śmy w naszej strategii biznesowej, w ramach której jeden 
z czterech filarów to „Więcej satysfakcji pracowników”. 
Działania uzupełniane są dodatkowo inicjatywami wyni-
kającymi z przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju.

Budujemy 
Myśląc o podejmowanych przez nas działaniach i planach 
na przyszłość wsłuchujemy się w głosy pracowników. 
To oni finalnie stwierdzą, czy nasze działania przynoszą 
zakładane rezultaty. Dlatego już na etapie przygotowy-
wania obu dokumentów strategicznych zaprosiliśmy 
przedstawicieli pracowników z różnych miejsc i szczebli 
w naszej firmie do udziału w pracach warsztatowych. 

Całość naszych działań w obszarze zrównoważonego 
rozwoju oparta została o matrycę istotności, czyli dia-

gram, w którym określiliśmy najbardziej istotne z punktu 
widzenia prowadzonej przez nas działalności kwestie, 
z uwzględnieniem ich ważności oraz wpływu jaki wywie-
ramy na otoczenie. We wspominanej matrycy, wypra-
cowanej przez interesariuszy GK PKPE, w tym pracow-
ników, zarząd i właściciela, na najwyższych pozycjach 
znalazły się takie tematy jak: zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników, zaangażowanie pracowników oraz różno-
rodne i inkluzywne miejsce pracy. 

Bezpieczne 
Każdego dnia nasi pracownicy wykonują swoje obowiązki 
w wymagających warunkach, ze szczególnego rodzaju 
materią, jaką jest energia elektryczna. Dlatego bezpie-
czeństwo jest jedną z czterech kluczowych wartości PKP 
Energetyka. Zapewnienie odpowiednich rozwiązań orga-
nizacyjnych, niezbędnego i nowoczesnego sprzętu to dla 
nas podstawa. Naszym celem jest budowa kultury, bez-
pieczeństwa, promowanie pozytywnych zachowań, ale 
także zapewnienie naszym pracownikom opieki medycz-
nej czy wsparcia psychologicznego, gdy tego potrzebują. 
Troska o bezpieczeństwo towarzyszy nam we wszystkich 
podejmowanych działaniach, a naszym celem jest budo-
wa bezwypadkowego miejsca pracy. Działania do tego 
zmierzające prowadzimy od wielu lat w ramach progra-
mu Misja ZERO. Nazwa nawiązuje do naszego celu, jakim 
jest zero wypadków.

Przyjazne 
Od lat konsekwentnie dążymy do tego, aby PKP Ener-
getyka stawała się coraz bardziej przyjaznym miejscem 
pracy. Tworzymy warunki, w których nasi pracownicy 
mogą wykonywać swoje obowiązki w sposób angażujący. 
Przez zaangażowane rozumiemy wiązanie swojej przy-
szłości zawodowej z organizacją, pozytywne wypowiada-
nie się o pracy w PKP Energetyka i zachęcanie innych do 
rozpoczęcia z nami współpracy.

BUDUJEMY BEZPIECZNE, PRZYJAZNE  
I RÓŻNORODNE MIEJSCE PRACY
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Nasze działania weryfikujemy w corocznym, komplek-
sowym badaniu zaangażowania pracowników, w którym 
bierze udział ponad 90% pracowników. Jego rezultaty 
pokazują, że podejmowane inicjatywy są oceniane po-
zytywnie. Uzyskane wyniki są zdecydowanie powyżej 
średniej w naszym kraju, i plasują nas w gronie 25% 
pracodawców z najlepszymi wynikami zaangażowania 
w Polsce.

W 2020 r. powołaliśmy Fundację Dobra Energia, która 
w okresie pandemii COVID-19 zadbała, by do dzieci z 500 
rodzin naszych najbardziej potrzebujących pracowników 
trafił sprzęt komputerowy umożliwiający naukę zdalną. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się też nasz program 
Grantspołeczni, w ramach którego pracownicy wraz z lo-
kalnym organizacjami i szkołami zmieniają otaczającą ich 
rzeczywistość. W ostatnim czasie pomagamy uchodźcom 
z Ukrainy, którzy potrzebują w Polsce schronienia i domu.

Różnorodne 
W naszym MOCnym Składzie, jak określamy zespół 
naszych pracowników, mamy kobiety i mężczyzn, oso-
by o różnych doświadczeniach życiowych i poglądach. 
W różnorodności widzimy siłę naszej organizacji. Budowę 
otwartego i włączającego miejsca pracy opieramy o przy-
jęty kodeks etyki, politykę różnorodności oraz inne doku-
menty określające nasze standardy etyczne.

Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, które stoją przed nami 
w najbliższych latach. Na rynku już brakuje pracowników, 
a w krótkiej perspektywie problem luki pokoleniowej 
jeszcze się pogłębi. Za 8 lat z PKP Energetyka na eme-
ryturę odejdzie 36% osób. Dlatego, aby utrzymać nasze 
kompetencje, stajemy się firmą coraz bardziej różnorod-
ną – otwartą na osoby młode oraz na kobiety.

To właśnie równość płci, została wskazana dla nas 
wszystkich jako jedno z zadań w ramach Celów Zrówno-
ważonego Rozwoju ONZ. Jest to cel szczególnie wyma-
gający w takich branżach, jak energetyka czy kolej, gdzie 
udział mężczyzn jest znaczący, a obecność kobiet nie jest 
dla wielu z nas oczywista.

Budując firmę otwartą na pracę kobiet, nie podążamy za 
rynkowymi trendami. To decyzja przemyślana z troską 
o przyszłości. Naszym celem, jest zapewnienie kobietom 
równych warunków rozwoju. Chcemy pokazywać ich 
mocne strony oraz uświadamiać jakie korzyści płyną dla 
nas wszystkich ze zróżnicowanego i otwartego zespołu, 
dlatego powołaliśmy w PKP Energetyka zespół Kobieca 
MOC. Jego celem jest wypracowywanie i realizacja ini-
cjatyw, które przybliżają nas do realizacji naszych celów. 
Jednym z pomysłów zespołu, było badanie, które pozwo-
liło nam zidentyfikować potrzeby pracowników naszej 
spółki w zakresie różnorodności, rodzicielstwa oraz ak-
tywizacji i rozwoju osobistego kobiet. Ankietę skierowa-
liśmy zarówno do kobiet, jak i mężczyzn, aby spojrzeć na 
stojące przed nami wyzwania całościowo.

Inną wartą odnotowania inicjatywą jest m.in. przeszko-
lenie 400 kluczowych menedżerów w ramach szkolenia 
„Siła w różnorodności”, z zagadnień związanych z dbało-
ścią o różnorodność podczas codziennej pracy i w proce-
sach rekrutacyjnych.

Miejsce pracy 
Obecnie zespół PKP Energetyka to ponad 4000 pracow-
ników. To osoby, o różnym wieku, płci, doświadczeniach 
życiowych i poglądach. Chcemy, aby każdy z naszych 
pracowników czuł się komfortowo, widział sens wykony-
wanej pracy i był zaangażowany w to co robi.

Doświadczenia ostatnich lat uczą nas, że dobrze zor-
ganizowana, ale też otwarta, zapewniająca stabilności 
i wsłuchująca się w głosy pracowników organizacja, jest 
w stanie lepiej stawić czoła pojawiającym się wyzwa-
niom. Pozwala szybciej i bardzie trafnie odpowiedzieć na 
nagłe sytuacje, ale też przygotować się na przewidywal-
ne zdarzenia. 

Bez wątpienia siła tkwi w różnorodności.
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Rzeczywistość, w której przyszło nam obecnie żyć, 
stawia przed nami wiele bardzo trudnych wyzwań. 
Konflikt zbrojny w Ukrainie, którego konsekwencją jest 
katastrofa humanitarna, ale także postępujące poważne 
zmiany klimatu, sprawiają, że nasze bycie tu i teraz, 
jak również nasza przyszłość i przyszłość kolejnych 
pokoleń, są zagrożone i niepewne. Musimy działać 
i musimy przedsięwziąć odpowiednie środki, aby już teraz 
właściwie i odpowiedzialnie reagować na to, co się wokół 
nas dzieje. 

Wiemy, że ogromnie ważna jest empatia i współpraca, 
aby działając razem udzielić wsparcia tym, którzy 
dzisiaj tak bardzo tego potrzebują – wojennym 
uchodźcom z Ukrainy. Powinniśmy bowiem podążać 
w stronę świata wolnego od wszelkich aktów przemocy, 
a możemy to osiągnąć poprzez odpowiedzialne, wspólne 
i adekwatne pomaganie. Dlatego zorganizowaliśmy 
nasze wewnętrzne siły i współpracując z organizacjami 
pozarządowymi, a także samorządami i lokalnymi 
społecznościami w małych gminach i miejscowościach, 
od początku wybuchu wojny odpowiadamy na naglące 
potrzeby uchodźczyń oraz uchodźców z Ukrainy. 
Działamy szczególnie tam, gdzie znajdują się nasze biura, 
obiekty w rozwoju, budowie i eksploatacji. 

Pomoc jest opracowywana w taki sposób, aby niosła 
pożytek długofalowo tym najbardziej potrzebującym. 
Tylko poprzez dobrze zorganizowane działania możemy 
wspierać jak największą liczbę potrzebujących. 
W ramach akcji #solidarnizUkrainą zrealizowaliśmy już 
ponad 40 inicjatyw pomocy doraźnej i długoterminowej 
realizowanej na wielu płaszczyznach. 

Na samym początku podejmowane były szybkie 
działania w odpowiedzi na naglące potrzeby w postaci 
przygotowywania posiłków, organizowania wyprawek 
szkolnych. Zaraz potem zaczęliśmy organizować 
dach nad głową dla tych, których wojna zmusiła 
do opuszczenia ojczystej ziemi. Tego typu pomoc 
była przekazywana jednorazowo w formie wsparcia 
finansowego potrzebnego do dokonania adaptacji 
powierzchni mieszkalnych. Są jednak i takie miejsca, 
gdzie wsparcie finansowe jest przekazywane cały czas. 
Pokrywamy koszty mediów, wyżywienia, lekarstw 
i innych niezbędnych środków do życia. 

Zorganizowaliśmy zbiórki darów oraz sfinansowaliśmy 
dodatkowe etaty psychologów i animatorów pracujących 
z dziećmi w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. 
Wspólnie z Gminą Nowa Sarzyna zorganizowany został 
wakacyjny pobyt ukraińskich dzieci z Kołomyi, a z Gminą 
Sulechów ruszyły kursy języka polskiego dla obywateli 
Ukrainy, którzy trafili do województwa lubuskiego.

Pomaganie niesie za sobą dużą odpowiedzialność, którą 
my jako Grupa zobowiązaliśmy się podjąć. Dlatego 
staramy się realizować nasze działania sumiennie 
i odpowiedzialnie, wszędzie tam, gdzie są one najbardziej 
potrzebne. Działamy i będziemy działać, bo jesteśmy 
świadomi, że tylko w taki sposób przyczynimy się 
do wzrostu spójności społecznej i ograniczenia 
przemocy, dążąc wspólnymi siłami do jej całkowitego 
wyeliminowania. 

Iwona Sierżęga
Członkini Zarządu Polenergia S.A.
Członkini Rady Programowej UN GCNP 

REALIZACJA 17. CELU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:  
PARTNERSTWA GRUPY POLENERGIA  
NA RZECZ POMOCY UCHODŹCOM  
I EDUKACJI KLIMATYCZNEJ

160 2022 YEARBOOK



REALIZACJA 17. CELU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:  
PARTNERSTWA GRUPY POLENERGIA  
NA RZECZ POMOCY UCHODŹCOM  
I EDUKACJI KLIMATYCZNEJ

Mając na uwadze pokój na świecie, nie powinniśmy 
zapominać o walce o naszą planetę. Dzisiaj przecież 
wiele osób zmuszonych jest uciekać ze swoich ojczyzn 
przed coraz trudniejszymi warunkami życia, brakiem 
wody oraz konfliktami związanymi z dostępem do 
podstawowych zasobów. Podejmujemy i tę ważną walkę. 
Chcemy zatrzymać zmiany klimatu, aby zahamować 
globalną migrację, wyniszczanie naszej planety i śmierć 
niepowtarzalnych ekosystemów. Niezawodnym medium 
w tym przypadku jest edukacja, zwłaszcza edukacja 
tych najmłodszych. To oni przecież będą kształtować 
za chwilę naszą rzeczywistość. Dlatego też powinni być 
wyposażeni w odpowiednie środki i przede wszystkim 
w wiedzę, jak to robić oraz dlaczego warto się angażować 
w tego typu działania.

W maju 2022 roku Polenergia wspólnie z Kulczyk 
Foundation i partnerem merytorycznym UNEP/
GRID–Warszawa, rozpoczęła realizację edukacyjnego 
projektu Graj z nami w zielone!® (www.esg.polenergia.
pl/graj-z-nami-w-zielone/). Składają się na niego m.in. 
trzy scenariusze lekcyjne, które są kompleksowym 
programem edukacji proekologicznej w trzech 
kategoriach wiekowych: dla klas 1-3, 4-6 oraz 7-8 
szkoły podstawowej. Gotowe scenariusze mają 
wspierać nauczycieli, edukatorów, pracowników 
punktów oświatowych, ale także rodziców, opiekunów 
i wszystkich, którym dobro naszej planety leży na sercu. 
Specjalne ekozeszyty wydane w ramach akcji Graj z nami 
w zielone!® mają na celu podniesienie wiedzy w zakresie 
transformacji energetycznej („Działamy z energią”). 
Mówią o konieczności ochrony powierzchni Ziemi i wód 
(„Woda zdrowia doda”), pokazują zasady gospodarowania 
odpadami i przybliżają funkcjonowanie gospodarki 
w obiegu zamkniętym („Sprytne rady na odpady”). 
Proponowane materiały zawierają także przykładowe 
zadania do wykonania w szkole, jak i samodzielnie 
w domu przez uczniów oraz karty pracy. Wszystko po to, 
aby nauczyciel miał gotowy zestaw do pracy z uczniami.

Projekt Graj z nami w zielone!®, poza przekazywaniem 
rzetelnej i aktualnej wiedzy, ma także motywować, 
dać siłę i uwrażliwić młodych odbiorców na fakt, że 
wszyscy mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas i że 
w dużej mierze to od nas zależy, jak będzie wyglądał 
świat w przyszłości. Chcemy przygotować, wspierać 
i motywować młodych ludzi do zmiany sposobu myślenia 
o możliwościach pozyskiwania energii i zmian nawyków, 
które doprowadziły nas na skraj katastrofy klimatycznej. 

My, dorośli, jesteśmy dla dzieci przykładem, dlatego 
zachęcamy wszystkie zaprzyjaźnione z nami placówki do 
udziału w tym programie.

Od września 2022 roku w ramach projektu Graj z nami 
w zielone!® prowadzimy również cykl wyjątkowych 
spotkań online dla nauczycieli, edukatorów oraz rodziców 
w duchu edukacji klimatycznej. Podczas webinarów 
eksperci UNEP/GRID-Warszawa przekazują wiedzę 
o wyzwaniach w edukacji o ochronie środowiska, 
a nauczyciele praktycy pokazują, jak wykorzystać 
wyjątkowe ekozeszyty w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Mając na uwadze, jak bardzo ważne jest połączenie 
teorii z praktyką, organizujemy wycieczki dla uczniów 
szkół podstawowych, ale i przedszkoli, podczas 
których pokazujemy, jak działają farmy wiatrowe 
i fotowoltaiczne. Z naszej wieloletniej praktyki wiemy, że 
tego typu działania niosą ze sobą ogromne korzyści. Nic 
bowiem tak dobrze nie wpływa na zrozumienie danego 
zagadnienia jak możliwość zobaczenia i osobistego 
przetestowania, jak coś działa.

Te dwa działania, czyli wsparcie uchodźców oraz walka 
ze zmianami klimatu poprzez edukację, zostanie przez 
nas połączona podczas wspólnych działań Polenergii 
i Centrum Nauki Kopernik w ramach zajęć odbywających 
się w Klubach Młodego Odkrywcy. Celem projektu 
jest integracja dzieci ukraińskich z polskimi, które 
zamieszkują obszary, gdzie umiejscowione są aktywa 
Polenergii, a także gdzie aktywnie działają Kluby 
Młodego Odkrywcy. Głównym tematem zajęć są ochrona 
środowiska i ekologia, czyli zagadnienia poruszane 
w ekozeszytach projektu Graj z nami w zielone!®. Dzięki 
spotkaniom młodych z różnych kultur możliwa będzie 
wymiana doświadczeń oraz poznanie siebie nawzajem. 
Wszystko to odbywa się w duchu walki o nasze jutro, 
by powstrzymać postępujące zmiany klimatyczne, przy 
poszanowaniu wolności każdego obywatela Ziemi.

Czujemy się odpowiedzialni za naszą przyszłość, ale 
także za przyszłość kolejnych pokoleń. Wyzwania oraz 
ryzyka, z którymi musimy się dzisiaj mierzyć, mogą 
mieć bardzo poważne skutki dla naszej egzystencji 
i bezpieczeństwa życia na tak pięknej planecie, jaką jest 
Ziemia. Dlatego nasze działania są świadome, racjonalne, 
uwzględniające aktualną sytuację i naglące potrzeby. 
Wszystko po to, by piękny, wolny i zdrowy świat był 
dostępny dla nas wszystkich. 
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Magdalena Krzeszewska 
COO  
PreZero w Polsce 
Członkini Rady Programowej UN GCNP

Przeciętny Europejczyk produkuje 505 kg 
odpadów. Polacy wytwarzają coraz więcej 
odpadów komunalnych, ale nadal to statystycznie 
o 140 kg mniej od przeciętnego mieszkańca UE. 
W Polsce część zebranych odpadów komunalnych 
unieszkodliwiana jest przez składowanie (38,7%), 
a przecież zgodnie z wiążącymi celami UE do 
2035 r. w sposób ten unieszkodliwianych będzie 
mogło być jedynie 10% zebranych odpadów 
komunalnych. Pokazuje to skalę zjawiska oraz to, 
jak wiele jeszcze można zrobić, by odpady stały 
się dla nas wszystkich cennym zasobem.

PreZero tę świadomość ma wpisaną w DNA swojej 
działalności. Jesteśmy obecni w Polsce i aktywnie 
działamy na arenie międzynarodowej już od kilku 
lat, zajmując się gospodarką odpadami i usługami 
ochrony środowiska w ramach Grupy Schwarz wraz 
ze swoimi markami Lidl i Kaufland. Nasze działania 
realizujemy pod hasłem „Nowe myślenie dla czystego 
jutra”. Nasz nadrzędny cel to więcej recyklingu i mniej 
odpadów. Jest to możliwe dzięki temu, że dysponujemy 
nowoczesnymi sortowniami i własnymi liniami do 
przetwarzania zebranych materiałów. Pozwala nam to 
rocznie zbierać ponad milion tys. ton odpadów, 606 tys. 
przetworzyć we własnych instalacjach, a 150 tys. ton 
przekazujemy rocznie do recyklingu. PreZero odbiera 
w Polsce odpady od 4,5 mln mieszkańców, ma również 
39,5 tys. klientów korporacyjnych, zatrudniając w Polsce 
4 tys. pracowników, działając w 46 lokalizacjach 
i wykorzystując przeszło 1 tys. pojazdów. Te liczby 
wynikają z wychodzenia naprzeciw realizacji celów 
zrównoważonego biznesu i w odpowiedzi na potrzeby 
naszych partnerów biznesowych.

Dlatego podstawą naszego myślenia, a jednocześnie 

misją jest, aby dzięki unikatowemu doświadczeniu 
i logistycznym możliwościom Grupy, wspierać i rozwijać 
gospodarkę o obiegu zamkniętym: maksymalnie 
wykorzystywać odpady, a surowce wtórne poddawać 
recyklingowi.

Struktura Grupy, obejmująca spółki handlowe wraz 
z PreZero odpowiedzialnym za usługi środowiskowe 
oraz Schwarz Produktion, to nasza odpowiedź na 
wyzwania obiegu zamkniętego. Dzięki temu już teraz 
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. 

Nasze rozwiązania wspierają rozwój gospodarki 
cyrkularnej i przyczyniają się do ochrony zasobów 
naturalnych. W naszym rozumieniu odpady to cenne 
surowce, a dzięki edukacji czy też ograniczaniu odpadów 
i zwiększeniu recyklingu w ramach funkcjonowania Grupy 
dbamy o zasoby odnawialne, zostawiając je następnym 
pokoleniom. 

Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko dzięki ścisłej 
wewnętrznej współpracy, współdziałaniu z naszymi 
partnerami oraz światem nauki i przemysłu, wdrożenia 
innowacji w recyklingu są możliwe i pewne. Wiemy, że 
tylko wprowadzenie kompleksowych, długofalowych 
rozwiązań pozwoli wypracować domkniętą gospodarkę 
cyrkularną, w której będziemy wytwarzać mniej, 
a wykorzystywać wszystko, co staje się odpadem. 
Dlatego priorytetem działania jest bycie partnerem, 
nie tylko dla klientów komunalnych i przemysłowych, 
ale także dla lokalnych społeczności i mieszkańców. 

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE  
ODPADAMI I OBIEG ZAMKNIĘTY  
TO NASZE CELE
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Stąd wszyscy w PreZero angażujemy się społecznie. 
Nasza Fundacja PreZero Jesteśmy z Tobą prawdziwie 
przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, wspierając 
nawet te najmniejsze inicjatywy bliskie naszym 
pracownikom. Ponad 50 naszych lokalnych Partnerów 
otrzymuje wsparcie w zakresie edukacji ekologicznej 
adresowanej do seniorów, młodzieży i dzieci. 
Sponsorujemy ważne sportowe wydarzenia, by być blisko 
mieszkańców i mówić o naszych wartościach. Dzielimy 
się wiedzą o wyzwaniach środowiskowych podczas 
profesjonalnych spotkań z pracownikami naszych 
klientów.

Naszą odpowiedzią jako Grupy na dzisiejsze wyzwania 
jest wspólne działanie w oparciu o REset Plastic – 
strategię dotyczącą tworzyw sztucznych Grupy Schwarz. 
Wdrażamy ją z sukcesami od 2018 roku. Obejmuje ona 
wszystkie jednostki biznesowe i lokalizacje na całym 
świecie w ramach naszej struktury. Podzieliliśmy w niej 
nasze zaangażowanie 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. 

Naszym codziennym zadaniem w PreZero jest szukanie 
i stosowanie rozwiązań dla wykorzystania plastiku 
z recyklingu w ramach spółek Grupy i przyjętej strategii. 
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 przez nas w ten 
sposób recyklat jest stosowany w wielu branżach, m.in.: 
do produkcji pojemników, narzędzi ogrodniczych, ale 
także w budownictwie oraz w branży motoryzacyjnej. 

W listopadzie 2021 roku wyznaczone przez nas cele 
zostały zaakceptowane przez naukową inicjatywę 
Science Based Targets. W tym samym czasie jako 
Grupa Schwarz dokonaliśmy bilansu międzyokresowego 
osiągnięcia celów i poczynionych postępów w ramach 
grupowej strategii dotyczącej plastiku REset Plastic. 
Wynik tej i kolejnej analizy z sierpnia 2022 roku 
pokazał, że Grupa dużymi krokami zbliża się do 
osiągnięcia ambitnych celów, a nawet będzie mogła 
podwyższyć oczekiwany w 2025 roku poziom recyklatu 

w opakowaniach własnych Grupy produkowanych 
z tworzyw sztucznych:

• Postawiliśmy sobie za cel, aby do 2025 roku 
wykorzystywać w plastikowych opakowaniach marek 
własnych, dostępnych w Lidlu i Kauflandzie, średnio 
25% recyklatu. Obecnie we wszystkich krajach 
wykorzystywanych jest średnio 14% recyklatu. 
W Niemczech zaś Kaufland wykorzystuje go już w 29%, 
a Lidl w 23%. Udało się to osiągnąć w szczególności 
dzięki butelkom PET, do których produkcji wykorzystano 
100% recyklatu (z wyłączeniem nakrętek i etykiet). 

• We wszystkich 32 krajach, w których dostępne są 
sieci Lidl i Kaufland, Grupa Schwarz osiągnęła obecnie 
50% maksymalnej możliwości recyklingu plastikowych 
materiałów opakowaniowych marek własnych – co 
odpowiada połowie wyznaczonego celu. W Lidl Polska 
55% opakowań marek własnych nadaje się obecnie do 
recyklingu, a w Kauflandzie 42%. 

To dowód, że nasze słowa oznaczają realne działanie. 
W pełni zdajemy sobie sprawę z problemu, którym 
jest plastik obecny w środowisku. Dlatego wierzymy, 
że bardzo ważne jest zapewnienie transparentnego 
i weryfikowalnego systemu gospodarowania odpadami. 
W tym celu podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu 
się w prace prowadzone przez UN Global Compact 
w Polsce nad Raportem o przeciwdziałaniu szarej strefie 
w odpadach i od kilku lat jesteśmy jednym z ekspertów 
branżowych raportu. To kolejne z serii wydawanych 
przez UN Global Compact Network Poland opracowań, 
poświęconych problematyce szarej i czarnej strefy, a jego 
celem jest wspieranie działań regulacyjnych na poziomie 
administracyjnym oraz branżowym. 

Przed nami nadal stoją ogromne wyzwania związane 
z gospodarką o obiegu zamkniętym – zmiana myślenia 
o wykorzystaniu zasobów naturalnych i zdecydowane 
działania w zakresie funkcjonowania gospodarki. 
Wiemy jednak, że zmiany, których dokonamy dzisiaj, 
to ważny krok w stronę czystego jutra. Dzięki naszym 
rozwiązaniom i synergii działania w Grupie możemy 
budować ekologiczną przyszłość.

To nasze zobowiązanie.  
To nowe myślenie dla czystego jutra.
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„Za życia ludzi, którzy obecnie przychodzą na świat, 
nasz gatunek powiedzie Ziemię jednokierunkową 
uliczką. Nie da się odwrócić zmian, które w tym czasie 
zajdą. Utracimy nasz rajski ogród – stabilne i bezpieczne 
środowisko holocenu” – te słowa zapisane przez sir 
Davida Attenborough w poruszającej książce „Życie na 
naszej planecie. Moja historia, wasza przyszłość, nie 
pozostawiają złudzeń". Świat, który znamy, być może 
do pewnego stopnia nieodwracalnie, zmienia się na 
naszych oczach. Towarzysząc dziennikarzowi w jego 
bardzo osobistej podróży, stajemy się mimowolnymi 
świadkami powolnej śmierci naszej Matki Ziemi; 
znikania kolejnych gatunków roślin, zwierząt i ptaków 
– bogactwa naszej planety. Czytając jego wspomnienia, 
widzimy, jakie konsekwencje może nieść dla naszego 
otoczenia przekraczanie kolejnych granic, dokładnie 
opisanych przez zespół Stockholm Resilience Center 
pod kierunkiem Johana Rockströma. Granic, dzięki 
którym mieliśmy dotychczas dobre warunki do 
zrównoważonego rozwoju.

Jedną z tych przekroczonych granic, mierzoną 
ilością dopuszczalnego stężenia dwutlenku 
węgla w atmosferze, są zmiany klimatu. Zdaniem 
ekspertów z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate 
Change) konsekwencje zmian klimatu dotykają 
w różnym stopniu już wszystkich mieszkańców ziemi. 
Doświadczamy ekstremalnych temperatur, susz, burz 
i ulewnych deszczy. Rosnąca częstotliwość tych zjawisk 
sprawia, że już teraz stają się one naszą codziennością. 
Jeśli jednak nie ograniczymy radykalnie emisji gazów 
cieplarnianych, jeszcze w tym stuleciu przekroczymy 
kolejno progi już nie tylko 1,5⁰C i 2⁰C, ale również 
osiągniemy poziom 5⁰C. Minięcie już tych dwóch 
pierwszych punktów krytycznych, nieznacznie tylko 
oddalonych od siebie na skali, będzie miało dla nas 
katastrofalne skutki. 

Jestem jednak przekonany, że jeszcze możemy 
zawrócić. Droga, na której sami się znaleźliśmy, nie 
musi być jednokierunkowa. Głęboko wierzę, że to 
właśnie w naszych rękach są wszystkie narzędzia, 
żeby zatrzymać nadchodzącą katastrofę. Co więcej, 
mamy potrzebne środki, aby zbudować lepszy świat dla 
naszych dzieci.

Sektor TSL jest jednym z kluczowych w dążeniu do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W samej 
tylko UE transport ciężarowy odpowiada za 19,2% 
ogólnej emisji dwutlenku węgla pochodzącego 
z transportu drogowego. Dlatego, przyjmując strategię 
zrównoważonego rozwoju dla Grupy Raben, za jeden 
z naszych priorytetów uznaliśmy aktywne włączenie się 
w przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wyznaczyliśmy 
ambitne cele, które obejmują swoim zakresem redukcję 
emisji w całym łańcuchu wartości. Weryfikacja 
naszej ścieżki dekarbonizacji przez SBTi potwierdziła 
ich zgodność z celem klimatycznym zawartym 
w Porozumieniu Paryskim z 2015 roku, który dotyczy 
zatrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie 
na poziome poniżej 2⁰C. 

Nowe cele Grupy Raben zakładają redukcję emisji 
z zakresu 1 i 2 o 38,7% do 2030 roku (w porównaniu 
do poziomu emisji w roku 2020). Oznacza to 
ograniczenie emisji pochodzących zarówno z transportu 
prowadzonego przez własną flotę Grupy Raben, 
jak i emisji związanych z utrzymaniem budynków 
i infrastruktury magazynowej. Dodatkowo, aby osiągnąć 
cel Porozumienia Paryskiego, Grupa Raben zobowiązała 
się do 2026 roku zaangażować stałych przewoźników, 
odpowiedzialnych łącznie za 77% emisji w zakresie 3, 
w działania na rzecz klimatu i wyznaczenie przez nich 
celów redukcyjnych zgodnych z wiedzą naukową. 

Aby zatrzymać emisje w transporcie, potrzebujemy 
kompleksowego podejścia i dalszej pracy nad rozwojem 

Ewald Raben
CEO Grupy Raben 
Członek Rady Programowej UN GCNP 

JESZCZE MOŻEMY ZAWRÓCIĆ
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technologii nisko- i zeroemisyjnych.  
W branży logistycznej, szczególnie w transporcie 
ciężkim, jesteśmy wszyscy dopiero na początku drogi. 
Zmagamy się z wieloma wyzwaniami, takimi jak brak 
dostępnej infrastruktury do ładowania, brak dostępnych 
samochodów zasilanych paliwami alternatywnymi, 
rosnące ceny energii, brak spójnego systemu zachęt. 
Jednakże gotowych rozwiązań potrzebujemy już 
teraz. Dlatego szansy upatruję w strategicznych 
partnerstwach budowanych w oparciu o wspólne 
wartości. Przykładem takiej synergii jest zainicjowany 
wspólnie z IKEA i Volvo projekt, którego celem jest 
wdrożenie pojazdów zeroemisyjnych w przepływach 
wewnętrznych pomiędzy dwoma fabrykami IKEA 
w Polsce. Jesteśmy jedną z pierwszych firm 
logistycznych w Europie, która podjęła to ambitne 
wyzwanie eksploatacji elektrycznego samochodu 
ciężarowego współpracującego z 24-tonową naczepą. 
Dużo sobie po tym projekcie obiecujemy, ponieważ 
jest to pierwszy krok w procesie dekarbonizacji 
naszej własnej floty, zmierzający do realizacji planów 
redukcji emisji CO2. Upatrujemy w nim nowej ery – 
zelektryfikowanego transportu ciężkiego. 

Zanim jednak będziemy w stanie skutecznie przejść na 
flotę bezemisyjną, w Grupie Raben koncentrujemy się 
na poprawie efektywności transportu i systematycznym 
obniżaniu intensywności emisji. Nie tylko monitorujemy 
nasz wpływ, ale również dzielimy się tymi informacjami 
z naszymi klientami. Pracujemy nad lepszym 

wypełnieniem naszych samochodów, doskonaleniem 
techniki jazdy oraz poprawą parametrów technicznych 
aut, które razem przekładają się na ślad węglowy.

Ponadto systematycznie obniżamy emisje pochodzące 
z eksploatacji infrastruktury magazynowej, budynków, 
biur itp. Już w pierwszym roku od wyznaczenia 
celów, dzięki inwestycji w odnawialne źródła energii 
i certyfikaty potwierdzające pochodzenie energii, 
ograniczyliśmy intensywność emisji z nieruchomości 
o 46% kg/CO2e/m2%. Pracujemy również nad budową 
niemalże zeroemisyjnego magazynu, który będzie 
w 96% czerpał energię z odnawialnych źródeł energii. 
Powstający w Holandii obiekt będziemy mogli odebrać 
i zweryfikować jego parametry już w 2023 roku. 

Zdajemy sobie sprawę, że budowanie w pełni 
zrównoważonego łańcucha wartości będzie zadaniem 
trudnym, jeśli nie najtrudniejszym. Musimy bowiem 
pamiętać, że walka z globalnym ociepleniem, chociaż 
teraz wydaje się być zadaniem najpilniejszym, nie może 
jednak nam przesłonić pozostałych celów agendy 
na rzecz zrównoważonego rozwoju. Stawiając czoła 
wyzwaniom związanym z kryzysem klimatycznym, 
uznajemy za istotną sieć powiazań i relacji istniejących 
między wszystkimi celami zrównoważonego rozwoju. 
Podobnie jak w przypadku granic planetarnych, 
zaniedbanie chociaż jednego z globalnych zobowiązań 
może negatywnie przełożyć się na efekt, jakim jest 
budowa zrównoważonego świata.
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Aleksander Kutela
Prezes Zarządu  
Ringier Axel Springer Polska 

Jako pierwsi spośród polskich wydawców dołączyliśmy 
do inicjatywy UN Global Compact. Naszym celem jest 
promowanie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, opra-
cowanych przez ONZ. Chcemy wykorzystać siłę swoich 
marek. Co miesiąc docieramy do ponad 20 milionów Po-
laków i kilku tysięcy firm. Pragniemy inspirować do dzia-
łania na rzecz planety i budowy lepszego świata. Te cele 
obejmują różnorodne obszary: ubóstwo, głód, klimat, god-
ną pracę, zdrowie, równość, walkę z wykluczeniem, ale 
też walkę o pokój, sprawiedliwość czy demokrację. Nasze 
marki od dawna już wspierają 7 celów zrównoważonego 
rozwoju. Chcemy być VOICE FOR GOOD, bo wierzymy, że 
media pełnią ważną funkcję w edukacji na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju.

Wspieramy 17 celów, ale kluczowe są dla nas działania 
w dwóch obszarach: ograniczenie emisji oraz wyrówny-
wanie szans kobiet i mężczyzn.

Rosnąca emisja dwutlenku węgla grozi, że skończy się 
stabilność klimatyczna, dzięki której możliwe było po-
wstanie cywilizacji na Ziemi. Spalanie przez nas paliw ko-
palnych, niszczenie przez nas przyrody, nasze podejście 
do przemysłu, budownictwa i nauki, nasze uwalnianie 
węgla do atmosfery – już jesteśmy w tarapatach. Stabil-
ność, na której wszyscy polegamy, pęka – mówił sir David 
Attenborough podczas ostatniego szczytu klimatycznego 
w Glasgow. Dlatego w RAS Polska ograniczanie emisji to 
kluczowa kwestia w działaniach proklimatycznych. Pro-
wadzimy wiele inicjatyw, których celem jest redukcja emi-
sji: od 2020 r. sami zredukowaliśmy i skompensowaliśmy 
swój ślad węglowy do zera. Mamy jednak świadomość, że 

siła naszego działania nie tkwi w ograniczaniu naszego 
(niewielkiego w porównaniu do firm produkcyjnych) śladu 
węglowego, ale w możliwości zachęcenia do działania mi-
lionów Polaków i setek firm.

W lipcu 2020 r. uruchomiliśmy akcję #NiechŻyjePlaneta, 
której celem była zmiana nawyków Polaków i ogranicze-
nie dzięki temu śladu węglowego, jaki każdy z nas gene-
ruje w codziennym życiu. Każda oszczędzona kropla wody 
czy jednostka energii, mniej śmieci i odpadów to mniejsze 
emisje CO2. W ramach I i II edycji akcji opublikowaliśmy 
ponad 500 materiałów edukacyjnych, a do akcji dołączyło 
ponad 3 mln Polaków.

Ale kluczowe w działaniach na rzecz ograniczania emisji 
jest zaangażowanie biznesu.

Już wkrótce niemal 4 tysiące polskich firm, również ma-
łych i średnich, będzie zmuszonych prawnie do ujawnia-
nia swojego wpływu na środowisko, w tym swojego śladu 
węglowego. Wymogi prawne to jednak nie jedyny powód, 
by obliczyć swój ślad węglowy i zastanowić się nad jego 
redukcją. Wszyscy musimy zaangażować się w wyścig 
z globalnym ociepleniem klimatu i skutecznie redukować 
ślad węglowy, żeby zapobiec ekstremalnym zjawiskom 
pogodowym, podnoszeniu się poziomu mórz oraz rozta-
pianiu się lodowców.

Dlatego Ringier Axel Springer uruchomił AKADEMIĘ ZE-
ROEMISYJNI, której celem jest pomoc w określeniu stra-
tegii dojścia do zeroemisyjności firm. Liderem projektu 
była redakcja miesięcznika „FORBES”. To program oparty 

RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA  
I JEGO WSZYSTKIE SERWISY
WYKORZYSTUJĄ SIŁĘ SWOJEGO GŁOSU, 
BY STAĆ SIĘ VOICE FOR GOOD
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na cyklu 6 autorskich webinarów realizowanych w dwu-
tygodniowych odstępach. Webinary to szkolenie meryto-
ryczne, ale także debaty ekspertów oraz prezentacje na-
rzędzi wspierających wypracowanie strategii.

Podczas I edycji Akademii przeszkoliliśmy ponad 700 
osób z 410 firm w Polsce. Mamy nadzieję, że już rozpo-
częły swoje działania na drodze dojścia do neutralności 
klimatycznej.

Agresja Rosji w Ukrainie i zmiana sytuacji geopolitycznej 
może przynieść ogromne konsekwencje dla przyjętych 
celów klimatycznych i realność pakietu Fit for 55. Aby 
pomóc firmom odnaleźć się w tej nowej sytuacji, przy-
gotowaliśmy dedykowaną edycję Akademii pod hasłem 
DROGA DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ W NOWEJ 
SYTUACJI GEOPOLITYCZNEJ.

Cały projekt został bardzo dobrze oceniony przez firmy 
i dlatego już dziś podjęliśmy decyzję o jego kontynuacji 
– II edycja Akademii odbędzie się wiosną 2023 r. Dodat-
kowo wprowadziliśmy Zielony Newsweek i opracowujemy 
ranking Marek Przyjaznych Planecie. Magazyn „Forbes” 
tworzy ranking LIDERZY DOBREGO KLIMATU. „Business 
Insider” wprowadza dedykowane magazyny „E-mobility” 
czy „Green Energy”.

Drugim istotnym dla nas obszarem jest wyrównywanie 
szans kobiet i mężczyzn. O wyrównywaniu szans kobiet 
wiele się dziś mówi, ale zmiany postępują zbyt wolno. Jak 
zaznaczył sekretarz generalny ONZ, obecny kryzys może 
odwrócić powolny postęp, jaki dokonywał się w tym ob-
szarze. Według GLOBAL GENDER GAP REPORT z 2020 r. 
kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, 
uzyskają równy mężczyznom status ekonomiczny, prawny 
i społeczny w 2128 r., czyli za 107 lat. Jeśli nie zaczniemy 
działać teraz, nikt z nas tego nie dożyje – ani my, ani nasze 
córki, a nawet wnuczki i prawnuczki. Jesteśmy medium 
i chcieliśmy wykorzystać siłę naszego głosu do zmieniania 
świata. Uruchomiliśmy kampanię, której celem było na-
głośnienie tematu nierówności płci zarówno w obszarach 
związanych z życiem zawodowym, jak i prywatnym. Do 
współpracy zaprosiliśmy United Nations Global Compact, 
organizacje kobiece, a także znane gwiazdy, by wspólnie 
rozpocząć dyskusję i inspirować Polaków oraz biznes do 
działania.

Ale zmiany zaczęliśmy od siebie – w 2020 r. wszystkie 
serwisy RAS POLSKA wprowadziły specjalny pomiar – 
algorytm określający, w jakim stopniu treści publikowa-
ne na serwisach poświęcone są kobietom / ich bohaterką 
jest kobieta. Równy głos kobiet w mediach to klucz do wy-
równywania szans – dlatego stale monitorujemy ten głos 
w naszych własnych serwisach.

JAKIE DZIAŁANIA PLANUJEMY  
W 2022 i 2023 ROKU?

Zmiany klimatyczne są dzisiaj priorytetem. Dlatego kon-
tynuujemy nasze działania edukacyjne zarówno dla firm, 
jak i Polaków. Uruchamiamy III edycję akcji #NiechŻyje-
Planeta, bo Polacy wciąż potrzebują edukacji. Jesienią 
2021 r. Onet przeprowadził badanie dotyczące świado-
mości ekologicznej Polaków – wzięło w nim udział ponad 
100 tys. obywateli naszego kraju. Jak pokazało badanie, 
to, że podejmujemy działania proekologiczne, nie oznacza 
wcale, że motywuje nas do tego ekologia! Często jest to 
po prostu oszczędność albo nawyk wyniesiony z domu. 
Dlatego w III edycji koncentrujemy się na tym, że dbanie 
o planetę po prostu się opłaca – ekologia to też sposób 
na oszczędzania, co w dzisiejszej sytuacji ekonomicznej 
jest niezwykle ważne. Przygotowujemy również II edycję 
AKADEMII FORBES – tym razem skoncentrujemy się na 
temacie ESC, tak ważnym w budowaniu strategii zrówno-
ważonego rozwoju w firmach.

Ale walka o klimat to nie wszystko! W 2022 i 2023 roku 
będziemy kontynuowali działania na rzecz wyrównywa-
nia szans kobiet i mężczyzn. W lipcu startujemy z budo-
wą największej otwartej bazy kobiet ekspertek. Musimy 
wyrównać głos kobiet w mediach – dzisiaj udział kobiet 
w kluczowych programach informacyjnych wynosi 24% 
– żeby wyrównać szanse kobiet, musimy zacząć od tego, 
by były lepiej słyszalne. Stąd pomysł na bazę kobiet eks-
pertek z całej Polski. Baza będzie otwarta dla wszystkich 
mediów – zależy nam, by kobiety ekspertki mogły częściej 
wypowiadać się w mediach. Na wiosnę rozpoczynamy 
też kampanię związaną z urlopami tacierzyńskimi – dzi-
siaj w Polsce z urlopów tacierzyńskich korzysta tylko 1% 
ojców. Nowa dyrektyw unijna wymusza zmiany prawne 
w Polsce – chcemy zachęcić firmy do ułatwienia ojcom 
korzystania z urlopów, a ich samych – by z nich częściej 
korzystali.
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Sanofi to jedna z dziesięciu największych 
globalnych firm farmaceutycznych. W ostatnich 
latach przyjęliśmy ambitną strategię biznesową, 
z jasnymi priorytetami. Zdefiniowaliśmy, kim 
chcemy być i jak chcemy realizować naszą wizję 
poprawiającą życie pacjentów, opiekunów, ich 
rodzin i konsumentów. Dążymy również do tego, 
aby realizacja celów zrównoważonego rozwoju 
była nie tylko obowiązkiem, ale trendem, za 
którym podążają wszyscy pracownicy Sanofi 
w Polsce. 

Najważniejszym celem dla naszej firmy jest dobro 
pacjentów i to właśnie dla nich realizujemy naszą nową 
strategię, dzięki której dostarczamy najnowocześniejsze 
terapie, będące nierzadko jedyną możliwą formą 
leczenia. Dążąc do poprawy jakości życia pacjentów, 
tworzymy przełomowe rozwiązania pozwalające na 
leczenie chorób, które dotąd pozostawały nieuleczalne. 
Wspieramy pacjentów na całym świecie, również 
w Polsce, w następujących obszarach terapeutycznych: 
immunologia, choroby rzadkie, onkologia, neurologia, 
diabetologia, kardiologia, szczepionki. Aby móc poszerzać 
naszą ofertę, realizujemy badania kliniczne w Polsce 
i na świecie – w tym momencie prowadzimy ok. 50 
badań w naszym kraju (w 250 ośrodkach), inwestując 
jednocześnie ponad 20 milionów złotych rocznie w R&D. 
Nasz asortyment uzupełniony jest przez leki OTC 
(w tym p.. leki przeciwalergiczne, przeciwbólowe, oraz 
te stosowane w przypadku dolegliwości żołądkowo-
jelitowych). Wierzymy, że odpowiedzialne samoleczenie 
prowadzi do tego, że ludzie na całym świecie mogą 
cieszyć się zdrowszym i pełniejszym życiem, a to 
przyczynia się do efektywniejszego funkcjonowania 
systemów opieki zdrowotnej.

Jednym z głównych obszarów, w który od lat 
się angażujemy, jest poprawa jakości zdrowia 
publicznego. Produkujemy bowiem najszerszy 
na świecie asortyment szczepionek chroniących 
przed 20 chorobami bakteryjnymi i wirusowymi, 
m.in. szczepionki pediatryczne, dla podróżujących 
oraz przeciw grypie. Teraz znajdujemy się w dość 
trudnych dla pacjentów czasach, niepewności związanej 
z COVID-19 i nadchodzącym sezonem grypowym, 
dlatego zdecydowaliśmy, że w tym roku dostarczymy 
o 35% więcej szczepionek w Polsce niż w poprzednim 
sezonie. Dodatkowo, po raz pierwszy na szeroką skalę, 
wprowadzony będzie model szczepień przeciw grypie 
realizowany w polskich aptekach. Jest to duża szansa, 
aby wykorzystać zaangażowanie farmaceutów do 
rekomendacji szczepień, jak również uprościć sposób 
realizacji szczepień pacjentów dorosłych. Mamy ogromną 
nadzieję, na wzrost wyszczepialności przeciw grypie 
w Polsce, który obecnie wynosi ok 7% i plasuje Polskę 
na jednym z ostatnich miejsc w Europie. W kontekście 
szczepień nie spoczywamy na laurach i do 2025 
roku mamy zamiar wprowadzić do badań klinicznych 
dziesięć nowych szczepionek, z których sześć będzie 
wykorzystywało technologie mRNA dzięki naszemu 
Center of Excellence.

Chcielibyśmy realnie poprawić sytuację pacjentów 
w naszym kraju, zwłaszcza w tak trudnych obecnie 
czasach, dlatego wspólnie z Agencją Badań Medycznych 
pracujemy nad inicjatywami wspierającymi ten cel 
w szczególności w obszarze wczesnej diagnostyki 
chorób rzadkich oraz w obszarze diabetologii. Jesteśmy 
mecenasem wielu projektów i ogólnopolskich kampanii 
edukacyjnych, mających na celu pokazanie polskim 
pacjentom nowych rozwiązań, możliwości leczenia, 

Agnieszka Grzybowska-Zalewska
Prezes Sanofi w Polsce

STAWIAMY NA OSIĄGNIĘCIA NAUKI,  
BY ZMIENIAĆ ŚWIAT NA LEPSZE
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często też edukacji o samej chorobie – diagnostyce czy 
profilaktyce. Dzięki takim działaniom jesteśmy solidnym 
partnerem dla władz zdrowotnych, wsparciem dla 
polskiej gospodarki i często źródłem informacji dla wielu 
pacjentów. 

Dbając o ich dobro, nie zapominamy jednocześnie 
o naszych pracownikach, jednej z największych wartości 
Sanofi. Staramy się zapewnić im komfortowe warunki 
pracy, dbając o dobrostan i równowagę pomiędzy życiem 
prywatnym a codziennymi obowiązkami. Ostatnie 2 lata 
zweryfikowały mocno podejście Sanofi do pracowników, 
którzy w tym trudnym czasie pokonali wiele przeciwności 
i dostosowali się do wymagających warunków pracy 
zdalnej i hybrydowej. Bardzo mocno stawiamy na 
szeroko pojęty wellbeing i kierujemy się zasadami 
współpracy opierającymi się na szanowaniu swojego 
życia prywatnego, czasu przed i po godzinach pracy. 
Przyświeca nam idea work smart not hard i tego się 
trzymamy. Z racji tego, że jesteśmy firmą globalną, na co 
dzień pracujemy w międzynarodowym, wielokulturowym 
środowisku, dlatego tak ważne są dla nas szacunek 
i otwartość na drugiego człowieka. Bardzo cenimy też 
różnorodność w codziennej pracy, dlatego wdrażamy 
na poziomie lokalnym globalną strategię w obszarze 
Diversity & Inclusion. 

Międzynarodowe środowisko, w którym pracujemy, 
pozwala nam patrzeć szerzej na pewne kwestie i daje 
bardzo duże możliwości. Nasza globalna strategia 
wpływu społecznego to wysiłek całej organizacji 
i koncentruje się na filarach, które dotykają m.in. 
problemów społecznych i środowiskowych na całym 
świecie. W ramach CSR-u skupiamy się głównie na 
dostępie do leków, innowacjach dla najbiedniejszych 
i dotkniętych przez los społecznościach, ochronie 
naszej planety i przyjaznym środowisku pracy. Oprócz 
tego, w ramach naszej unikalnej organizacji non-profit 
Global Health Unit, od tego roku docieramy do większej 
liczby pacjentów z 30 podstawowymi lekami z naszego 

portfolio w 40 najbiedniejszych krajach na świecie. 
W ramach nowej strategii Sanofi stworzyliśmy również 
nowe ramię filantropijne Foundation S, które koncentruje 
się na walce z nowotworami wieku dziecięcego, 
zwiększania odporności zdrowotnej populacji najbardziej 
dotkniętych zmianami klimatycznymi oraz przekazywania 
darowizn produktowych w celu zaspokojenia kryzysów 
humanitarnych. 

Globalna strategia Sanofi CSR inspiruje nas do wdrażania 
pomysłów oraz działań na rynku polskim, dlatego 
jesteśmy na szczytach wielu rankingów w obszarze 
CSR. W tegorocznym Rankingu Odpowiedzialnych Firm 
zajęliśmy pierwsze miejsce w branżowym zestawieniu 
– jest to dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, 
że nasze wybory oraz decyzje są słuszne i realnie 
wpływają na społeczeństwo i dobro planety. Dodatkowo, 
zostaliśmy wyróżnieni Białym i Zielonym Listkiem w IX 
edycji Gali Listków CSR. Zielone Listki przyznawano 
w tym roku po raz pierwszy. To nagroda dla firm, które 
podejmują strategiczne decyzje, stawiają konkretne 
i mierzalne cele w oparciu o analizy, fakty i liczby, 
a także odwołują się do dostępnej wiedzy naukowej, 
gospodarczej i technologicznej, a przy tym w wiarygodny 
sposób mierzą swój ślad węglowy w oparciu o uznaną 
metodykę GHG Protocol i poddają go zewnętrznej 
weryfikacji. Takie wyróżnienia obligują do dalszych 
działań – idąc tym śladem, zobowiązaliśmy się do 
przyspieszenia naszych starań o osiągnięcie neutralności 
węglowej do 2030 roku.

Są to niezwykle ważne wyróżnienia, m.in. to one 
motywują nas też do dalszej pracy. Dziękuję za cały 
trud i ogromną pracę wszystkim pracownikom Sanofi 
w Polsce i potwierdzam, że jeszcze wiele przed nami. 
Jestem dumna, że pandemia jedynie nas wzmocniła 
i pokazała, jak silni jesteśmy razem – z nową 
tożsamością, ze wspólnymi ambicjami zmiany oblicza 
medycyny i zgodni w tym, aby stawiać na osiągnięcia 
nauki i zmieniać świat na lepsze. 
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Pandemia COVID-19, a potem wojna w Ukrainie, 
pomimo ogromnych zmian gospodarczych, nie 
spowolniły zielonej agendy Unii Europejskiej. 
Cele Europejskiego Zielonego Ładu pozostają 
aktualne. Transformacja energetyczna powinna 
przyspieszyć, a neutralność klimatyczna to 
przyszłość i konieczność. Sytuacja geopolityczna 
w Europie, za sprawą rezygnacji z dostaw 
rosyjskich surowców, może wręcz spowodować 
przyspieszenie zielonej rewolucji, głównie 
w energetyce, ale też w innych gałęziach 
przemysłu. Rola sektora finansowego w tej 
transformacji jest niezwykle istotna. 

Kluczowymi wyzwaniami naszej agendy odpowiedzialnej 
bankowości, zarówno w minionym roku, jak 
i w nadchodzących latach, są te wynikające z realizacji 
Europejskiego Zielonego Ładu. Inicjatywa Komisji 
Europejskiej, zakładająca osiągnięcie neutralności 
dla klimatu w Europie do 2050 roku, oznacza dla nas 
konieczność rozwoju nowych produktów, edukacji 
klientów, zmiany w zakresie zarządzania ryzykiem 
klimatycznym, ale także presję regulacyjną. Najbliższe 
lata przyniosą wzrost wagi kwestii związanych ze 
zrównoważonym finansowaniem, co odczuje cały sektor 
finansowy wspólnoty. 

Celem Santander Bank Polska jest wsparcie klientów 
w zielonej transformacji. Od kilku lat pracujemy nad 
rozwojem finansowania inwestycji, mających pozytywny 
wpływ społeczny oraz środowiskowy. Przejawem takiego 
działania jest zaangażowanie w finansowania powiązane 
z czynnikami ESG (kredyty ESG-linked/sustainability-
linked) lub przeznaczone wyłącznie na inwestycje 
związane z tymi czynnikami (np. inwestycje OZE). 
Finansowania ESG-linked/sustainability-linked są zgodne 
z odpowiednimi standardami międzynarodowymi, takimi 

jak ICMA, LMA czy unijna taksonomia. Warto zaznaczyć, 
że nasz bank, jako pierwsza instytucja w Polsce, 
zaoferował na rynku kredyty, w których wysokość  
marży jest oparta na kryteriach społecznych  
i środowiskowych (ESG-linked loans). 

W przypadku wielu instrumentów i transakcji jesteśmy 
pionierami na polskim rynku. Zielone finansowanie 
udzielone przez spółki z Grupy Santander w Polsce 
w 2021 roku wyniosło ponad 1 714 mln zł. W pierwszej 
połowie 2022 roku kwota ta przekroczyła 1 624 mln 
zł. W ciągu 6 miesięcy tego roku zrealizowaliśmy 
transakcje dot. OZE o wartości 600 mln zł. W 2021 roku 
wyemitowaliśmy pierwsze w Polsce zrównoważone 
dłużne papiery wartościowe o wartości nominalnej 
750 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone 
na finansowanie zielonych lub społecznych aktywów 
(Eligible Green Assets lub Eligible Social Assets). 
Uczestniczyliśmy też w emisji zielonych obligacji 
dla klientów z branży deweloperskiej i z sektora 
maszynowego. Aktywnie współpracujemy także 
z samorządami, oferując rozwiązania wspierające 
transformację energetyczną i bezemisyjny transport 
publiczny. 

Zdajemy sobie sprawę, że zielona transformacja dotyczy 
też budownictwa – nieruchomości to jedna z kluczowych 
branż dla realizacji zamierzeń Zielonego Ładu. Zgodnie 
z danymi Komisji Europejskiej z 2021 roku budynki 
odpowiadają za 36% emisji dwutlenku węgla oraz 40% 
zużycia energii w Europie. Dodatkowo 75% zasobów 
budowlanych Europy jest ocenianych jako nieefektywne 
energetycznie. Finansowanie zielonego budownictwa 
udzielone przez Santander Bank Polska w 2021 roku 
wyniosło ponad 495 mln zł. Natomiast w pierwszym 
półroczu 2022 roku kwota ta sięgnęła  
już prawie miliarda zł. 

Michał Gajewski
Prezes Zarządu  
Santander Bank Polska 
Członek Rady Programowej UN GCNP

ZRÓWNOWAŻONE FINANSE 
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI
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Od kilku lat obserwujemy na rynku rosnące 
zainteresowanie certyfikatami potwierdzającymi 
ekologiczność nieruchomości budowanych przez 
deweloperów. Szczególnie ważne jest to w kontekście 
rynku mieszkaniowego – wpływ na środowisko staje się 
istotnym czynnikiem decyzyjnym. W Santander Bank 
Polska zależy nam na tym, aby zielone finansowanie 
stało się atrakcyjne. Wyraźnie widzimy, że klienci 
zmieniają swój sposób myślenia i nie traktują takich 
inwestycji jako kosztu, a raczej jako przyszłą oszczędność 
oraz atut w postaci ochrony środowiska. 

Nasza zielona strategia dotyczy także działań 
wewnętrznych i decyzji podejmowanych przez 
bank – dlatego Grupa Santander ogłosiła globalną 
strategię Net Zero. Ograniczamy pośrednie emisje 
gazów cieplarnianych w naszym łańcuchu wartości 
– od dostawców po użytkowników końcowych. Do 
2030 roku planujemy całkowitą redukcję ekspozycji 
wobec producentów węgla energetycznego, już od 
2019 roku odstąpiliśmy od finansowania nowych 
kopalni węgla energetycznego oraz nowych bloków 
energetycznych opartych na tym surowcu. Natomiast 
od 2020 roku wszystkie umowy z podmiotami, które 
wykorzystują węgiel, zawierają klauzule dotyczące 
zakazu wykorzystania przyznanych środków na cele 
związane z eksploatacją i produkcją tego surowca. 
Bank przygotowuje się także do spełnienia wymogów 
regulacyjnych związanych z raportowaniem działań 
ESG w ramach tzw. Filara 3 czy Taksonomii UE. Proces 
integracji regulacji krajowych z wytycznymi UE będzie 
bardzo przydatny dla całego sektora finansowego przy 
realizacji projektów z zakresu ESG.

W ramach realizacji naszej agendy Responsible 
Banking wdrażamy wewnętrzny System Klasyfikacji 
Zrównoważonego Finansowania – w skrócie SFCS. Dzięki 
niemu jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, że nasze 
finansowanie jest rzeczywiście zielone. Swoją analizę 
opieramy na kryteriach zrównoważonego rozwoju całej 
Grupy Santander i międzynarodowych standardach (m.in 
Taksonomii UE). Ponadto w tym roku, po raz pierwszy, 
nasz Raport ESG zawiera suplement klimatyczny, 
opracowany według kryteriów TCFD. Obejmuje 
on analizę ryzyk i szans klimatycznych w dwóch 

scenariuszach i w podziale na sektory – co pozwala nam 
bardziej świadomie adresować wyzwania, które niesie 
przyszłość. 

Działania wewnętrzne dotyczą także obszarów 
związanych z polityką różnorodności – diversity, equity, 
inclusion (DEI). Nasz bank po raz drugi znalazł się na 
liście Diversity IN Check – najbardziej zaawansowanych 
pracodawców w Polsce pod względem różnorodności 
oraz tworzenia inkluzywnych miejsc pracy. Dodatkowo 
10 dobrych praktyk stosowanych przez bank i Fundację 
Santander zostało wyróżnionych w tegorocznej edycji 
raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre 
praktyki”. Jesteśmy zaangażowani w wiele inicjatyw, 
projektów i przedsięwzięć, które wspierają realizację 
Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wśród nich 
znalazły się m.in.: projekty edukacyjne - Santander 
Universidades i Finansiaki, działania w ramach programu 
Obsługa bez barier, który poprawia dostępność naszych 
produktów i usług dla klientów z różnymi potrzebami. 
Poprzez programy grantowe wspieramy zmiany 
w lokalnych środowiskach, edukację ekologiczną oraz 
integrację mieszkańców. Aktywnie włączyliśmy się 
także w pomoc uchodźcom i wszystkim obywatelkom 
i obywatelom Ukrainy, którzy ucierpieli wskutek wojny. 
Tu nasze działania obejmowały pomoc finansową, 
akcję charytatywną, w ramach której zebraliśmy ponad 
4,2 mln zł, kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy, 
ale także darmowy dostęp do produktów bankowych 
czy Czeków BLIK – narzędzia przygotowanego we 
współpracy z Agencją ONZ ds. Uchodźców, które 
pomogło w szybkim i bezpiecznym dostarczeniu gotówki 
uchodźcom z Ukrainy.

Santander Bank Polska działa w sposób odpowiedzialny 
i zrównoważony oraz chce odgrywać ważną rolę 
w transformacji polskiej gospodarki na niskoemisyjną. 
Troska o klimat, środowisko i społeczeństwo to 
integralna część naszej strategii działania – zarówno 
na co dzień, jak i w długofalowej perspektywie. Mamy 
świadomość, że nasze zaangażowanie w zielone 
finansowanie i transformację gospodarki jest 
zarówno ekonomiczną koniecznością, jak i wyrazem 
odpowiedzialności za przyszłe pokolenia.
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Piotr Kuberka
Członek Rady Programowej UN GCNP

Na drodze do zeroemisyjności 

Shell jest partnerem dla Polski od ponad 30 lat, w związ-
ku z tym zależy nam na tworzeniu zrównoważonego sys-
temu energetycznego w Polsce. Na początku 2021 roku 
ogłosiliśmy strategię transformacji Shell o zerowej emisji 
netto do 2050 roku. Osiągnięcie tego celu realizujemy 
poprzez produkowanie neutralnych pod względem emisji 
CO2 olejów i środków smarnych dla samochodów. Kolej-
nym sposobem jest zmniejszenie emisyjności w sprze-
dawanych produktach, czyli zwiększenie dystrybucji wo-
doru oraz biopaliw. Trzecim filarem naszych działań jest 
wspieranie w dążeniu do zeroemisyjności energochłon-
nych branż, takich jak transport oraz lotnictwo. Dodat-
kowo w czerwcu 2022 roku potwierdziliśmy nasz udział 
w przetargu polskiego rządu na morskie elektrownie wia-
trowe, który obejmuje 11 obszarów na Morzu Bałtyckim.

Intensywnie angażujemy się w rozwój budowy infra-
struktury dla pojazdów elektrycznych. We współpracy 
z IONITY – największą w Europie siecią ładowania o dużej 
mocy, do tej pory wprowadziliśmy 14 ładowarek zapew-
niających moc do 350Kw, co oznacza, że nasi klienci 
mogą naładować swoje auta nawet 7 razy szybciej w po-
równaniu ze standardowymi ładowarkami. Dwa nowe 
punkty ładowania pojawiły się w czerwcu przy autostra-
dzie A2 w województwie łódzkim, w bliskiej odległości od 
węzła A1, co stanowi strategiczny punkt komunikacyjny 
na mapie Polski. W tym momencie w naszej sieci dys-
ponujemy 26 punktami ładowania o różnej szybkości. 
Zdajemy sobie sprawę, że elektromobilność w Polsce 
jest w fazie początkowej, ale traktujemy to jako przyszło-
ściowy kierunek.

Inwestujemy również w LNG i bioLNG, wierząc, że jest 
to paliwo przejściowe, które pozwala zmniejszać emisje 
przy użyciu technologii dostępnych tu i teraz, a docelo-
wo przekształcić na zerowe, a nawet ujemnie emisyjne 

bioLNG. Obecnie mamy w Polsce już 5 stacji LNG, m.in. 
w Piotrkowie Trybunalskim, Iłowej czy Jędrzejowicach. 
W tym roku planujemy otworzyć jeszcze stację we Wrze-
śni, a w przyszłym roku w Gliwicach. We flocie aut obsłu-
gujących dostawy paliw na nasze stacje mamy również 
ciężarówki napędzane błękitnym paliwem, które umoż-
liwia 22% redukcję emisji gazów cieplarnianych z samo-
chodów ciężarowych w porównaniu z konwencjonalnym 
olejem napędowym.

Zdajemy sobie sprawę, że wspierając cały sektor trans-
portowy w dążeniu do zeroemisyjności, przyczyniamy się 
do zmniejszenia śladu węglowego, dlatego konsekwent-
nie rozszerzamy swoją ofertę dla klientów flotowych. 
Od zeszłego roku umożliwiliśmy swoim klientom kom-
pensację emisji CO2 poprzez zakup kredytów węglowych 
pochodzących z międzynarodowych projektów, które 
chronią i odbudowują naturalne ekosystemy, a także 
oddaliśmy do użytku hybrydową kartę paliwową Shell 
Card umożliwiającą ładowanie aut elektrycznych i hybry-
dowych. 

Jako firma operująca w wielu krajach, a jednocześnie bę-
dąca już długi czas w Polsce, chcemy wnieść nasz know-
-how i globalne pomysły, które już przyjęły się na innych 
rynkach. W przypadku offshore wind, który może odegrać 
dużą rolę w procesie dekarbonizacji polskiej gospodarki, 
mamy 50 lat doświadczenia w realizacji złożonych, zinte-
growanych projektów offshore na Morzu Północnym oraz 
19 GW projektów offshore wind w naszym portfelu. 

Wszystkie prowadzone przez nas działania są elementem 
strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej, w tym 
nowych celów cząstkowych w zakresie redukcji inten-
sywności emisji dwutlenku węgla netto: 6-8% do 2023, 
20% do 2030, 45% do 2035 i 100% do 2050 roku, wzglę-
dem roku 2016.

ZMIANY DLA KLIMATU, DOBRE ŻYCIE DLA LUDZI 
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Kraków – nasz dom

Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków naszego 
sektora operacji biznesowych. Shell Business Operations 
zatrudniające prawie 5000 osób promuje wśród pracow-
ników proekologiczne nawyki i w ten sposób dokłada 
swoją cegiełkę w budowaniu dobrego życia w Krakowie. 

Bardzo ważne są także dla nas działania mające na celu 
redukcję emisji CO2 i zrównoważony rozwój działalności 
w naszych biurach i na stacjach. Krakowskie i warszaw-
skie biura przeszły w 100% na zieloną energię. Ponadto 
w krakowskim biurze wprowadziliśmy inicjatywy takie 
jak: wprowadzenie plecaków na laptopy wykonanych 
z materiałów pochodzących z recyklingu butelek PET, 
akcję dającą „drugie życie” opakowaniom jednorazowym, 
wykorzystując je jako doniczki do uprawy bazylii na po-
trzeby pracowników i kantyny, a także promowanie eko-
logicznych zachowań wśród naszych pracowników, m.in. 
sadzenie drzew czy udostępnienie darmowych stacji do 
ładowania samochodów elektrycznych. 

Inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem są or-
ganizowane cyklicznie i są traktowane priorytetowo przez 
nasz zarząd. Nasi pracownicy bardzo chętnie angażują 
się w ekologiczne działania i doceniają te aktywności, 
dlatego firma może rozwijać się w zrównoważony sposób 
z korzyścią dla środowiska i jego mieszkańców. Wspomi-
nane inicjatywy często są również sposobem na lepszą 
integracje zespołową. 

Do 2030 roku nasze krakowskie biuro mają stać się ze-
roemisyjne, a wszystkie wyprodukowane odpady mają 
być ponownie przetwarzane. W ramach planu w ostatnim 
roku firmie udało się kontynuować pozyskiwanie zielonej 
energii, która w 2021 roku stanowiła blisko 100% cał-
kowitej energii elektrycznej wykorzystywanej w Shell 
Business Operations. Ponadto w stosunku do 2019 roku 
w krakowskich biurach udało się zmniejszyć emisję CO2 
aż o 89%, zużycie wody o 86% oraz utrzymać model „0 
odpadów na wysypisko”. 

Po pierwsze człowiek

Prowadzimy na bieżąco wnikliwą analizę i ocenę ryzyka 
w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, 
etycznych, poszanowania praw człowieka, przeciwdzia-
łania korupcji, tworząc m.in. mapę i rejestr ryzyk lub 
włączając je w już istniejące dokumenty i procesy. Taką 
pracę wykonuje dział Ethics&Compliance. Na poziomie 
globalnym korzystamy z wewnętrznego dokumentu 
antykorupcyjnego, tzw. klauzuli ABC – antibribery&cor-
ruption, a na poziomie krajowego zespołu kierowniczego 

regularnie odbywają się spotkania, na którym kluczowe 
dla naszej etyki w biznesie tematy są sprawdzane i ra-
portowane. Wprowadzone procedury służą podtrzymaniu 
wysokich standardów Shell wśród pracowników, partne-
rów i zewnętrznych kontrahentów. Co roku umieszczamy 
również mapę i rejestr ryzyk dotyczących zagadnień spo-
łecznych i etycznych w planie reputacyjnym. 

Od lat bardzo ważnym dla nas obszarem jest dalsze 
usuwanie istniejących barier i wsparcie osób z niepeł-
nosprawnością. W Shell Polska realizujemy świadomą 
i systemową strategię na rzecz tworzenia kultury orga-
nizacji opartej na szacunku i wrażliwości. Efektem tych 
starań jest długoterminowy plan, który już w ciągu ostat-
nich 6 lat zaowocował dynamicznym wzrostem zatrud-
nienia osób z niepełnosprawnościami. W 2015 roku było 
zatrudnionych 15 osób, a w ubiegłym roku już 50 osób. 
Szczególną inicjatywą, którą warto wyróżnić, jest przygo-
towanie naszej firmy do wprowadzenia psa przewodnika, 
wspierającego niewidomą pracowniczkę.

Urlopy ojcowskie to także temat, który cały czas otrzy-
muje bardzo duże wsparcie oraz promocję. Często 
większe zaangażowanie się mężczyzn w rodzicielstwo 
pomaga w rozwoju karier kobiet, co pozwala zwiększyć 
pewność siebie wśród mężczyzn i zmniejszyć ich obawy 
związane z urlopem rodzicielskim. Jako Shell bardzo 
aktywnie działamy w tym zakresie, w ubiegłym roku zor-
ganizowaliśmy sesje dla mężczyzn w ramach programu 
„Men in Care” oraz spotkanie „Be the Men…”, na których 
mężczyźni mogli wzajemnie porozmawiać oraz wymienić 
się doświadczeniami. W firmie od 2018 roku 374 ojców 
wzięło urlop ojcowski, z czego 111 ojców wzięło go 
w ostatnim roku. Dzięki aktywnej komunikacji i organiza-
cji sesji edukacyjnych promujemy ważną rolę mężczyzn 
w wychowaniu dzieci, równość i szacunek dla różnorod-
ności.

Biura Shell to miejsce, w którym każdy pracownik może 
czuć się dobrze bez względu na to, jakiego jest pocho-
dzenia, płci czy orientacji. Realizujemy zatrudnianie 
w oparciu o kompetencje i dopasowanie do kultury orga-
nizacyjnej, niezależnie od przynależności do konkretnej 
mniejszości. Kulturę wewnątrz organizacji budujemy 
w oparciu o cechy wspólne, a nie różnice. Zarówno 2021, 
jak i 2022 rok przyniósł stały wzrost zatrudnienia w Shell 
Business Operations mimo znaczących wyzwań rekruta-
cyjnych, jakich doświadczał rynek pracy. Shell na całym 
świecie powołał do życia projekt Future of Work, którego 
zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na zmiany doty-
czące sposobu pracy po pandemii. Kluczowymi filarami 
przyszłej struktury są elastyczność i model hybrydowy, 
a także dobrostan psychiczny naszych pracowników.
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Rok 2022 okazał się dla nas wszystkich czasem 
wyzwań. W związku z istotnymi turbulencjami na 
rynku węglowodorów Europa musiała gwałtownie 
zmniejszyć popyt na energię. W Signify staramy 
się udowadniać, że dzięki energooszczędnym 
technologiom, takim jak zaawansowane 
systemy oświetleniowe LED, proces ten może 
przebiegać względnie łagodnie. Jednocześnie 
nie wstrzymujemy działań na rzecz klimatu. Opis 
naszych inicjatyw opublikowaliśmy w naszym 
tegorocznym raporcie o działaniach na rzecz 
klimatu (Climate Action Report). 

Zerowy ślad węglowy od 2020 roku

Dzięki temu, że w Signify korzystamy wyłącznie 
z odnawialnych źródeł energii oraz szeregu technologii 
redukujących jej zużycie, już w 2020 roku udało nam się 
osiągnąć neutralność węglową. Mimo to nie zwalniamy 
tempa, wyznaczając sobie kolejne, równie ambitne cele, 
spośród których warto wymienić:

• podwojenie tempa realizacji założeń Porozumienia 
Paryskiego, a więc ograniczenie globalnego ocieplenia 
o 1,5°C i zwiększenie przychodów z obiegu zamkniętego 
do 32% przed 2025 rokiem

• dalsza minimalizacja i kompensacja emisji resztkowych

• zwiększenie równouprawnienia i różnorodności 
w zespołach.

Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji ich wszystkich, 
o czym szczegółowo poniżej. 

Zwiększenie przychodów z obiegu zamkniętego 

Chcemy, aby Signify było firmą w 100% neutralną dla 
klimatu, dlatego modernizujemy nasze metody produkcji 
w kierunku druku 3D. Oferta wytworzonego w ten sposób 
oświetlenia z roku na rok się powiększa. Co ważne, 
niemal każdy komponent oprawy wydrukowanej na 
drukarce 3D można ponownie przetworzyć, zamykając 
w ten sposób cykl życia produktu. 

Do końca 2022 roku zrezygnujemy również całkowicie 
ze stosowania plastiku w opakowaniach produktów 
konsumenckich. Nasze nowe opakowania zawierają 
średnio 80% papieru z recyklingu i są znacznie 
lżejsze, dzięki czemu nie tylko nie produkujemy mniej 
szkodliwych dla środowiska odpadów, ale także 
ograniczamy ślad węglowy związany z transportem 
naszych produktów.

Działania na rzecz kompensacji emisji 
resztkowych 

Jak wiadomo, na ślad węglowy organizacji składają się 
nie tylko emisje generowane przez nią samą, ale także 
emisje wynikające z całego łańcucha wartości, chociażby 
transportu – są to tzw. emisje resztkowe. Tego rodzaju 
emisji nie udało nam się jeszcze ograniczyć do zera, ale 
intensywnie pracujemy nad tym, aby to zmienić.  
Bardzo uważnie wybieramy dostawców, stawiając 
przede wszystkim na tych, którym podobnie jak 
nam leży na sercu dobro planety. Jedną z takich 
firm jest Maersk – operator kontenerowy, którego 
statki wykorzystują paliwa niskoemisyjne. Ponadto 
uczestniczymy w programie CDP Supply Chain. Ma on 
za zadanie motywować dostawców do realizacji celów 
ekologicznych poprzez oferowanie im korzystniejszych 
warunków współpracy w zamian za redukcje emisji.

Tomasz Książek 
Prezes Signify Poland sp. z o.o.

DLA OCHRONY KLIMATU  
I BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

174 2022 YEARBOOK



Podejmujemy również działania kompensujące nasze 
emisje resztkowe. Inwestujemy w panele fotowoltaiczne 
w Indiach, wspieramy elektryfikację wiejskich obszarów 
w Senegalu oraz sadzimy lasy w Urugwaju i Zimbabwe – 
dzięki temu możemy uważać się za firmę neutralną pod 
względem emisji CO2.

Wyrównywanie różnic w zespole

Zielona transformacja w Signify nie jest wyłączną 
zasługą nowoczesnych technologii. Napędzają ją 
przede wszystkim ludzie – ich inicjatywy, pomysły 
oraz codzienne wybory. Chcąc zwiększać świadomość 
ekologiczną w zespole, organizujemy szereg akcji 
edukacyjnych. Stworzyliśmy m.in. platformę 
e-learningową, za pomocą której pracownicy mogą 
pogłębiać swoją wiedzę i świadomiej działać na rzecz 
klimatu. Ponadto niektóre inicjatywy mają charakter 
odgórny – ograniczyliśmy m.in. liczbę podróży 
służbowych, szczególnie tych samolotowych. Dzięki 
temu zmniejszyliśmy związane z tym emisje o 80%.

Równolegle troszczymy się o różnorodność i równość 
w zespole. Zdołaliśmy wyrównać różnice wynagrodzeń 
między płciami i zwiększyliśmy odsetek kobiet na 
stanowiskach kierowniczych do 25%. Chcemy, aby do 
2025 roku odsetek ten wzrósł do 34%. Nasze podejście 
do kwestii DE&I opisaliśmy w szczegółach w raporcie 
o różnorodności, równości i inkluzywności, który ujrzał 
światło dzienne latem 2022 roku. 

Pobudzenie rynku energooszczędnych produktów

Działania wewnątrz firmy to zaledwie ułamek inicjatyw 
podejmowanych przez Signify. Naszą główną misją jest 
dostarczanie firmom, samorządom i indywidualnym 
konsumentom najwyższej jakości, energooszczędnego 
oświetlenia wspieranego przez technologie,  
takie jak druk 3D czy IoT.

W tym celu nie tylko rozszerzamy portfolio 
o nowe rozwiązania, ale także doskonalimy istniejące 
produkty. Na początku 2022 roku jako pierwsza 
firma oświetleniowa wprowadziliśmy na rynek ultra 
energooszczędne żarówki i tuby LED w nowej klasie 
energetycznej A. Oznacza to skuteczność świetlną na 
poziomie min. 210 lm/W. Mówiąc bardziej obrazowo – 
takie źródło światła może świecić nieprzerwanie przez 
50 000 godzin (żarówka LED) lub nawet 100 000 godzin 
(tuba LED), a więc może być użytkowane przez dekady 
bez potrzeby jego wymieniania. 

Zastąpienie konwencjonalnego oświetlenia przez 
tego rodzaju rozwiązania to najprostszy sposób na 
zmniejszenie emisji i zapotrzebowania na energię. 
W Signify robimy, co w naszej mocy, aby dotrzeć z tym 
przekazem zarówno do indywidualnych konsumentów, 
jak i biznesów oraz samorządów. W 2021 roku 
dokonaliśmy analizy potencjału rynku oświetleniowego 
w Polsce, w której pokazaliśmy, jak wiele można zyskać 
dzięki mądrzejszemu wykorzystaniu energii, którą już 
dysponujemy. Okazuje się, że przeznaczenie  
10 mld złotych na nowoczesne oświetlenie w zaledwie  
3 sektorach (oświetlenie uliczne, służba zdrowia, 
edukacja) przełożyłoby się na 2,5 mld złotych 
oszczędności i tym samym zwróciło się w niecałe 4 lata. 
Co ciekawe, jeszcze rok temu z kalkulacji tej wynikało, 
że maksimum oszczędności, jakie można w ten sposób 
uzyskać, to 1,6 mld złotych. Koszty energii rosną jednak 
w tak drastycznym tempie, że w zaledwie rok suma ta 
się podwoiła. Nie trzeba szklanej kuli, aby przewidzieć, 
że w kolejnym roku różnice te mogą być jeszcze 
większe. Czy tego chcemy, czy nie energia pozyskiwana 
z węglowodorów będzie stawać się coraz droższa. 

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że zarówno firmy, 
jak i samorządy mierzą się obecnie z niemałymi 
trudnościami finansowymi i zwyczajnie może być ich nie 
stać na inwestycję w nowoczesny system oświetlenia. 
Z tego powodu już jakiś czas temu uruchomiliśmy 
możliwość finansowania naszych rozwiązań w modelu 
usługowym LaaS (Light as a Service). W tym scenariuszu 
inwestor nie musi dysponować żadnym kapitałem 
początkowym. Zamiast tego cyklicznie opłaca usługę 
z oszczędności wygenerowanych przez nowoczesne 
oświetlenie, a te – jak wiemy – są niemałe. 

Inny sposób na pozyskanie finansowania na przejście 
w kierunku zintegrowanego oświetlenia to różnego 
rodzaju programy działające w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu. Rozwiązania Signify wpisują się w pięć 
głównych priorytetów tej inicjatywy. Opracowaliśmy 
również program Green Switch, który oferuje wiele 
sposobów szybkiego i wygodnego dołączenia do działań 
na rzecz klimatu. Oświetlenie LED i zintegrowane 
systemy oświetleniowe oferują jeden z najprostszych 
i najczęściej zaniedbywanych sposobów ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych. Oświetlenie LED nie tylko 
oszczędza energię, ale również wspomaga renowację 
budynków i wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym,  
a także wspiera bioróżnorodność (mowa o oświetleniu 
doprodukcji żywności).Zdecydowanie powinniśmy 
więc przestać traktować oświetlenie wyłącznie jako 
rozwiązanie zapewniające lepszą widoczność po zmroku 
– obecnie ma ono znacznie więcej możliwości i jest 
naszym wielkim sojusznikiem w walce o klimat.
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SUPERBET – działająca na blisko 30 światowych 
rynkach, 16. najwyżej notowana firma gier online na 
świecie i jeden z kluczowych graczy w Europie. W Polsce 
– od 2018 roku (na polskim rynku online od 2020). 

Superbet szybko dał się poznać jako jeden z najlepszych 
i najbardziej atrakcyjnych bukmacherów w naszym 
kraju. W błyskawicznym tempie zbudował markę, która 
jest rozpoznawana przez fanów sportu i którą doceniają 
gracze oraz osoby z branży. I jest to teza, znajdująca 
swoje potwierdzenie w faktach. 

W plebiscycie Polish Gaming Aces Superbet wybrano go 
bowiem Bukmacherem Roku 2021. Z kolei na gali Nagród 
Bukmacherskich wyróżniono go aż trzema statuetkami 
– za najlepszy marketing i aplikację mobilną, a do tego 
Nagrodą Użytkowników, w której głosowali fani sportu 
korzystający z usług bukmacherów. To ogromny dowód 
zaufania, jakim obdarzają oni Superbet. 

Superbet jako bukmacher stara się działać w wielu 
przypadkach inaczej niż inni, oferując fanom zakładów 
nowe możliwości rozrywki. Możliwość wygrania pieniędzy 
bez konieczności inwestowania w to własnych środków 
(SuperGame), najlepsza na rynku aplikacja mobilna czy 
innowacyjna platforma społecznościowa dla typerów 
umożliwiająca Wspólne Granie (SuperSocial) – to tylko 
niektóre z innowacyjnych przewag, które bukmacher ma 
nad konkurencją. 

Superbet nie zapomina także o tradycyjnym kanale 
sprzedaży i tu również stawia na innowacje. Świetnym 
tego dowodem było ubiegłoroczne otwarcie Superbet 
Premium Store, najnowocześniejszego punktu 
bukmacherskiego w kraju, znajdującego się w Warszawie 

przy Alejach Jerozolimskich 33. Wstęgę na jego 
otwarciu uroczyście przeciął Jan Błachowicz, gości 
witał Sławomir Peszko, a pokazowy mecz w grze FIFA 
rozegrali youtuberzy N3jxion i Qesek, którzy znaleźli 
się tam zresztą nieprzypadkowo – w punkcie poza 
standardowymi ekranami ze statystykami i transmisjami 
znajduje się także przestrzeń do rekreacji. 

W sponsoringu operator również nie idzie znanymi 
ścieżkami i stawia na innowacyjne podejście. Wiedzą 
o tym doskonale kibice Górnika Zabrze, którzy 
Podolskiego i spółkę w towarzystwie ambasadorów 
Superbet mogli oglądać na swoim stadionie we 
wszystkich głównych stacjach telewizyjnych niemalże 
przez rok. Wszystko to działo się za sprawą wyjątkowej 
kampanii reklamowej, która promowała najlepszą 
aplikację bukmacherską. Ci sami kibice mogli także 
wziąć udział w kilkumiesięcznej specjalnej urodzinowej 
akcji, w której za okazanie swojego konta w sklepie 
kibica mogli nabyć koszulkę klubową, uzyskując bardzo 
korzystną zniżkę. Niemal połowę kosztu koszulki 
pokrywał bukmacher. Reakcja kibiców na taką aktywność 
sponsora klubu mogła być tylko jedna… 

Ale Superbet angażuje się także w nieoczywiste projekty 
sportowe wykraczające poza znane na naszym rynku 
działania. Najlepszy dowód dostaliśmy w maju, kiedy to 
w stołecznym Centrum Konferencyjnym Polin w turnieju 
Superbet Rapid & Blitz Poland 2022 rywalizowało 
dziesięciu spośród najlepszych szachistów globu, na 
czele z Janem-Krzysztofem Dudą, który w ten sposób 
przygotowywał się do Turnieju Pretendentów, gdzie 
jako pierwszy Polak w historii miał szansę zawalczyć 
o możliwość gry z mistrzem świata, Magnusem 
Carlsenem (dziś wiemy już, że Carlsen nie podejmie się 
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próby obrony tytułu). Jan-Krzysztof Duda wygrał cały 
turniej, który okazał się nie tylko organizacyjnym, ale 
i medialnym sukcesem. 

– Podwójną satysfakcję daje mi wygrywanie na własnym 
podwórku, w Polsce. Cieszę się, że tak silne i prestiżowe 
turnieje mogą być u nas rozgrywane, a mam nadzieję że 
to dopiero początek, będzie kontynuacja. […] Bardzo mnie 
cieszy, że odwiedziło nas aż tylu ludzi, szachy dzięki temu 
stają się coraz popularniejsze – mówił Duda po swoim 
zwycięstwie. 

Warto podkreślić to, o czym wspomniał – do Polinu 
przyszło na turniej mnóstwo fanów, a Superbet zapewnił 
sporo atrakcji. Poza możliwością zobaczenia przy stołach 
Dudy, Fabiano Caruany czy Wesleya So, była między 
innymi specjalna strefa kibica z warsztatami, konkursami 
i miniturniejami, również dla najmłodszych szachistów. 
Zaproszeni goście specjalni mogli też zmierzyć się 
w pokazowej symultanie ze uczestnikami turnieju oraz 
z samym Garrim Kasparowem, jednym z najlepszych 
szachistów w dziejach. Rywalizował z nim między innymi 
Jerzy Dudek, ambasador marki Superbet. 

– To było dla mnie niesamowite przeżycie, gdyż w szachy 
gram od dziecka, dłużej niż w piłkę nożną – mówił 
były bramkarz Liverpoolu i Realu Madryt. – Możliwość 
zmierzenia się z takimi sławami to jest coś. 

Organizatorzy nie kryli, że zainteresowanie turniejem 
przerosło ich oczekiwania, bo fanów zjawiło się mnóstwo, 
potwierdzając, że Polacy naprawdę lubią szachy. 
Wszystko to udało się osiągnąć dzięki wsparciu Superbet 
i Fundacji Superbet. 

Wsparcie, także to bezinteresowne, nie jest tej marce 
obce. Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, bukmacher na 
szczeblu grupy natychmiast postanowił przekazać 
w ramach pomocy kwotę 250 000 €, a poprzez 
polskie organizacje kolejne 60 000 €. Wcześniej, 
na aukcje charytatywne na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, przekazał aż cztery nagrody: 
trening golfa z Jerzym Dudkiem, trening MMA z Janem 
Błachowiczem, wyjazd na dowolny mecz ze Sławomirem 
Peszką oraz niezwykły samochód wyścigowy mini cooper 
„Cwaniak” znany z programu stacji TVN Turbo. Dzięki 
temu wsparciu udało się zebrać na WOŚP  
ponad 120 000 zł. 

– Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych aukcji 
charytatywnych, które wystawiliśmy wspólnie z naszymi 
ambasadorami na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. To wielki honor i przyjemność móc uczestniczyć 
w akcji, która trwa już 30 lat – łączy ludzi i niesie pomoc – 
mówił Adam Lamentowicz, prezes Zarządu Superbet. 

Superbet na wszystkich rynkach, na których jest obecny, 
aktywnie angażuje się w działania propagujące rozwój 
legalnego rynku. Superbet stara się także zmienić polski 
rynek hazardowy, jednocząc branżę wokół wspólnych 
postulatów dotyczących walki z szarą strefą. Polska Izba 
Gospodarcza Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej, 
zarządzana przez Adama Lamentowicza, zrzesza ponad 
100 podmiotów, w tym połowę z aktywnych legalnych 
operatorów bukmacherskich działających na rynku 
polskim w oparciu o licencje polskiego Ministerstwa 
Finansów. Izba współpracuje także z podmiotami 
niezrzeszonymi i zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia 
Graj Legalnie i w ramach Związku Pracodawców 
Przemysłu Rozrywkowego i Gier. Superbet jest członkiem 
United Nations Global Compact Network Poland i działa 
w ramach Rady Programowej wraz z przedstawicielami 
Totalizatora Sportowego na rzecz walki z nielegalną 
branżą. 

– Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2019 roku, Raport 
EY „Szara strefa na rynku hazardowym online w Polsce” 
z marca 2021 roku czy też analizy UN Global Compact 
Network Poland lub raport H2 Gambling Capital z 2021 
roku – wszystkie źródła i analizy wskazują jasno, że 
szara strefa w branży hazardowej w Polsce występuje 
w olbrzymiej sakli, a różne szacunki oceniają, że to nawet 
na 60% rynku. Z dużą nadzieją obserwuję w ostatnim 
czasie wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa 
Finansów, jak i wnioski zamawianych przez regulatora 
analiz – potwierdzające fakt, iż zmiana na podatek od 
GGR (Gross Gaming Revenue) jest poważnie rozważana 
i analizowana. Przykłady rynków całego świata 
potwierdzają, że zmiana bazy podatkowej na GGR (na 
poziomie 20-35%) vs podatek od obrotu (w Polsce 
wynoszący aż 12% – czyli najwięcej w Europie) jest 
jedyną metodą skutecznej walki z szarą strefą. Liczę, 
że regulator dostrzega zagrożenia społeczne i straty 
ekonomiczne przy tak dużej szarej strefie na rynku 
zakładów sportowych w Polsce – wskazuje Adam 
Lamentowicz. 

Przedstawiciele marki zapewniają, że to nadal tylko 
początek ich drogi do sukcesu na polskim rynku. 
Absolutnie nie zamierzają zwalniać tempa i dalej planują 
rozwijać się tak skutecznie, jak do tej pory, angażując 
się również w działania CSR, a także także kształtując 
zdrowy rozwój rynku, ograniczając szarą strefę 
i propagując ochronę graczy. 
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Olgierd Cieślik
Prezes Zarządu
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 
Członek Rady Programowej UN GCNP

NIE DLA SZAREJ STREFY,  
TAK DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Działamy w epoce dynamicznych przemian, 
które wpływają na naszą rzeczywistość 
każdego dnia. Świat, w jakim do tej pory 
prowadziliśmy biznes, na wielu płaszczyznach 
uległ radykalnej transformacji. Są jednak takie 
aspekty gospodarki i życia społecznego, które 
pozostają niezachwiane. Przestrzeganie prawa, 
przeciwdziałanie korupcji, ład korporacyjny – to 
wartości, na straży których bezwzględnie stoimy. 
W Totalizatorze Sportowym postrzegamy je 
jako część naszej misji społecznej i niezbywalny 
element naszej pracy. 

Z korzyścią dla społeczeństwa i branży

Totalizator Sportowy działa w oparciu o wyjątkowy model 
biznesowy, w ramach którego przekazujemy ustawowe 
dopłaty, pochodzące ze sprzedaży gier liczbowych i loterii 
pieniężnych, m.in. na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 
i Fundusz Promocji Kultury. Środkami tymi dysponuje 
minister właściwy odpowiednio do spraw sportu i kultury. 
W praktyce oznacza to ogromne wsparcie Totalizatora 
Sportowego dla tych obszarów życia społecznego. To 
dlatego możemy mówić z pełnym przekonaniem, że 
jesteśmy największym mecenasem sportu i kultury 
w Polsce. To jednak nie jedyne środki, które „wracają” 
z Totalizatora Sportowego do Skarbu Państwa. Należy tu 
wspomnieć również o wpływach z tytułu podatku od gier. 
Łącznie w obu tych obszarach (dopłat i podatku) w 2021 
roku kwota ta wyniosła ponad 2,715 mld zł i tym samym 
była wyższa od tego samego wyniku za 2020 rok o 429 
mln zł. To spektakularny sukces, który jest możliwy 
dzięki działaniom regulatora oraz stale wzbogacanej 
ofercie naszych produktów zgodnie z oczekiwaniami 
i potrzebami graczy. 

Nasze działania są również nakierowane na kreowanie 
dobrze funkcjonującego i przede wszystkim uczciwego, 
działającego zgodnie z prawem rynku hazardowego. 
Powoływałem się już kilkakrotnie na dane pochodzące 
z raportu opracowanego przez firmę H2 Gambling 
Capital, który badał wartość szarej strefy gier 
hazardowych online w okresie po wprowadzeniu 
nowelizacji ustawy o grach hazardowych z 2016 roku. 
Wnioski z niego płynące były w pewnych obszarach 
optymistyczne: szara strefa w obszarze online 
uległa zmniejszeniu i jestem przekonany, że sprawne 
funkcjonowanie instytucji państwa oraz naszego 
przedsiębiorstwa ma w tym udział. W 2020 roku rynek 
online w szarej strefie wynosił nieco ponad 20% wartości 
całego rynku gier na pieniądze online, a dla porównania 
w 2016 roku było to ok. 80%. Nie brakuje jednak 
ostrzeżenia przed wzrostem stopy nielegalnego rynku, 
która do 2026 roku może podnieść się średnio do 3,9%, 
przy 4,1% wzroście rynku legalnego. Nie wolno także 
zapominać o zjawisku szarej strefy w obszarze salonów 
gier poza kasynem gry, która z uwagi na specyfikę 
działalności w segmencie sprzedaży stacjonarnej 
jest trudna do monitorowania i oszacowania, a walka 
z nią okazuje się niezwykle skomplikowana. Zapobiec 
temu można dzięki m.in. monitorowaniu nielegalnych 
domen oferujących gry hazardowe bez zezwolenia, 
współdziałaniu z regulatorem w zakresie odcięcia 
nielegalnych operatorów od wpłat, które płyną przez 
alternatywne metody płatności, oraz zacieśnianiu 
współpracy legalnych operatorów z KAS. Ważnym 
aspektem jest zwiększenie świadomości społecznej 
w zakresie hazardu oraz prowadzenie kampanii 
informacyjnych w celu edukacji graczy w kwestii 
weryfikacji legalności operatorów gier, odpowiedzialnej 
gry i bezpiecznej rozrywki. Podmioty działające w szarej 
strefie nie przestrzegają przepisów dotyczących zakazu 
reklamy, promocji oraz obowiązków informacyjnych. 
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Nie bez powodu odwołuję się do wszystkich powyższych 
danych i działań. Szara strefa nie tylko naraża na straty 
budżet państwa, lecz także zagraża bezpieczeństwu 
graczy. W związku z tym eliminacja tego zjawiska staje 
się wspólnym celem całego legalnie działającego 
w Polsce rynku hazardowego. Współpracujemy przy 
tym razem – dla dobra branży i dla dobra całego 
społeczeństwa.

Współpraca z Krajową Administracją Skarbową 

Jednym z istotnych obszarów naszego zaangażowania 
przeciwko szarej strefie jest współpraca z Krajową 
Administracją Skarbową (KAS) – instytucją, 
która ma w zakresie swoich działań wykrywanie, 
zwalczanie i zapobieganie przestępstwom skarbowym 
i obrotowi nielegalnymi towarami hazardowymi oraz 
przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu. Przykładowo, 
według danych za 2020 rok, Krajowa Administracja 
Skarbowa zlikwidowała w ciągu roku 6570 nielegalnych 
automatów, co należy poczytywać za sukces w walce 
z szarą strefą. Mamy widoczną zbieżność celów – 
jako Totalizator Sportowy również dążymy do tego, 
by w przestrzeni publicznej gracze mogli czuć się 
bezpiecznie, korzystać z usług sprawdzonych dostawców 
rozrywki i mieć gwarancję wypłaty wygranych oraz 
ochrony danych osobowych, a także dostęp do narzędzi 
wspierających ich samokontrolę. 

Współpraca z KAS układa się dobrze na wielu 
płaszczyznach. Działamy w ramach porozumienia, na 
mocy którego wsparliśmy opolską Izbę Administracji 
Skarbowej (lokalną jednostkę organizacyjną KAS), 
przekazując w sierpniu 2021 roku specjalistyczny sprzęt 
komputerowy o wartości ponad 160 tys. zł. Dzięki tej 
akcji wsparliśmy pracę funkcjonariuszy i pracowników 
wyspecjalizowanej komórki Cybercentrum, a także 
jesteśmy w trakcie przekazywania samochodów na 
potrzeby funkcjonariuszy KAS w celu prowadzenia 
działań zmierzających do walki z szarą strefą. 
W przyszłości mamy nadzieję przeprowadzać podobne 
inicjatywy. Bardzo cenimy sobie też merytoryczne 
partnerstwo KAS, które ma miejsce na poziomie 
roboczych relacji między poszczególnymi zespołami. 
Śmiało można powiedzieć, że polegamy na sobie 
nawzajem jako dwie organizacje dążące  
do wspólnego celu.

Każde działanie ma sens

Każdego dnia w Totalizatorze Sportowym szukamy 
nowych sposobów na walkę z szarą strefą. Odpowiednie 
komórki pracują przy zgłaszaniu do operatorów 
płatności nadużyć nielegalnych operatorów próbujących 
korzystać z usług renomowanych operatorów płatności 
elektronicznych, przy wykorzystywaniu coraz to 
nowszych metod płatności. Ponadto współpracujemy 
z Ministerstwem Finansów przy Rejestrze Domen 
Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie 
z Ustawą oraz przy zgłaszaniu lokalizacji nielegalnych 
salonów gier na automatach do odpowiednich organów. 

Przede wszystkim wierzymy, że poza działaniami 
związanymi z zapewnieniem przestrzegania prawa 
i przeciwdziałania jego naruszeniom, warto też 
pracować nad edukacją społeczeństwa i podnoszeniem 
świadomości graczy. Pomaga nam w tym nasza relacja 
z United Nations Global Compact, w ramach której 
współtworzymy raporty dotyczące szarej strefy. Ostatnia 
taka publikacja ukazała się w maju 2022 roku, a kolejna 
odsłona wyników tej współpracy planowana jest jeszcze 
w tym roku. Istotne jest, by do jak najszerszego grona 
odbiorców docierała wiedza na temat tego, które 
źródła gier są legalne, a które zasilają szarą strefę. 
Świadomy gracz może czuć się bezpiecznie i cieszyć się 
rozrywką bez wątpliwości natury etycznej oraz bez obaw 
o konsekwencje prawne. Dokładamy starań, by dorośli 
Polacy wiedzieli, że Totalizator Sportowy stanowi legalne 
źródło rozrywki, jest przedsiębiorstwem o ugruntowanej 
pozycji i umocowaniu prawnym do organizacji gier 
hazardowych. Zachęcamy też do weryfikowania statusu 
dostawcy, z którego usług gracze zamierzają korzystać. 

Ku zrównoważonemu rozwojowi

Szara strefa zagraża pewnemu porządkowi, do którego 
utrzymania wszyscy powinniśmy dążyć. W naszym 
biznesie działalność nielegalnych operatorów stoi 
w sprzeczności z wartościami, które przyświecają 
koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego. 
Obok podejmowania działań na rzecz inkluzywności, 
wyrównywania szans oraz ochrony przyrody, 
powinniśmy także stać na straży ładu społecznego. Jak 
powiedział Kofi Annan, były Sekretarz Generalny ONZ: 
„Zrównoważony rozwój jest nie tylko koniecznością, 
ale również wyjątkową okazją do stworzenia trwalszej 
podstawy funkcjonowania naszych gospodarek 
i społeczeństw”. Te słowa muszą być dla nas 
drogowskazem w codziennej działalności. 
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Mimo wielu wyzwań biznesowych, przed którymi 
stanęliśmy w 2022 roku, Grupa VELUX nie 
zapomniała o odpowiedzialnym wspieraniu walki 
z postępującą zmianą klimatu. Drogowskazem 
jest dla nas niezwykle ambitna Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju 2030. Biznes ma 
do odegrania olbrzymią rolę w rozwiązaniu 
kwestii klimatycznych i wierzymy, że nasze 
pionierskie działania będą inspiracją dla innych. 
Zrównoważony rozwój stał się myślą przewodnią 
transformacji obejmującej kluczowe obszary 
naszej działalności, w tym proces produkcji, 
podejście do produktów czy łańcucha dostaw. 

Współpraca i partnerstwa na rzecz strategii 
i celów Zrównoważonego Rozwoju 

Wiele ambitnych celów zawartych w naszej Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju możemy osiągnąć jedynie 
poprzez współpracę z innymi. Dialog i partnerstwa 
z interesariuszami w całym łańcuchu wartości są 
integralną częścią naszej działalności od czasu 
sformułowania w 1965 roku strategicznego celu bycia 
Przedsiębiorstwem Modelowym. 

Od lat, wspólnie z innymi firmami, stowarzyszeniami, 
organizacjami branżowymi pracujemy nad 
propagowaniem zrównoważonego budownictwa. 
Dzięki temu zbudowaliśmy silne podstawy, na których 
rozwijamy nasze partnerstwa i pokazujemy, jak 
budować w sposób zrównoważony. Te partnerstwa 
i działalność edukacyjna dostarczają nam cenną wiedzę 
i doświadczenie, które możemy wykorzystać w naszej 
pracy nad realizacją celów Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju 2030. Poprzez współpracę z World Wide Fund 
for Nature (WWF), przystąpienie do inicjatywy Science 
Based Targets (SBTi), RE100, nawiązanie współpracy 
z Schneider Electric, a także stając się częścią UN Global 
Compact i UN Global Building Alliance, przyspieszamy 
transformację naszej działalności i przyczyniamy się 

do szerszych zmian w kierunku osiągnięcia Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Redukcja historycznego śladu węglowego 

Dołączając do inicjatywy SBTi, Grupa VELUX zobowiązała 
się przestrzegać najambitniejszego celu Porozumienia 
Paryskiego, tzn. utrzymania wzrostu temperatury na 
poziomie 1,5°C, a dodatkowo do 2030 roku ma ambicje, 
by 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), wyemitowany od założenia firmy 
w 1941 roku – 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. 

Obecnie trwa realizacja pierwszego z pięciu projektów 
ochrony i rekultywacji lasów w trakcie 20-letniej 
współpracy z WWF. Projekt pod nazwą „Natural Forest 
Regeneration for Enhanced Carbon Stocks in the 
Albertine Rift” w Ugandzie pozwoli nam zneutralizować 
około jednego miliona ton CO2.

Obejmuje 28 000 hektarów w tzw. szczelinie 
albertyńskiej – miejscu o ogromnej bioróżnorodności, 
w którym tropikalne lasy deszczowe stanowią siedlisko 
tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Zakłada sadzenie 
drzew, co sprzyja naturalnej rekultywacji lasu, i bada 
przyczyny deforestacji. Projekt przyczyni się do 
realizacji przez rząd Ugandy warunkowych zobowiązań 
w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
i przystosowywania się do zmian klimatu (Nationally 
Determined Contributions, NDCs).

Jacek Siwiński  
Prezes Velux Polska 
Członek Rady Programowej UN GCNP

W DRODZE DO AMBITNEGO CELU
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Partnerstwo na rzecz dekarbonizacji

W 2021 roku Grupa VELUX i Schneider Electric 
ogłosiły partnerstwo dotyczące umów na zakup 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych tzw. PPA 
(Power Purchase Agreement) oraz stworzenia strategii 
przyspieszonej dekarbonizacji. Umowy PPA mają na celu 
umożliwienie rozwoju nowych projektów związanych 
z energią odnawialną w całej Europie, a Schneider 
Electric będzie wspierał Grupę VELUX w procesie 
zamówień jako doradca. Partnerska firma opracowuje 
również dla każdej z fabryk VELUX program na rzecz 
zerowej emisji dwutlenku węgla. Pomoże to skutecznie 
ograniczyć zużycie energii oraz zwiększyć udział 
i znaczenie źródeł odnawialnych. W spółce NM Polska 
z Namysłowa wdrażany jest pilotażowo plan działań 
dążący do zerowej emisji dwutlenku węgla. Trwają 
inwestycje mające znaczący wpływ na przejście zakładu 
na odnawialne i efektywne źródła energii cieplnej 
poprzez instalacje m.in. pompy ciepła, bardziej efektywne 
wykorzystanie odpadów drzewnych czy planowane 
inwestycje w lokalną farmę fotowoltaiczną. W dalszym 
ciągu będzie poprawiana efektywność energetyczna 
zakładu poprzez optymalizację systemów zasilania, 
procesów produkcyjnych i zarządzania energią

Bardziej ekologiczne opakowania

W 2021 roku usunęliśmy tworzywa sztuczne z 90% 
opakowań okien dachowych. Nowe opakowania 
wykonane są z jednorodnego materiału opartego na 
papierze. Zamiast plastiku zawierają tekturę posiadającą 
certyfikat Forest Stewardship Council (FSC). Rozwiązanie 
stosowane jest we wszystkich najpopularniejszych 
oknach dachowych VELUX. Pozwoli to oszczędzić do 900 
ton plastiku rocznie.

Eliminacja z opakowań komponentów ze styropianu 
sprawia, że klienci VELUX nie muszą marnować czasu na 
segregowanie i sortowanie odpadów. Utylizacja nowych 
opakowań jest tańsza i bardziej wydajna.

Dzięki tej zmianie ślad węglowy generowany przez 
opakowania okien dachowych VELUX obniżył się o 13%, 
co jest kluczowe dla realizacji jednego z celów Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju, czyli stosowania do roku 
2030 opakowań wykonanych z jednorodnego materiału 
pozbawionego całkowicie elementów z tworzyw 
sztucznych i nadającego się w 100% do recyklingu. 

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy VELUX 
2020-2021

Nasze strategiczne cele, które chcemy zrealizować 
do 2030 roku, oraz podjęte w ciągu ostatnich 
dwóch lat działania prezentuje najnowszy raport 
zrównoważonego rozwoju ESG. Został podzielony na 
działy odzwierciedlające obszary naszego oddziaływania, 
czyli: środowisko, pracownicy, społeczeństwo 
i gospodarka, które są również istotne z punktu widzenia 
nowej dyrektywy Komisji Europejskiej dt. raportowania 
zagadnień zrównoważonego rozwoju, czyli CSRD.

Droga, którą kroczymy ma wspólny cel – działanie na 
rzecz ograniczenia zmian klimatu, ochrony ludzi i naszej 
planety. Tylko razem możemy z sukcesem podjąć to 
wyzwanie.

Czytaj Raport  
zrównoważonego rozwoju.
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Krzysztof Prasał
Prezes Zarządu
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. 
Członek Rady Programowej UN GCNP 

Minione lata przyniosły na europejskim rynku funduszy 
inwestycyjnych awans ESG na pozycję najważniejszego 
być może trendu w branży. W tym czasie temat prze-
szedł transformację z ciekawostki inwestycyjnej do 
dodatkowego wymiaru inwestowania, którego rola zo-
stała usankcjonowana wchodzącymi w życie od sierpnia 
bieżącego roku (dla domów maklerskich) i od stycznia 
2023 r. (dla TFI) przepisami. Zgodnie z nimi, każdy Klient 
poza zdefiniowaniem swoich celów i horyzontu inwe-
stycyjnego będzie odpowiadał też na pytania dotyczące 
znaczenia, które ma dla niego odpowiedzialne inwesto-
wanie. 

Skala szczegółowości obecnych regulacji ma wiele 
zalet. Przede wszystkim nie ulega wątpliwości, że akro-
nim, który dla wielu inwestorów w Polsce pozostaje 
czymś, czego nie rozumieją, albo rozumieją w niewiel-
kim stopniu („coś związanego ze środowiskiem”), będzie 
im wyjaśniony na znacznie głębszym poziomie. Sam 
fakt, że będą oni zmuszeni, by określić swój stosunek do 

kilkunastu aspektów ESG na pewno wpłynie na głębsze 
zrozumienie tego, jakie są podstawowe cele zrównowa-
żonego inwestowania. Jednocześnie jednak sama lista 
będzie z pewnością budziła wiele wątpliwości. Niektóre 
poruszone na niej aspekty są na pewno ważne światopo-
glądowo, ale dla inwestycji mają jednak marginalny cha-
rakter. Nie istnieją badania pozwalające stwierdzić, jaki 
odsetek dostępnych na rynku funduszy inwestycyjnych 
lokował w przeszłości środki w spółki zajmujące się 
produkcją lub sprzedażą min przeciwpiechotnych, amu-
nicji kasetowej, broni chemicznej czy biologicznej, ale 
z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że jest 
to wartość bliska zeru. Trudno zachować wiarę w to, że 
fundusze inwestycyjne będą szczegółowo monitorowały 
poziomy emisji toksyn do wody czy wskaźniki odpadów 
niebezpiecznych dla wszystkich przedsiębiorstw w ob-
szarze swoich zainteresowań, a także, że spółki spoza 
wąskiej grupy branż będą w ogóle w stanie te wartości 
określić. W olbrzymiej większości przypadków ten ro-
dzaj ich wpływu na środowisko będzie pośredni. 

WPŁYW CZYNNIKÓW ESG NA USŁUGI  
INWESTYCYJNE ŚWIADCZONE KLIENTOM  
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Polaryzujące może okazać się to, jak silny nacisk wcho-
dzące w życie regulacje kładą na dwie kwestie – emisję 
gazów cieplarnianych (rozbicie na 4-6 niewiele różnią-
cych się od siebie zagadnień) czy kwestie równoupraw-
nienia płci (2 zagadnienia). Jednocześnie takie sprawy 
jak łamanie praw człowieka, kwestie pracy przymusowej 
i wykorzystywania dzieci, inne formy dyskryminacji oraz 
korupcja zostały zgromadzone w jednej kategorii, która 
wydaje się zupełnie nie oddawać ich łącznego znaczenia. 
Obowiązujące wykładnie zrównoważonego rozwoju nie 
adresują na przykład tak poważnych problemów jak po-
prawa warunków i płac pracowników w krajach najbied-
niejszych, w których inwestują przedsiębiorstwa OECD. 
W obliczu wojny w Ukrainie poważnym problemem staje 
się również temat traktowania agresywnych reżimów 
autorytarnych – z etycznego punktu widzenia jakakolwiek 
inwestycja w rządzonych przez nie krajach jest trudna do 
obrony. Kwestia zaangażowania funduszy ESG w Rosji 
przed lutym 2022 r. wskazuje na konieczność zaadre-
sowania i dopracowania również tego zagadnienia w ra-
mach wykładni zrównoważonego rozwoju. 

To powiedziawszy, pozostajemy zdecydowanymi orędow-
nikami zastosowania czynników ESG w procesach inwe-
stycyjnych, wierząc, że z biegiem czasu będą one ulegały 
dalszej ewolucji, obejmując coraz więcej celów zmierza-
jących do faktycznej „poprawy świata”. 

Z początkiem 2021 r. wdrożyliśmy do naszej oferty 
pierwsze rozwiązania, premiujące fundusze inwestycyjne 
o wyraźnych zapisach dotyczących ESG w ramach świad-
czonej przez nas usługi doradztwa inwestycyjnego. Od 
tamtej pory nieustannie rozbudowujemy nasze podejście, 
tak, by stopniowo coraz lepiej odpowiadało preferencjom 
Klientów. Obecnie mają oni możliwość budowy portfeli 
złożonych wyłącznie z produktów o politykach inwesty-
cyjnych uwzględniających zapisy Rozporządzenia SFDR 
(ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation tj. no-
wych przepisów dotyczących ujawniania informacji zwią-
zanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług 
finansowych). W oczekiwaniu na implementację przez 
fundusze inwestycyjne regulacji w tym zakresie (w stycz-
niu 2023 r.), prowadzimy prace nad dalszym, dokładniej-
szym dopasowaniem rekomendacji inwestycyjnych do 
oczekiwań Klientów.

Nie mamy żadnych wątpliwości, że zainteresowanie te-
matem nie zniknie, a będzie jedynie rosło. W ostatnich 
miesiącach rynek elektryzowały informacje o nagłym 
zatrzymaniu trendu napływów ESG na rynku amery-
kańskim. Powody takiego przejściowego nastawienia są 
bardzo prozaiczne, ostatnie miesiące były skrajnie trud-
nym otoczeniem z perspektywy wynikowej, co znacząco 
osłabiło napływy środków głównie do ETFów. Przede 
wszystkim, dramatyczny wzrost cen wielu surowców 
kopalnych, zwłaszcza ropy, sprawia, że „brudna” energe-
tyka jest właściwie jedynym sektorem rynku akcji notują-
cym w tym roku plusy. Wywołana przez kumulację kilku 
czynników inflacja oraz towarzyszący jej wzrost stóp 
procentowych na świecie stworzyły też niezwykle trud-
ne środowisko dla spółek technologicznych, czy szerzej 
mówiąc wzrostowych, które poprzez innowacje realizują 
cele ESG i są w rozwiązaniach tego typu nadreprezento-
wane. Warto zwrócić jednak uwagę, że pomimo iż był to 
trudny czas, z perspektywy napływów fundusze premiu-
jące zrównoważony rozwój wciąż były chętniej kupowane. 

Jednocześnie uważamy, że należy poważnie traktować 
pojawienie się pierwszych bardzo prominentnych kryty-
ków całej idei w świecie inwestycji (m.in. Elon Musk czy 
Cathie Wood), tym bardziej, że wyznaczają oni najbardziej 
prawdopodobny kierunek tej ofensywy. Zjawisko tzw. 
greenwashingu zagraża wiarygodności strategii ESG 
i powinno być oczkiem w głowie regulatorów, którzy ją 
aktywnie promują. Wraz z rangą tematu muszą rosnąć 
kontrowersje z nim związane. Obecnie niezwykle intere-
sująca wydaje się debata, rozpoczęta po usunięciu Tesli 
z indeksu S&P ESG, o tym, czy spółka będąca liderem 
transformacji elektrycznej rynku motoryzacyjnego może 
pozostawać poza nim, robiąc dla redukcji emisji więcej 
niż główni konkurenci. Osobiście nie mamy wątpliwości, 
że tak, jeżeli nie przestrzega wartości liter S (zarzuty 
dotyczące warunków pracy) czy G (podejrzenia co do 
mechanizmów składowania odpadów, brak współpracy 
w dochodzeniach ws. wypadków spowodowanych przez 
systemy autonomiczne aut). Cała sprawa może być 
symptomem rosnącego znaczenia kwestii pozaśrodowi-
skowych w ESG, kierunku, który naszym zdaniem jest po-
żądany i właściwy, by mówić o etycznym inwestowaniu. 
Sami robimy wszystko, by w ramach świadczonych przez 
nas usług ten cel realizowany był jak najlepiej.
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Diversity, equity and inclusion (DEI) are three different, 
but related – and often misunderstood – concepts. Diver-
sity is the presence of differences within a given setting. 
Equity is the process of ensuring programs are impartial, 
fair and provide equal possible outcomes for everyone. 
Inclusion is the practice of ensuring that all people feel 
a sense of belonging in the workplace.

Now we have clarity on the meanings, we can explo-
re how these definitions work within the business and 
discuss what we are really fighting for. Which of these 
three elements is “enough”? Is it achieving genuine diver-
sity within a non-diverse industry like private equity? If 
so, then a recruitment drive, education and outreach sho-
uld do the job, and at some point, we will finally manage 
to balance the resource pipeline and attract more young 
women to join the industry at entry level. 

Or maybe diversity and equity should be the goal. After 
having recruited a large enough cohort of women, we 
need to ensure women have equal access to promotions, 
projects and opportunities and parity in remuneration. 
This would be the essence of “equity” and “fairness”. 
What’s more, it would certainly be enough to improve 
the statistics and fill in the mid-level bench of private 
equity firms with young female colleagues. It would also 
be sufficient to feel good about one’s diversity policy and 
that we are “doing the right thing”.

 But for me, this does not make enough of a difference. 
This is not enough to reach the 20% target set by Le-
vel20 for top positions occupied by senior women in the 
private equity industry. For me, the true game changer 
is inclusion. Inclusion means a sincere, open invitation 
for women to sit at the table, to have their voices heard 
and to participate in strategic and operational decision 
making at every level. This is the most nuanced and diffi-

cult box to tick. It requires humility and cultural change. 
It requires rewriting the strategy of many organizations 
and turning managerial styles on their heads.

At Abris, we are doing our utmost to lead on all areas 
of ESG, including DEI. Our goal is to create a culture of 
“DEI Readiness” through education, internal dialog and 
the application of best market practices. DEI issues are 
represented at board level at every portfolio company, 
and we have formalized and transparent HR systems. 
In addition, we always request diverse teams from our 
advisors and partners, and have a goal that at least 30% 
of our portfolio companies’ boards and leadership should 
be made up of the underrepresented gender. 

However, while such targets are fantastic, the day we 
are genuinely able to tick that inclusion box, the need 
for them becomes far less relevant. Once we have truly 
inclusive workplaces, strategic directions and HR policies 
will be shaped by diverse, united, motivated and engaged 
teams, and positive discrimination becomes unnecessary. 
DEI will no longer be an area where we are desperately 
playing catch-up, but it will finally be a wheel moving the 
world forward.

DIVERSITY, EQUITY AND INCLUSION  
– THE MOST DIFFICULT PART OF ESG PRACTICE
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Szymon Wojciechowski
Prezes Zarządu,  
Współwłaściciel, Architekt-Partner  
w APA Wojciechowski Architekci 

Jako pracownia APA Wojciechowski Architekci 
od wielu lat, wspólnie z naszymi Klientami oraz 
Partnerami biznesowymi, wdrażamy rozwiązania 
projektowe sprzyjające środowisku oraz 
ochronie klimatu. Nasze zespoły nieustannie 
poszukują sposobów, które przyniosą największe 
ekologiczne, ekonomiczne i społeczne korzyści. 
Implementujemy je na wielu poziomach: także 
na poziomie operacyjnym naszych biur oraz 
w życiu prywatnym, w sytuacjach niezwiązanych 
z obowiązkami zawodowymi.

Ostatnie miesiące to kontynuacja realizacji założeń 8 
z 17 celów ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
które bezpośrednio oraz pośrednio wiążą się z naszą 
działalnością biznesową. Wdrażamy rozwiązania 
przyjazne ludziom oraz środowisku naturalnemu, 
dbając o estetykę i zwracając uwagę na dostępność. 
Bierzemy pod uwagę potrzeby lokalnych społeczności, 
grup wrażliwych, osób starszych, niepełnosprawnych, 
kobiet, dzieci. Wiele z naszych projektów to rewitalizacje, 
a niektóre powstają na terenach poprzemysłowych. 

Od dłuższego czasu wspólnie z naszymi partnerami 
prowadzimy badania naukowe i wzajemnie edukujemy 
się w zakresie analiz cyklu życia budynków, które 
rozpoczynamy już na początku etapu projektowego. 
Przeprowadzamy obliczenia śladu węglowego dla 
naszych projektów. Naszą wiedzą chętnie dzielimy się, 
tworząc publikacje i udzielając się na forum publicznym. 
Dbamy, aby rezultaty naszych prac badawczych były 
wykorzystywane w projektach, które powstają w naszym 
biurze. Liczymy na to, że już niedługo będziemy mogli 
zaprezentować pełne nowoczesnych rozwiązań realizacje 
wykonane w technologii CLT, a także budynki stworzone 
z wykorzystaniem wysokiej jakości prefabrykatów.

Kontynuujemy korzystanie z narzędzi wspomagających 
tworzenie „zielonych” budynków, którymi są m.in. 
systemy certyfikacji, takie jak: BREEAM, LEED, 
WELL, DNGB, HQE. Poprzez osiąganie coraz lepszych 

wyników w naszych projektach, aktywnie wpływamy 
na podniesienie standardów na rynku nieruchomości 
w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Co ważne, 
obserwujemy wzrost proekologicznej aktywności 
naszych Klientów i Partnerów. Cieszymy się z tego 
(ponieważ razem możemy zrobić dla środowiska 
naturalnego więcej), lecz jednocześnie widzimy ogrom 
wyzwań, którym wspólnie musimy stawić czoła. Zmiany 
klimatyczne, poniekąd związany z nimi deficyt wody 
w Polsce oraz wysokie zużycie energii, to tylko niektóre 
z problemów.

Ostatnie miesiące działalności upłynęły również 
pod znakiem aktywnej pomocy naszym Partnerom, 
Przyjaciołom oraz Osobom Potrzebującym z ogarniętej 
wojną Ukrainy. Oprócz zaangażowania w różnego 
typu bieżące akcje pomocowe, uczestniczymy też 
w inicjatywach związanych z częściowo trwającą, 
a częściowo planowaną odbudową tego sąsiadującego 
z Polską kraju. Wspólnie z naszymi Przyjaciółmi 
i Partnerami w Ukrainie wierzymy, że długofalowo 
zostaną wdrożone tam liczne rozwiązania, które będą 
przyjazne zarówno ludziom (i odpowiadające ich 
potrzebom), jak i środowisku naturalnemu. 

Przeprowadziliśmy również szereg mniejszych, lecz 
bardzo dla nas ważnych lokalnych aktywności non-profit: 
zaprojektowaliśmy salę rehabilitacyjną dla jednego 
z warszawskich schronisk dla zwierząt, organizowaliśmy 
warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży (także dla 
wychowanków Domów Dziecka) oraz opowiadaliśmy 
o architekturze podczas licznych spacerów 
architektonicznych. Tego typu działania prospołeczne 
oraz inicjatywy są dla nas bardzo ważne i potrzebne.
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ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE  
– KONCEPCJA, KTÓRA ODPOWIADA  
NA POTRZEBY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
W sytuacji niepewności związanej z bezpieczeństwem 
żywnościowym oraz wyzwań środowiskowo-klimatycz-
nych niezbędne jest wdrażanie działań, które zapewnią 
odporność sektora rolno-spożywczego oraz zachowanie 
optymalnej ekonomicznie i ilościowo produkcji rolnej, 
przy jednoczesnym wypełnieniu celów zrównoważonego 
rozwoju.

Rolnictwo zrównoważone bezpośrednio wspiera reali-
zację 5 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: Celu 
2: Zero Głodu, Celu 6: Czysta Woda i Warunki Sanitarne, 
Celu 12: Odpowiedzialna Produkcja i Konsumpcja, Celu 
13: Działania w Dziedzinie Klimatu, Celu 15: Życie na Lą-
dzie, Celu 17: Partnerstwa na Rzecz Celów. 

Podstawą modelu rolnictwa zrównoważonego są działa-
nia ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko dzięki 
bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów - gleby, 
ziemi, wody, maszyn, nawozów czy energii. Rolnicy otrzy-
mują dzięki niemu narzędzie zapewniające stabilność fi-
nansową i rozwój gospodarstwa. Zrównoważone prakty-
ki rolnicze pozwalają optymalnie korzystać ze środków 
produkcji oraz chronić środowisko i otoczenie, w którym 
gospodarstwo funkcjonuje. Wskazują one na konieczność 
współpracy ze społecznością lokalną, unikanie konfliktów 
z mieszkańcami wsi oraz zaangażowanie w ich potrzeby. 
Społecznie odpowiedzialny biznes rolniczy, działający 
w sposób etyczny oraz chroniący środowisko i zdrowie lu-
dzi, zyskuje zaufanie społeczne. 

Zrównoważenie dotyczy całego ekosystemu: od produkcji 
rolnej do konsumentów. 

Zrównoważona produkcja żywności to biznes odpo-
wiedzialny. Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Rolnic-

twa Zrównoważonego „ASAP” realizują zasady rolnictwa 
zrównoważonego wykorzystując swoją ekspercką wiedzę 
i doświadczenie w codziennych działaniach biznesowych – 
bezpośrednio wspierając rolników i przetwórców poprzez 
wrażanie zrównoważonych modeli biznesowych np. w po-
litykach zakupowych, łańcuchach dostaw czy strategiach 

rynkowych. Przekłada się to na budowanie zależności 
ekonomicznych w zrównoważonym łańcuchu żywnościo-
wym oraz rosnącą dostępność produktów pochodzących 
z upraw i hodowli zrównoważonych. Konsumenci dzięki 
temu otrzymują żywność wysokiej jakości, wyprodukowa-
ną z poszanowaniem dla środowiska i klimatu.

Upowszechnienie modelu rolnictwa zrównoważonego 
i zrównoważonej produkcji żywności wymaga intensyfika-
cji wspólnych działań. Spójność dialogu, szersza komuni-
kacja, wymiana poglądów, praktyczne doświadczenia to 
idee przyświecające wspólnym inicjatywom. 

Współpracujemy z UN Global Compact Network Polska. 
W 2022 r. podjęliśmy współpracę przy projekcie „Zrówno-
ważona produkcja żywności”, niezwykle ważnym z uwagi 
na globalne wyzwania związane z rosnącą populacją lu-
dzi, intensyfikacją rolnictwa, ograniczonym dostępem do 
zasobów naturalnych Ziemi i zmianami klimatu, co ma 
wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. 
Istotnym również z uwagi na unijną inicjatywę ramowa 
na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego (Su-
stainable Food System), będącą jednym z głównych dzia-
łań strategii „Od pola do stołu” w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu. Celem współpracy jest mobilizacja pry-
watnego sektora spożywczego oraz dystrybucji żywności 
w Polsce. Projekt łączy cele środowiskowe, społeczne 
i gospodarcze, stanowiące trzy filary zrównoważonego 
rolnictwa, oparte na Celach Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ.
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Dyrektor Zarządzający  
ASTEK Polska 

Działania CSR są istotnymi elementami strategii 
biznesowej ASTEK Polska na rok 2022 podzieliliśmy na 
kwartały, dobierając jeden z 17 Celów Zrównoważonego 
Rozwoju do każdego z nich wybraliśmy cztery, które  
są najsilniej związane z naszą działalnością oraz 
wartościami firmy: jakością, uczciwością,  
zaufaniem i rozwojem. 

W pierwszym kwartale postawiliśmy na Cel 5.– Równość 
płci. Skupiliśmy się na inkluzywnej komunikacji, edukacji 
pracowników i promocji Polityki Równości w firmie. 
W marcu celebrowaliśmy wewnętrznie Dzień Równości 
Płci (Gender Equality Day). 

Motywem przewodnim drugiego kwartału był  
Cel 4. – Dobra jakość edukacji. Cel realizowaliśmy 
poprzez kampanie wewnętrzne, podkreślając dostępne 
możliwości rozwoju wewnętrznego m.in. otwarte 
szkolenia in-house, dostępy do szkoleń online oraz 
informacje i wskazówki, gdzie można zewnętrznie  
szukać wiedzy. 

Trzeci kwartał związany jest z Celem 13. – Działania 
w dziedzinie klimatu. W tym czasie szczególną uwagę 
poświęciliśmy pszczołom, które są bezpośrednim 
wyznacznikiem stanu klimatu. Skupiliśmy się na 
zachęcaniu pracowników do dzielenia się swoimi 
ekologicznymi wyborami, jednocześnie zobowiązując się 
do adopcji pszczół w akcji Greenpeace. 

Kolejnym istotnym priorytetem z perspektywy firmy, 
realizowanym w czwartym kwartale, będzie  
Cel 15. – Życie na lądzie. Wśród naszych pracowników los 
zwierząt to jeden z najbardziej poruszających tematów, 
dlatego drugi rok z rzędu, czwarty kwartał poświęcimy 
wsparciu zwierząt w schroniskach. Okres ten wybraliśmy 
z uwagi na zbliżającą się zimę, czyli czas, kiedy zwierzęta 
szczególnie potrzebują pomocy. Rok temu wsparliśmy 

pięć schronisk, wybranych przez naszych pracowników. 
Przekazaliśmy tym placówkom łącznie 420 kilogramów 
karmy oraz inne produkty – wskazane przez schroniska. 

W 2022 roku skupiliśmy się na powyższych czterech 
Celach Zrównoważonego Rozwoju. Zwróciliśmy również 
szczególną uwagę na bieżącą sytuację na świecie, czego 
dowodem jest wsparcie okazane wschodniemu sąsiadowi 
Polski – inicjatywa ta wymagała podjęcia szeregu działań 
ad hoc. Przy zaangażowaniu pracowników przekazaliśmy 
wybranej fundacji humanitarnej środki pieniężne 
w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Ponadto 
wprowadziliśmy program wsparcia dla pracowników, 
którzy pochodzą z Ukrainy lub są związani z tym krajem, 
zorganizowaliśmy również pomoc psychologiczną 
dla osób, które z uwagi na zaistniałą sytuację jej 
potrzebowały.  

Nasze działania skupiają się przede wszystkim na 
naszych pracownikach. Informujemy, edukujemy 
przybliżając ogólnofirmowe wartości tym, którzy jako 
naturalni ambasadorzy spółki kierują się nimi przy 
podejmowaniu codziennych decyzji. 

W roku 2023 planujemy postawić przede wszystkim na 
angażujące wolontariaty pracownicze, mając nadzieję, że 
pandemiczna sytuacja na świecie nie ograniczy naszych 
fizycznych działań. 

Zadania CSR na następny rok zostaną zdefiniowane 
w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ze 
szczególnym naciskiem na działania w dziedzinie 
klimatu, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że ten  
globalny problem.

REALIZACJĘ CELÓW  
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

187



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

Atmoterm SA od ponad 40 lat współtworzy systemy 
usprawniające zarządzanie danymi środowiskowymi 
i świadczy usługi w ochronie środowiska dla jednostek 
Administracji Państwowej i biznesu. 

Kumulowana od lat wiedza, doświadczenie i kompeten-
cje, pozwalają nam z pasją i zaangażowaniem wspierać 
klientów w skutecznym stawieniu czoła najbardziej 
wymagającym i złożonym wyzwaniom środowiskowym, 
z jakimi przychodzi im się mierzyć. 

Nie oddziałujemy bezpośrednio w sposób znaczący na 
środowisko, jednak z racji profilu prowadzonej działal-
ności, mamy pełną świadomość pośredniego wpływu 
i odpowiedzialności spoczywającej na naszych barkach 
oraz roli jaką możemy odegrać w zielonej transformacji 
polskiej gospodarki.

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by minimali-
zować nasz wpływ na otaczający nas świat i podejmuje-
my szereg działań na rzecz obniżenia śladu węglowego 
firmy. 

Aktywnie uczestniczymy w ograniczeniu niskiej emisji 
w Polsce. Wspieramy Administrację Centralną i Samo-
rządową w działaniach w obszarze niskoemisyjności 
i podnoszenia efektywności energetycznej. Opracowuje-
my programy ochrony powietrza i plany działań krótko-
terminowych 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 sku-
tecznie obniżają atrakcyjność miasta dla mieszkańców 
i turystów oraz mogą stanowić barierę dla jego rozwoju. 

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów, 
rozwijamy platformę integracyjną ekostrateg.com jako 
ekosystem cyfrowych usług środowiskowych. Ideą tej 
inicjatywy jest stworzenie zaplecza informacyjno- narzę-
dziowego, które umożliwiłoby klientom skuteczne i efek-
tywne osiąganie postępów w realizacji celów zrównowa-
żonego rozwoju, a przez to zyskanie większej kontroli  
nad działalnością organizacji. 

W sytuacji, w której cele SDG stały się dodatkową so-
czewką dla oceny i ewaluacji ryzyka towarzyszącego 
działalności prowadzonej przez organizację, dyspono-
wanie 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, dzięki czemu, 
wykorzystując je w opracowywanych przez nas narzę-
dziach, przedsiębiorstwa i jednostki Administracji Pań-
stwowej mogą usprawnić proces planowania i realizacji 
działań w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowi-
ska.

Również zdrowie i czynniki mające na nie wpływ, zajmu-
ją w naszej świadomości rolę szczególną. Mając to na 
uwadze, podejmujemy szereg działań wpisujących się 
w realizację celu SDG, dla zachowania balansu między 
życiem zawodowym i prywatnym naszych pracowników. 

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. 

JEDNĄ Z GŁÓWNYCH WARTOŚCI, KTÓRĄ  
KIERUJEMY SIĘ W CODZIENNEJ PRACY  
JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. 
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Anna Potocka-Domin
Wiceprezeska Business Centre Club  
i Fundacji Kobiety Inspirują
Członkini Rady Programowej UN GCNP

Dramatyczne zdarzenia ostatnich lat – pandemia, a teraz 
tragedia trwającej wciąż wojny w Ukrainie – stawiają 
przed nami kolejne wielkie wyzwania. Świat, zamiast 
stawać się lepszym i bezpieczniejszym miejscem do ży-
cia, płonie i odsłania zgliszcza. W obliczu tragedii ludzie 
często czują się bezradni, przytłoczeni i pozostają bierni. 
Ale nie tym razem. 

Środowisko biznesu, pracownicy i niemal cała polska 
społeczność zjednoczyli się w spektakularnym akcie 
pomocy uchodźcom wojennym i ukraińskiej ludności 
walczącej o swój kraj. Doświadczyliśmy i nadal doświad-
czamy niezwykłej solidarności, hojności i wsparcia. 
Biznes ukazuje swoje empatyczne oblicze i możemy 
obserwować, jak deklarowane wartości realizowane są 
w działaniu. 

Ale po kolejnych miesiącach pojawia się też zrozumiały 
niepokój – czy starczy nam wszystkim sił i środków, by 
spontaniczne działania przekuć w długofalową, systema-
tyczną pomoc? Czy wobec nieuchronnego kryzysu eko-
nomicznego nie zamienimy wrażliwości na egoizmy?

To największe wyzwanie stojące teraz przed środowi-
skiem biznesu – wytrwać i nieustająco kierować się 
wartościami, działaniem na rzecz dobra wspólnego, 
z empatią czynić świat lepszym, bezpieczniejszym i ega-
litarnym. I zdawać w ten sposób kolejny egzamin z odpo-
wiedzialności. Bo świat jeszcze nie raz powie biznesowi 
„sprawdzam”.

Rok 2022 okazał się dla Business Centre Club, przedsię-
biorców i pracowników oraz całej społeczności związanej 
z BCC, niezwykle trudny. 30 kwietnia zmarł założyciel 
i prezes BCC Marek Goliszewski. Wizjoner, empatyczny 
lider, filantrop i dobry Przyjaciel. W 1991 roku stworzył 

organizację, wokół której skupił nie tylko przedsiębior-
ców, ale też przedstawicieli środowiska gospodarczego, 
nauki, kultury i sportu. Łączył i budował BCC w oparciu 
o wartości, tj. etyka, odpowiedzialność, zaangażowanie 
społeczne. Był prekursorem idei CSR w środowisku 
polskich firm. Swoją autentyczną filantropijną postawą 
inspirował przedsiębiorców. Był człowiekiem dialogu – 
otwartym, z szacunkiem odnoszącym się do rozmówców, 
ale też wytrwale walczącym o wyznawane wartości. 

Marek pozostanie już zawsze naszym liderem  
– wrażliwym, mądrym i inspirującym.

ŚWIAT ZNOWU MÓWI BIZNESOWI  
„SPRAWDZAM”

Marek Goliszewski 
Założyciel i Prezes Business Centre Club
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Paweł Miller
Wiceprezes Bioelektra Group S.A.

Tak jak lata 2020 i 2021 zostaną zapamiętane jako okres 
pandemii wirusa COVID-19, tak rok 2022 jednoznacznie 
będzie nam się kojarzył z wojną na Ukrainie i jej konse-
kwencjami, które ponownie podmywają poczucie bez-
pieczeństwa politycznego, gospodarczego i od niedawna 
także energetycznego w wielu krajach świata. 

Jedną z konsekwencji panującego kryzysu energetycz-
nego jest obnażenie zależności wiodących gospodarek 
od paliw kopalnych i ich wytwórców. Dla niektórych 
państw będzie to okazją do zrobienia kroku wstecz, dla 
osiągnięcia doraźnych interesów politycznych i społecz-
nych. Dla innych będzie pretekstem do intensyfikacji prac 
legislacyjnych, wzmożenia inwestycyjnego i wsparcia 
działalności prowadzonych w duchu Celów Zrównoważo-
nego Rozwoju ONZ. I na takie decyzje polityczne liczymy! 
Bioelektra Group była wystawcą Dubai Expo 2020, gdzie 
mogliśmy zaprezentować nasz wkład w realizację CZR. 
Z dumą możemy powiedzieć, że nasza technologia oraz 
przyjęta strategia wypełnia przynajmniej 11 z 17 z nich.

„75% wytwarzanych na świecie odpadów, czyli 1,5 mld 
ton, jest składowana i odpowiada za emisję CO2, wpływa-
jąc na globalne ocieplenie. Jedynie połowa z pozostałych 
25% poddana jest recyklingowi” – to jedno z haseł filmu, 
który pokazaliśmy w Dubaju. W Bioelektra eliminujemy 
składowanie, jednocześnie zatrzymując w 100% emisje 
CO2. „Jako jedyni na świecie wydzielamy z odpadów 
zmieszanych frakcję organiczną, która może być ponow-
nie użyta jako nawóz lub surowiec. Przez odzyskanie 600 
mln t frakcji organicznej wypełnimy trzykrotnie światowe 

zapotrzebowanie na nawozy na świecie” – to kolejne ha-
sło z naszego filmu. Co z tego, że wytwarzamy produkt, 
którego potrzebuje wyjałowiona i dotknięta suszami 
gleba, który jednocześnie jest doskonałym, odnawialnym 
paliwem, jeżeli prawo nakazuje nam jego składowanie? 
Żaden z decydentów nie zgodziłby się dzisiaj na wywoże-
nie nawozów i paliwa biomasowego na wysypisko, więc 
dlaczego obowiązujące w Unii Europejskiej i w Polsce 
prawo nakazuje nam to robić?

Być może nie rozwiążemy wszystkich problemów, ale 
z pewnością możemy ułatwić każdemu miastu, regionowi 
i krajowi transformację w kierunku bardziej zrównowa-
żonej gospodarki, a w czasach kryzysu energetycznego 
złagodzić jego skutki i obniżyć koszty produkcji ciepła 
i energii. Wierzymy, że dla firm takich jak nasza wszech-
obecny kryzys jest szansą na przebicie się z nowymi ide-
ami i niecierpliwie czekamy na zmiany legislacyjne, które 
to ułatwią. „Nowe” nie musi walczyć ze „Starym”, ale 
może wspierać w transformacji, która jest niezbędna – 
nie tylko dla złagodzenia skutków kryzysu, ale i w długiej 
podróży do osiągnięcia zrównoważonej gospodarki.

Nasza misja oparta jest o zdolność łączenia w jednej 
technologii możliwości realizacji kilkunastu Celów Zrów-
noważonego Rozwoju, w tym związanych z tanią i dostęp-
ną energią. Trzymajcie kciuki za nas i inne innowacyjne 
przedsiębiorstwa. Wiele rozwiązań jest już dostępnych 
i tylko legislacyjne bariery hamują ich dalszy rozwój 
i zmniejszenie uzależnienia od coraz trudniej dostępnych 
zasobów surowcowych.

KRYZYS ENERGETYCZNY JEST SZANSĄ  
– BLOKUJĄ NAS TYLKO PRZEPISY
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Anna Żyła 
Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej,  
ESG i Taksonomii 
Bank Ochrony Środowiska 

Od ponad 30 lat współfinansujemy projekty przyjazne 
środowisku, koncentrując się na kompleksowym 
wspieraniu klientów w zielonej transformacji. Wiemy, 
że działania te mają realny wpływ nie tylko na nasze 
obecne otoczenie, ale także na to, jak będzie wyglądała 
przyszłość. 

W październiku 2021 roku opublikowaliśmy Strategię 
ESG, która wyznacza nasze mierzalne cele i działania 
na rzecz zrównoważonego rozwoju na lata 2021-2023, 
wpisujące się w cele „Agendy 2030”. Poziom realizacji 
zobowiązań strategicznych i całokształt naszych 
działań w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu 
korporacyjnego prezentujemy w raportach ESG  
– najnowszy Raport za rok 2021 opublikowaliśmy  
1 września br. 

Od początku swojej działalności konsekwentnie 
budujemy portfel kredytów proekologicznych. Tylko 
w 2021 roku zawarliśmy 2622 proekologiczne transakcje 
o łącznej kwocie 1,67 mld zł. Nasi Klienci zakończyli 
w tym okresie ponad 2,6 tys. ekoinwestycji o łącznej 
wartości 2,86 mld zł. Efektem inwestycji przez nich 
zrealizowanych tylko w 2021 roku jest m.in. uniknięcie 
emisji 183,1 tys. ton CO2 rocznie. 

Corocznie wyliczamy emisję gazów cieplarnianych 
związanych z działalnością operacyjną banku, a wyniki 
poddajemy audytowi przez niezależny podmiot 
zewnętrzny. Poziom emisji banku, liczony zgodnie ze 
standardem GHG Protocol w zakresach I, II i częściowo 
III (bez uwzględniania emisyjności portfela) w 2021 roku 
był o ponad 60% niższy niż w roku 2020. A to dopiero 
początek działań, które będziemy realizować m.in. 
w ramach inicjatywy Science Based Targets, do której 
przystąpiliśmy jako pierwszy bank w Polsce. 

Filarem naszej działalności społecznej jest Fundacja 
BOŚ, która od 13 lat realizuje programy społeczne, 
proekologiczne i prozdrowotne, a także wspiera 
rozwój wolontariatu pracowniczego. Wymiar naszego 
prospołecznego zaangażowania przejawia się także 
w dążeniach do zapewnienia pracownikom przyjaznego 
środowiska pracy opartego na zasadach wzajemnego 
szacunku i dbałości o wspieranie różnorodności.  
W banku obowiązują m.in. Polityka Różnorodności (w tym 
w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 
oraz Polityka Ochrony Praw Człowieka. 

Jesteśmy świadomą instytucją, która od lat podejmuje 
działania edukacyjne i realizuje liczne aktywności 
związane z promowaniem tematyki zrównoważonego 
rozwoju. W 2021 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy 
konferencję „Idea – Biznes – Klimat”, której celem jest 
dyskusja o roli przedsiębiorstw w przeciwdziałaniu 
zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu. 
Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się 27 
października. Jesteśmy także partnerem Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. 

Ukoronowaniem naszej działalności na rzecz 
zrównoważonego rozwoju jest coroczna niezależna 
ocena. W grudniu 2021 roku otrzymaliśmy rating ESG, 
którego wynik uplasował BOŚ wśród 18% najlepiej 
ocenionych banków oraz w czołowych 23% spośród 
niemal 15 tys. firm na całym świecie ocenionych przez 
agencję Sustainalytics wg stanu na grudzień 2021. 

JESTEŚMY PEŁNI ZIELONEJ ENERGII  
I PODAJEMY JĄ DALEJ
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Kamilla Budnik 
Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju 
CCC S.A. 

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ MODY
W dobie kryzysu klimatycznego dbanie o środowisko 
to nie tylko dobra wola czy jedna z opcji, ale przede 
wszystkim obowiązek i nieodłączny element 
prowadzenia biznesu. CCC jako lider branży obuwniczej 
jest podmiotem świadomym spoczywającej na nim 
odpowiedzialności za racjonalne korzystanie z zasobów 
naturalnych oraz minimalizowanie negatywnego wpływu 
na środowisko. 

Działalność w obszarze zrównoważonego rozwoju 
kształtujemy na podstawie międzynarodowych 
wytycznych, strategii i przepisów prawnych. Przyjęta 
przez Grupę CCC w 2021 roku Strategia GO.25 jest 
oparta na Porozumieniu Paryskim, strategii European 
Green Deal, Rekomendacjach Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures oraz nowym planie 
działań UE w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Główne kierunki naszych działań to Cyrkularność, 
Niskoemisyjność, Różnorodność i Transparentność. 
Cele na 2025 rok w obszarze środowiska naturalnego to 
m.in.: redukcja emisji GHG Scope 1+2 do poziomu – 40 %, 
Scope 3 do poziomu –10% oraz redukcja odpadów o 30%. 

W 2021 roku opracowany został plan wdrożenia 
zasad gospodarki obiegu zamkniętego w Grupie 
CCC, mający wpływ na jeszcze lepsze wykorzystanie 
surowców i zredukowanie odpadów. Mapa drogowa GOZ 
została opracowana na podstawie zidentyfikowanych 
cyrkularnych modeli biznesowych i punktów utraty 
wartości w całym łańcuchu wartości. Obejmuje takie 
zagadnienia, jak m.in.: trwałość i wysoka jakość, produkty 
przekształcalne, obuwie cyrkularne, cyrkularne surowce 
i materiały, jakość surowców i komponentów, sprawność 
logistyki, kontrolę jakości produktów oraz cyrkularne 
opakowania. 

Flagowym i najbardziej rozpoznawalnym obecnie 
projektem jest akcja Daj Swoim Butom Drugie Życie, 
w której używane obuwie można oddawać w sklepach 
stacjonarnych CCC. Jest ono następnie segregowane 
– część, po odpowiednich naprawach i czyszczeniu, 
trafia do potrzebujących, a część zostaje zutylizowana 
w odpowiedzialny sposób. Jako Grupa CCC dołączyliśmy 
również do inicjatywy EKOzwroty, której pomysłodawcą 
jest InPost. Pozwala ona na bezpłatne oddawanie 
niepotrzebnego im już obuwia oraz ubrań do dowolnego 
paczkomatu. 

Z końcem ubiegłego roku wdrożyliśmy projekt 
Paperless, którego celem jest ograniczanie zużycia 
papieru w obsłudze zwrotów, a także zmniejszanie 
zużycia kartonów i opakowań w logistyce. Całkowicie 
wyeliminowaliśmy wykorzystanie papieru w realizacji 
zamówień e-commerce, a wprowadzony formularz 
zwrotów online pozwoli zaoszczędzić w skali roku ponad 
7 mln wydruków, do których produkcji potrzeba byłoby 
ponad 700 drzew.

Grupa CCC na co dzień podejmuje szereg innych działań 
w obszarze cyrkularności i racjonalnego wykorzystania 
zasobów, które mają na celu wspieranie klientów 
w odpowiedzialnych zakupach. To m.in. wprowadzenie 
kolekcji „Go For Nature” stworzonej z materiałów 
przyjaznych środowisku czy powtórny obieg materiałów. 
Aż 90% odpadów poddawanych jest recyklingowi, 
a wszystkie torby w sieciach sprzedaży zostały 
wymienione z plastikowych na papierowe  
z certyfikatem FSC.
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Marzena Strzelczak
Prezeska, dyrektorka generalna  
Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
członkini zarządu CSR Europe

RADY NADZORCZE DLA KLIMATU
Dziś nie ma już wątpliwości, czy biznes 
powinien przeciwdziałać zmianom klimatu. 
Pytania dotyczą raczej tego, jak robić to szybko 
i zarazem maksymalnie efektywnie - na poziomie 
jednostkowym, branżowym czy w koalicjach 
międzysektorowych. Takie są oczekiwania 
społeczne i presja inwestorów, na tym opierają się 
kolejne regulacje UE. Realne zmiany produktów 
i usług zależą jednak w dużej mierze od działań 
i determinacji zarządów i rad nadzorczych. To ich 
decyzje nadają ton, wskazują priorytety, kierunek 
i szybkość transformacji. Te jednak w dużej 
mierze pozostają pochodną wiedzy i narzędzi, 
którymi dysponują liderzy i liderki. 

Ta konstatacja doprowadziła do powstania programu 
Climate Governance Initiative – programu pod auspicjami 
Światowego Forum Ekonomicznego poświęconego 
rozwojowi kompetencji organów zarządczych 
i nadzorczych spółek, realizowanego od kilku lat w wielu 
krajach. Jego polska odsłona – prowadzona pod nazwą 
Chapter Zero Poland – powstała w 2021 r. we współpracy 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmy  
Deloitte Polska. 

Zmiany klimatu to temat, który powinien być stałym 
elementem odpowiedzialności i codziennej troski 
organów zarządczych i nadzorczych w firmach. Jednak 
w dyskursie na temat działań proklimatycznych firm 
wciąż za mało uwagi poświęca się roli rad nadzorczych. 

Niestety, jak wynika z tegorocznego raportu Chapter 
Zero Poland „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”, 
w większości przypadków (73%) w ramach rad 
nadzorczych w Polsce nie funkcjonują komitety 
zajmujące się zmianami klimatu. Jedynie w 32% 
organizacji ich członkinie/członkowie otrzymują 
regularnie informacje nt. zmian klimatu w różnych 
formach: raportów, sprawozdań z działalności zarządu 

czy wewnętrznych materiałów. Zaledwie w co piątej 
spółce kryzys klimatyczny jest stałym punktem 
posiedzeń rad nadzorczych. Brakuje im także wiedzy, jak 
wykorzystać dane dotyczące tzw. “podwójnej istotności”. 

Co ważne i budzące nadzieję, to fakt, że kwestie ryzyka 
(57%) i ujawniania danych (39%) zostały wskazane 
jako priorytetowe, by przedsiębiorstwa mogły lepiej 
odpowiadać na wyzwania związane ze zmianami klimatu. 
Blisko 60% badanych wskazuje również na potrzebę 
podnoszenia świadomości oraz kompetencji zarządu 
i kierownictwa w obszarze zmian klimatu. 

W wypełnieniu luki kompetencyjnej może pomóc m.in. 
program Chapter Zero Poland. Jego idea opiera się na 
sprawdzonym pomyśle wzajemnej edukacji, dzielenia 
się dobrymi praktykami i wyzwaniami stojącymi przed 
członkami i członkiniami rad nadzorczych i zarządów. 
Zależy nam na wykorzystaniu i upowszechnianiu w tym 
gronie najlepszej wiedzy eksperckiej i konkretnych 
narzędzi w ramach platformy współpracy różnych 
środowisk: praktyków biznesu, akademików i wiodących 
organizacji eksperckich. 

W ten sposób chcemy jak najlepiej odpowiedzieć na 
zadania postawione w 13. Celu Zrównoważonego 
Rozwoju: „Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania 
zmianom klimatu i ich skutkom”, realizując je, 
zgodnie z misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
w partnerstwie z biznesem oraz innymi organizacjami 
i instytucjami działającymi na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. 
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Dariusz Mańko 
Prezes Zarządu 
GRUPA KĘTY S.A.

ZIELONY BOOM W PRZEMYŚLE ALUMINIOWYM
Transformacja gospodarki europejskiej 
w kierunku zeroemisyjności prowadzi m.in. 
przez lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie 
surowców, w tym aluminium. Metal ten, 
zwany surowcem przyszłości, posiada wiele 
zalet: jest wyjątkowo lekki, cechuje się dużą 
wytrzymałością, jest podatny na obróbkę 
i odporny na korozję. Idealnie nadaje się również 
do ponownego wykorzystania – poddany 
recyklingowi nie traci swoich unikatowych 
właściwości, co oznacza, że może być  
używany praktycznie bez końca. 

Jesteśmy w centrum zielonej zmiany 
Transformacja budownictwa i transportu to kluczowe 
kierunki Europejskiego Zielonego Ładu. Rozwijane  
przez spółki z naszej Grupy Kapitałowej rozwiązania  
dla energooszczędnych i pasywnych domów i biurowców, 
innowacyjne półprodukty aluminiowe dla sektora 
elektromobilności, profile LOW CARBON KETY oraz 
przyjazne środowisku opakowania to nasza odpowiedź  
na globalne wyzwania przyszłości.

W strategii rozwoju Grupy KĘTY S.A. na lata 2021-2025, 
obok celów biznesowych, wytyczone zostały również 
zadania wspierające globalne trendy dekarbonizacji 
i gospodarki obiegu zamkniętego. Modernizujemy proces 
produkcyjny w celu obniżenia śladu węglowego naszych 
produktów. Posiadamy możliwości technologiczne, aby 
wytwarzać wyroby w sposób, który pozwala na niższą 
emisję dwutlenku węgla. Nasi klienci mogą nabyć profile 
aluminiowe wyciskane z własnej produkcji wlewków 
niskoemisyjnych – LOW CARBON KETY. Łączna emisja 
gazów cieplarnianych (GHG) dla tych wlewków tylko 
2,792 tCO2e/t. Niski ślad węglowy zawdzięczamy 
wysokiej zawartości złomów aluminium w wytopie. Ślad 
węglowy aluminium pochodzącego z odzysku to jedynie 
emisje związane z jego transportem. Dla porównania, 
przeciętny ślad węglowy wlewków produkowanych 

z aluminium pierwotnego, gdzie emisje obejmują  
również etap wydobycia i przetwarzania rudy glinu, 
wynosi w Europie 6,7 tCO2e/t, a średnia światowa  
to 16,7 tCO2e/t. 

Grupa KĘTY uczestniczy również w rozwoju „zielonego 
transportu” i to każdego typu. Dostarcza profile 
aluminiowe do produkcji samochodów osobowych, 
w tym elektrycznych, do produkcji środków komunikacji 
publicznej (autobusy, pociągi) oraz nowoczesnego 
transportu materiałów (lekkie, aluminiowe naczepy, 
zabudowy – samochody ciężarowe). Ponadto 
zmiana trybu życia wskutek pandemii Covid-19 
i nawyków konsumenckich, w tym sposobu spędzania 
wolnego czasu, przyniosła także znaczący wzrost 
zapotrzebowania na profile do produkcji rowerów 
i samochodowych bagażników na rowery.

Zaangażowanie Aluprof S.A. (spółka Grupy Kapitałowej) 
w zielony sektor budownictwa znalazło wyraz w Strategii 
rozwoju na lata 2021-2025. Firma złożyła zobowiązanie 
mające służyć promocji zielonego budownictwa na 
świecie i zadeklarowała wzrost udziału rozwiązań 
systemowych firmy w obiektach z certyfikatami BREEAM 
czy LEED o 20% do 2025 roku.

W Segmencie Opakowań Giętkich – Alupol Packaging SA 
zwiększamy produkcję opakowań, które – wytworzone 
na bazie folii z tworzyw sztucznych – znacznie łatwiej 
poddają się recyklingowi. Ich niższa materiałochłonność 
przyczynia się do zmniejszenia ilości tworzyw sztucznych 
wprowadzanych do użytku i ograniczenia ich wpływu na 
środowisko naturalne.
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Marcin Adamowicz 
CEO GS Services Poland

W GS Services codziennie pracujemy w zakresie 
realizacji odpowiedzialnego dostarczania usług. Nasi 
partnerzy polegają na nas, a ich zaufanie możemy 
zdobywać jedynie, zachowując profesjonalną 
jakość i uczciwość w ramach wszystkich naszych 
działań względem naszych klientów, dostawców, 
współpracowników i społeczności. 

 Działania w obszarze minimalizacji  
śladu węglowego 

W ramach minimalizacji śladu węglowego pracownicy 
naszej firmy korzystają z elektrycznych hulajnóg oraz 
rowerów, ograniczając poruszanie się samochodem 
po mieście. W przypadku spotkań z klientami poza 
lokalizacjami naszych oddziałów – korzystamy 
z pociągów. Pracujemy w modelu hybrydowym, gdzie 
większość naszych zadań wykonujemy w formie pracy 
zdalnej. 

 Polityka różnorodności 

Propagujemy zakaz dyskryminacji ze względu na rasę, 
pochodzenie etniczne, narodowość, kolor skóry, płeć, 
stan cywilny, orientację seksualną, niepełnosprawność, 
wiek, przekonania religijne i poglądy polityczne czy też 
inne obszary chronione przez prawo. 

 Etyka w biznesie 

W GS SERVICES wierzymy w uczciwą konkurencję. 
Upewniamy się, że nie naruszamy przepisów prawa 
w celu osiągania jakiejkolwiek pozycji na rynku 
czy dochodów. Szanujemy swobodę działalności 
gospodarczej firm konkurencyjnych oraz zapewniamy, 
że dokładamy takich samych starań do zabezpieczenia 
otrzymanych informacji poufnych, jak do przetwarzania 
wrażliwych danych wewnętrznych. 

 

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju 

W ramach naszych działań społecznych angażujemy 
się w różne programy oraz akcje charytatywne, które 
mają na calu walkę z ubóstwem, głodem, dostępem do 
edukacji czy kryzysami humanitarnymi. 

 Działając w sektorze nowoczesnych technologii 
informatycznych, umożliwiamy podejmowanie pracy 
wysokiej jakości, która napędza gospodarkę bez 
uszczerbku dla środowiska. Angażujemy się w projekty 
informatyczne związane z technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, mające znaczenie dla osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju. Tworzymy i promujemy nowe 
miejsca pracy, które można podjąć bez względu na 
lokalizację na świecie. 

Z naszego punktu widzenia, istotną rolę w realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju odgrywa Green IT, które 
dąży do stworzenia ekologicznych rozwiązań w zakresie 
technologii informatycznych. 

Bierzemy udział w projektach, mających za cel 
implementację i dalszy rozwój wirtualizacji serwerów 
oraz systemów chmurowych. Wdrażamy systemy 
pozwalające na odbywanie spotkań i współpracę online, 
bez konieczności podróży służbowych, z zachowaniem 
procedur bezpieczeństwa przetwarzania danych. 
Dostarczamy wysokopoziomowych specjalistów IT, 
którzy m.in. wdrażają systemy ERP, zapewniające 
automatyzację wymiany danych, usług oraz procesów 
w celu efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim, 
logistyką oraz świadczoną działalnością. 

GS Services dąży do ciągłego określenia długofalowych 
i kompleksowych działań w zakresie pozyskiwania, 
zarządzania i gromadzenia zasobów organizacji, aby na 
każdym etapie wspierać cele zrównoważonego rozwoju. 
Nasza strategia oparta jest na stosowaniu i wdrażaniu 
innowacyjnych rozwiązań IT, z jakich zarówno my, jak 
i nasi partnerzy, korzystamy na wszelkich etapach 
realizacji działań biznesowych.

KONSEKWENTNY I ZRÓWNOWARZONY  
ROZWÓJ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
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Maciej Oleksowicz
Prezes Zarządu Inter Cars SA 

Można śmiało powiedzieć, że ostatnie lata wstrząsnęły 
wieloma organizacjami i modelami biznesowymi. 
Zmieniając priorytety i plany, liderzy poszczególnych 
branż starali się poruszać w szybko zmieniającym się 
środowisku. Świat wciąż próbował wyjść z niepowodzeń 
gospodarczych, społecznych i zdrowotnych wynikających 
z kontynuacji pandemii Covid-19 czy wojny w Ukrainie, 
podczas gdy firmy, takie jak Inter Cars SA, podjęły 
wysiłek, aby pozostać na drodze stabilnego wzrostu, 
wspierać pracowników i partnerów biznesowych, 
a także radzić sobie z bezprecedensowymi zakłóceniami 
w globalnym łańcuchu dostaw. Inter Cars jako jeden 
z liderów niezależnego rynku motoryzacyjnego (IAM, 
automotive independent aftermaket) w Europie, mający 
swoje korzenie w Polsce i prowadzący działalność 
naziemną w 18 krajach Europy, realizuje strategię 
zrównoważonego rozwoju Grupy Inter Cars pod hasłem 
„Zrównoważona motoryzacja dla ludzi i klimatu”. 

W Inter Cars wspieramy mobilność zarówno kierowców, 
jak i przedsiębiorców, którzy dostarczają produkty do 
różnych gałęzi gospodarki. Dostarczamy także wiedzę 
i narzędzia dla niezależnego rynku motoryzacyjnego. 
Nie zapominamy jednak przy tym o ochronie 
środowiska, która od lat wpisuje się w działalność 
Inter Cars. Oferujemy części zamienne do pojazdów, 
których stosowanie przedłuża ich żywotność i wspiera 
gospodarkę obiegu zamkniętego, a tym samym 
zmniejsza wpływ technologii motoryzacyjnej na ludzi 
i środowisko naturalne. Oprócz tego mamy swój wkład 
w wydłużeniu cyklu życia produktów poprzez regenerację 
części samochodowych (działalność naszej spółki 
zależnej Lauber sp. z o.o.) oraz w utylizacji i recyklingu 
(usługa Bio Service adresowana do niezależnych 
warsztatów motoryzacyjnych). 

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym staje się 
zagadnieniem strategicznym dla Grupy Inter Cars. 
Przygotowujemy się do podjęcia zobowiązań w zakresie 
ograniczenia naszych emisji oraz zdefiniowania strategii 
dekarbonizacyjnej, w tym – programu angażowania 
dostawców na rzecz systemowej redukcji emisji. Firma 
podjęła działania redukcyjne w Zakresie 2 – głównie 
w obszarze emisyjności energii elektrycznej. Grupa 
Kapitałowa Inter Cars rozważa możliwość dołączenia 
do inicjatywy Science Based Targets. W ten sposób 
wychodzimy naprzeciw trendom branżowym i wymogom 

regulacyjnym, ale przede wszystkim oczekiwaniom 
naszych interesariuszy, w tym także pracowników. 

W 2021 roku wzmocniliśmy działania w obszarze 
zrównoważonego rozwoju, powołując Fundację Inter 
Cars. Jej misją jest wspieranie rozwoju dostępnej, 
bezpiecznej oraz odpowiedzialnej mobilności dla ludzi 
i klimatu. Poprzez autorskie programy i partnerską 
współpracę eksportowane są innowacje i wartości 
będące podstawą rozwoju firmy Inter Cars. Pragnąc 
dokonać znaczącej i trwałej zmiany, zespół Fundacji 
pracuje nad projektami z czterech obszarów działalności 
– rozwoju kompetencji przyszłości, troski o środowisko 
naturalne, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

Wydarzenia w Ukrainie i zbrojna napaść Rosji na ten 
kraj sprawiły, że dużą część naszych działań w 2022 
roku ukierunkowaliśmy w stronę naszych ukraińskich 
przyjaciół. Poprzez Fundację Inter Cars prowadzimy 
zbiórki rzeczowe i finansowe, przekazujemy darowizny 
finansowe organizacjom niosącym pomoc humanitarną, 
pomagaliśmy w transporcie leków i sprzętu medycznego, 
wspieramy także byłych i obecnych pracowników Inter 
Cars Ukraine. 

Konsekwentnie dokładamy starań, aby należeć do 
grona firm nowoczesnych, innowacyjnych i dbających 
o środowisko naturalne. „Razem tworzymy, wspieramy, 
dostarczamy” – to nie tylko hasło, ale wachlarz 
możliwości, które przekładają się także na ochronę 
środowiska oraz rozwój społeczny. 

INTER CARS – ZRÓWNOWAŻONA 
MOTORYZACJA DLA LUDZI I KLIMATU
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Czy warto badać ślad węglowy firmy konsultingowej? 
Oczywiście! Wiele firm to robi, wiele jest wręcz do tego zo-
bligowanych. Najczęściej odbywa się to poprzez uzyskiwa-
nie stosownych certyfikatów dla wykorzystywanych przez 
firmy powierzchni biurowych. Takie działania podejmuje 
również Kantar Polska. Wprowadziliśmy zasady dotyczące 
oszczędzania energii elektrycznej i wody na terenie na-
szego biura w warszawskim Centrum Praskim Koneser, 
a także przyjazny pracownikom system zachęcający do 
segregacji śmieci. Nasze drukarki są ustawione systemo-
wo na druk dwustronny. 

Czy takie działania są potrzebne? Oczywiście tak! Czy wy-
starczające? Zdecydowanie nie!

Na firmach badawczych, konsultingowych, analizujących 
dane i pomagających klientom skutecznie realizować 
cele biznesowe ciąży o wiele większa odpowiedzialność 
i wręcz obowiązek działań o charakterze edukacyjnym. 
Nasza aktywność w tej sferze zaczęła się w 2019 roku od 
projektu badawczego „Ziemianie Atakują”, którego celem 
jest edukacja decydentów biznesowych i politycznych. Re-
alizując to badanie chcieliśmy dostarczyć narzędzi, które 
pozwoliłyby osobom decyzyjnym podejmować wyzwania 
środowiskowe w zgodzie z opinią i wolą działania ze stro-
ny społeczeństwa. Do współpracy przy realizacji drugiej 
edycji projektu dołączył United Nations Global Compact 
Network Poland. W tym roku, nadal w partnerstwie me-
rytorycznym z UNGC Network Poland oraz specjalnym 
patronatem European Climate Foundation realizujemy 
trzecią falę badania.

Jednak jako organizacja konsultingowa mamy ambicję 
poszerzać pozytywny wpływ na środowisko i społeczeń-
stwo o stałą praktykę badawczą. Wiosną 2022 roku stwo-

rzyliśmy, wspólnie z agencją zielonych transformacji Lata 
Dwudzieste, system kompleksowej współpracy, który 
pozwala nam przejść, wraz z naszymi klientami od wstęp-
nych pomysłów do wdrożenia zrównoważonej strategii. 
Zgodnie z zasadami, które ilustruje nasze Drzewo Zrówno-
ważonego Rozwoju.

Proces zaczynamy zatem od głębokiej analizy opartej na 
danych. W drugim etapie przystępujemy do wspólnego 
warsztatowego przetwarzania wszystkich zebranych in-
formacji na język firmy klienta. Wreszcie, pomagamy, we 
współpracy z Lata Dwudzieste, zmienić ambicje w realne 
działania. Przejście całego procesu, pozwala organizacji 
realizować cele ESG w sposób zarówno realny (walczymy 
z wszelkimi formami greenwashingu), jak i biznesowo sku-
teczny. Raz przyjęty model działania tworzy trwałe efekty 
dla całego układu firma decydenci – pracownicy – otocze-
nie biznesowe, w duchu win-win-win.

Kamil Michalski
Managing Director
Kantar Polska 
Członek Rady Programowej UN GCNP

CZY FIRMY KONSULTINGOWE POWINNY  
STARAĆ SIĘ ZMNIEJSZAĆ ŚLAD WĘGLOWY?
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Akademia Leona Koźmińskiego jako uczelnia mocno 
umiędzynarodowiona i aktywnie działająca na rzecz 
swojej społeczności ma świadomość, jak istotne jest 
zaangażowanie, współpraca i przestrzeń do bycia 
sobą, dlatego misję edukacji wiąże z dążeniem do 
różnorodności, równości i inkluzywności. 

Różnorodność – rozwijamy wspólne możliwości, 
korzystając z zasobu, jakim jest różnorodność, która 
przejawia się w wielu formach i służy postępowi.

Równość – aktywnie przeciwdziałamy dyskryminacji 
i stosujemy politykę, która ma zapewnić, że nikt 
nie będzie czuł się wykluczony ze względu na 
rasę, pochodzenie narodowe, wiek, płeć, orientację 
seksualną, język, niepełnosprawność, religię czy poglądy.

Inkluzywność – podejmujemy działania, aby nasza 
uczelnia była miejscem, w którym każdy czuje się mile 
widziany, traktowany z szacunkiem i zaangażowany  
w społeczność współpracującą ze sobą każdego dnia

W 2020 roku ALK wdrożyła Strategię Zrównoważonej 
Transformacji, której zadaniem jest włączenie Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) do misji Uczelni 
w zakresie edukacji, badań i wpływu społecznego. 
W tworzenie równych szans edukacyjnych, w tym 
wspierającej technologii oraz infrastruktury, wpisuje się 
idea dostępności ALK, czyli szereg inicjatyw na naszej 
uczelni, które pomagają naszej Akademii w lepszym 
funkcjonowaniu i otwartości na różnorodne potrzeby 
w jej podstawowych obszarach takich jak: architektura, 
wsparcie edukacyjne, budowanie świadomości wśród 
społeczności czy odpowiednich procedur.

Plan równości płci jest jedną z kilku inicjatyw 
podejmowanych przez Akademię Koźmińskiego w celu 

promowania równości płci. Aby zapewnić różnorodność 
perspektyw, został on przygotowany przez zespół 
powołany przez Rektora, w skład którego weszły 

kobiety i mężczyźni, zarówno pracownicy naukowi, 
jak i administracyjni, na różnych szczeblach kariery, 
z różnymi punktami widzenia, z różnych kolegiów, 
wydziałów i ośrodków badawczych ALK. Jego 
celem jest kształtowanie procesów organizacyjnych, 
struktur w obszarze badań i innowacji oraz kultury 
organizacyjnej sprzyjającej włączeniu społecznemu, 
a także przeciwdziałanie nierównościom pod względem 
płci. Inicjatywa nie skupia się wyłącznie na promowaniu 
możliwości rozwoju zawodowego i równego dostępu do 
zasobów dla jednej płci, ale jest inkluzywna, skierowana 
do kobiet i mężczyzn w całej ich różnorodności.

Nasza uczelnia dba nie tylko o poziom wiedzy 
i umiejętności studentek i studentów, ale również 
o relacje całej społeczności i jej postawy. W trosce 
zarówno o studentów, jak i pracowników, powołano Biuro 
ds. Dobrostanu, którego celem jest dbałość o zdrowie 
psychiczne i wspieranie osobistego dobrostanu, a także 
zapewnienie wsparcia w bieżącym funkcjonowaniu oraz 
dostęp do pomocy psychologicznej osobom w kryzysie 
zdrowia psychicznego.

Polityka DEI jest wpisana w nasze działania. Wierzymy, 
że każde indywidualne doświadczenie i każdy głos 
wzbogacają naszą perspektywę, dlatego w codziennej 
pracy dążymy do zapewnienia każdemu w naszej 
społeczności akademickiej możliwość rozwoju, poczucia 
akceptacji i docenienia za indywidualny wkład w rozwój 
wiedzy.

Marzena Indra
Pełnomocniczka Rektora  
ds. Dostępności

Michał Godlewski 
Ekspert  
ds. wsparcia psychologicznego  
dla studentów/studentek

Prof. ALK dr hab.  
Aleksandra  
Przegalińska-Skierkowska
Prorektorka ds. Współpracy  
z Zagranicą i ESR

POLITYKA DIVERSITY & EQUITY & INCLUSION (DEI)
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Wojciech Szpil
Członek Zarządu Level Up Capital 
Członek Rady Programowej UN GCNP 

W obecnych czasach bardziej niż kiedykolwiek 
realizacja celów zrównoważonego rozwoju jest 
zagrożona. Nieustannie trwająca pandemia, nowe 
konflikty zbrojne oraz postępujący kryzys ekonomiczny 
znacząco wstrzymały rozwój gospodarki. Pandemia 
Covid-19 w dużym stopniu obciążyła służbę zdrowia, 
zakłóciła podstawowe usługi zdrowotne oraz pogłębiła 
nierówności społeczne (ubóstwo na świecie). Inwazja 
Rosji na Ukrainę spowodowała destabilizację gospodarki, 
a na dodatek spotęgowała kryzys migracyjny, 
energetyczny i żywnościowy. Pod znakiem zapytania 
stanęła zielona transformacja energetyczna. W całej 
tej sytuacji nie możemy zapomnieć o postępujących 
zmianach klimatu, które wzmacniają inne kryzysy na 
świecie. Dlatego tak ważna jest współpraca wszystkich 
podmiotów, aby zrealizować agendę 2030 przyjętą 
w 2015 roku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Tylko 
wspólnymi siłami jesteśmy w stanie wyjść z zaistniałych 
kryzysów. 

W myśl tego stwierdzenia w spółce Level up Capital 
zajmujemy się wsparciem innych przedsiębiorców 
w budowaniu strategii swoich firm. Chcemy, aby 
poprzez wspólny dialog i współpracę z innymi 
doradcami, ekspertami oraz inwestorami, ludzie ambitni 
i zaangażowani mogli zbudować firmę o nieprzeciętnej 
wartości. Działania naszej firmy nierozerwalnie związane 
są z ostatnim celem zrównoważonego rozwoju, czyli 
z Celem 17. – Partnerstwa na rzecz celów. Razem 
z zespołem naszych specjalistów promujemy nowe 
technologie we wszystkich branżach, które chcą 
się rozwijać. Zależy nam na nawiązaniu współpracy 
i budowaniu trwałych relacji z kluczowymi partnerami 
w Polsce, krajach europejskich, USA i Azji. 

Ponadto zajmujemy się dzieleniem wiedzą 
i doświadczeniem poprzez edukowanie innych 
przedsiębiorców, aby prowadzili zrównoważone, stabilne 
i dające profity projekty z zachowaniem poszanowania 
dla środowiska, praw człowieka i prawa pracy. Wspólnie 
promujemy Cel 8. – Wzrost Gospodarczy i Godna Praca, 
poprzez rozwój przedsiębiorczości, kreatywności 
i innowacji w miejscach pracy oraz przyczyniamy się do 
tworzenia godziwych miejsc pracy bez dyskryminacji. 
Inwestujemy w ludzi bez względu na ich rasę, wiek, 
płeć czy pochodzenie. Pomagamy naszym spółkom 
portfelowym na każdym etapie ich rozwoju. Oprócz 
wspierania startupów i inwestowania w niestandardowe 
pomysły, zajmujemy się doradztwem w transakcjach 
„fuzji i przejęć” (Mergers and Acquisitions). Transakcje 
M&A to transakcje, których celem jest rozwój 
prowadzonego biznesu poprzez przejmowanie kolejnych 
przedsiębiorstw. Z udziałem naszych ekspertów 
pomagamy znaleźć synergię pomiędzy naszymi firmami 
portfelowymi i przedsiębiorstwami w naszej sieci. 

Obecna sytuacja na świecie nie pozwala nam na 
ignorowanie globalnych celów. Musimy działać teraz, 
a firmy powinny brać odpowiedzialność za swoje 
działania i stanowić wzór dla innych w dbaniu o prawa 
człowieka, pracy, środowisko i przeciwdziałania korupcji. 
Aby pozostawić naszym dzieciom lepszy świat.

OD PRZEDSIĘBIORCÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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Od początku historii firmy Lidex etyka i zrównoważony 
rozwój były dla nas bardzo istotne. Zawsze 
wspieraliśmy ważne inicjatywy, zwłaszcza związane 
ze sferą kultury – od lat jesteśmy partnerem Zamku 
Królewskiego w Warszawie, ściśle współpracowaliśmy 
także z Narodową Galerią Sztuki Zachęta, w ramach 
autorskiego programu łączącego kulturę z biznesem. 
Lidex pozostaje też aktywny w innych obszarach, 
wspierając różnego rodzaju inicjatywy przyczyniające 
się do zrównoważonego rozwoju w wymiarze lokalnym 
i globalnym. 

Mamy ogromne szczęście, bo pracownicy Lidexu to 
ludzie wyjątkowi. To nie tylko specjaliści w naszej 
branży, którzy doradzą najlepsze rozwiązania w zakresie 
tłumaczeń pisemnych, ustnych, usług konferencyjnych, 
graficznych czy filmowych. Ich siłą jest nie tylko wiedza 
branżowa i wyznaczanie trendów, ale przede wszystkim 
otwartość na potrzeby innych. Dlatego też zupełnie 
naturalne było, że w momencie rozpoczęcia wojny 
w Ukrainie wszyscy rzucili się do pomocy. Uczestniczyli 
w zbiórkach, wolontariatach, roztaczali opiekę nad 
uchodźcami. Oddolne inicjatywy stały się ogromną 
motywacją do podjęcia działań firmowych.

Zaczęliśmy od rzeczy drobnej, symbolicznej, ale jak się 
okazało – dla uchodźców ukraińskich bardzo ważnej. 
Od wyrażenia naszej solidarności. W każdej wiadomości 
mailowej pojawiła się stopka w kolorach flagi naszych 
sąsiadów, a hasło „Solidarni z Ukrainą” wyznacza rytm 
naszych działań.

Oczywiście kluczowym działaniem było i jest przekazanie 
funduszy dla organizacji, które wiedzą, jak skutecznie 
pomagać – takich jak UNICEF czy PAH. Przede wszystkim 
jednak, z uwagi na charakter naszej działalności, 
znaleźliśmy się na pierwszej linii frontu, robiąc to, 
co robimy najlepiej, czyli wykonując tłumaczenia –
specjalistyczne, przysięgłe i ustne. 

Nasi tłumacze od wielu miesięcy dyżurują w różnych 
kanałach i programach telewizyjnych, ułatwiając 
komunikację i umożliwiając przepływ informacji. 
Cały czas wykonujemy też tłumaczenia dokumentów 
na zlecenie obywateli Ukrainy. Na prośbę naszego 
zagranicznego Klienta, który także chciał zaangażować 
się w działania pomocowe, tłumaczyliśmy pro bono 
słownik – polsko-ukraińsko-angielsko-niemiecki – 
zawierający nazwy wyrobów medycznych i leków. Lista 
była przesyłana przez pracujących w dramatycznych 
warunkach ukraińskich lekarzy. Wspieraliśmy organizacje 
pomocowe, świadcząc bezpłatne usługi tłumaczeniowe. 
Do akcji przyłączali się nasi tłumacze, którzy często 
wykonywali tłumaczenia bezpłatnie bądź za symboliczną 
opłatą.

Nasz oddział w Katowicach odpowiedział na inicjatywę 
Muzeum Śląskiego i przygotował polsko-ukraiński 
słowniczek, zawierający zwroty mające ułatwić 
komunikację uchodźcom. Informowaliśmy także 
w naszych mediach społecznościowych o wielu 
ciekawych inicjatywach, szkoleniach czy warsztatach, 
w czasie których świadczyliśmy usługi konferencyjne 
i tłumaczeniowe, a które w naszym przekonaniu mogły 
być pomocne zarówno obywatelom Polski, jak i Ukrainy. 

Można zadać pytanie, czy to dużo, czy mało. Odpowiedź 
jest jedna. W tak wyjątkowej sytuacji, jak ta, w której 
przyszło nam się odnaleźć, znaczenie biznesu okazuje 
się nie do przecenienia. Najważniejsze jest zaś to, że 
solidarnie wszyscy spieszymy z pomocą, bo razem 
możemy zdziałać rzeczy wielkie. Działajmy dalej,  
jeszcze wiele przed nami.

Dorota Emanuel-Roszkowska 
Dyrektor Generalna 
LIDEX Sp. z o.o.

BIZNES W BARWACH NIEBIESKO-ŻÓŁTYCH
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Cezary Stypułkowski
Prezes mBanku 
Członek Rady Programowej UN GCNP

WIELE WYMIARÓW RÓŻNORODNOŚCI
Rok 2022 nas nie oszczędza. Wojna w Ukrainie, 
stale odczuwalne skutki pandemii, nadciągający 
kryzys energetyczny i ekonomiczny. Mimo 
niepokojących zdarzeń i zjawisk wokół nas 
jesteśmy w mBanku konsekwentni w realizacji 
polityki różnorodności i inkluzywności.  
Wierzymy, że właśnie teraz te działania są 
szczególnie potrzebne. 

Na początku roku zarząd mBanku przyjął Politykę 
różnorodności i inkluzywności, która opisuje nasze 
cele i priorytety na najbliższe lata. Podsumowuje 
także działania, które podejmowaliśmy do tej pory 
w ramach wyrównywania szans i walki z wykluczającymi 
praktykami. Powołaliśmy pełnomocniczkę zarządu  
ds. różnorodności, a w departamencie HR zatrudniliśmy 
specjalistę ds. różnorodności i inkluzywności.  
Na początku roku po raz kolejny znaleźliśmy się 
w indeksie Bloomberg Gender Equality. Kilka miesięcy 
później Forum Odpowiedzialnego Biznesu umieściło nas 
na liście firm najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu 
różnorodnością. To bez wątpienia istotne sukcesy. 

Jednak najważniejszą kwestią w 2022 roku była 
dla nas pomoc tym, którzy ostatnio najbardziej jej 
potrzebowali. Z pomocą uchodźcom byliśmy gotowi już 
w pierwszych dniach wojny w Ukrainie. Udostępniliśmy 
część naszego warszawskiego biurowca, w którym 
schronienie znalazło około 50 osób. Dostosowaliśmy 
pomieszczenia do warunków mieszkalnych i zadbaliśmy 
o wszystkie podstawowe potrzeby mieszkańców. Razem 
z fundacją PCPM otworzyliśmy centrum edukacyjno-
kreatywne dla dzieci. Udostępniliśmy też powierzchnię 
fundacji Ukraińskie Centrum Edukacji, która prowadziła 
w naszym budynku ukraińską szkołę. Pomoc materialna 
i wolontariat naszych pracowników i pracowniczek 
dopełniły instytucjonalne działania banku na rzecz 
ukraińskiej społeczności. 

Dostrzegliśmy nowy wymiar inkluzywności i szacunku 
do różnorodności. Chcemy stale budować świadomość 
jej znaczenia. Wiemy, jak ważne w tym zakresie jest 
zaangażowanie liderek i liderów. Od lat pracujemy 
w zespołach na mocnych stronach wg Instytutu Gallupa. 
Uświadamiamy sobie, jak bardzo różnorodne talenty 
w nas drzemią i jak wielki jest to potencjał. Zwracamy 
szczególną uwagę na neutralność naszych procesów 
pod względem płci. Regularnie mierzymy i raportujemy 
lukę płacową. W 2021 roku średnia luka wyniosła 92%. 
Wprowadzamy działania, które zmniejszają nierówności 
w wynagrodzeniach. Stawiamy na rozwój bez barier 
również dla tych, którzy mogą być wykluczeni ze względu 
na niepełnosprawności lub inne czynniki. To ciągła praca 
i ambitne cele, które konsekwentnie realizujemy. 

Różnorodność i inkluzywność są częścią aktualnej 
strategii mBanku. To ważny element nie tylko 
naszych działań ESG, ale także kultury,  
którą stale tworzymy w organizacji. 

Zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele 
wyzwań. Już teraz jednak widzimy, jak wiele zmienia się 
na lepsze w naszych codziennych praktykach. Wiemy, że 
wspieranie różnorodności to nie tylko słuszne działanie. 
To także przepis na kreatywność, innowacyjne pomysły 
i większe zaangażowanie zespołów. 
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MOON Films to niezależny, butikowy dom produkcyjny 
założony w 2016 roku, który powstał z miłości do filmu 
i radości, jaki daje udział w procesie tworzenia. 

Nasze credo to: CREATIVITY FIRST. Każda nasza 
produkcja dzięki świeżemu podejściu i poszukiwaniu 
rozwiązań jest przemyślana i efektywna kosztowo. 

We wszystkich sferach działalności popieramy 
i stosujemy 10 zasad Global Compact, obejmujące 
przestrzeganie praw człowieka, standardów pracy, 
ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. 
Realizujemy zasadę równości płci. 

Jednym z filarów naszej działalności jest promocja 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), dlatego 
prócz komercyjnych produkcji w naszym portfolio 
znajdują się także kampanie społeczne - ostatnia to seria 
filmów dla Miasta Gdańsk pod hasłem “Gdańsk Miastem 
Równości”. Spoty przedstawiające historie prawdziwych 
osób, mieszkańców Gdańska, doświadczających braku 
tolerancji lub wykluczenia mają na celu podnieść 
świadomość społeczną i przeciwdziałać dyskryminacji. 
Wierzymy, że poprzez medium filmu możemy zmieniać 
świat w lepsze miejsce. 

Misją MOON Films jest także dostosowywanie procesu 
przygotowania oraz realizacji filmu reklamowego do 
ekologicznych standardów, stąd nasza decyzja jako 
pierwszego domu produkcyjnego w Polsce o dołączeniu 
do UN Global Compact. 

Zdajemy sobie sprawę, że potrzeba podniesienia 
świadomości i zmiany postaw istnieje wśród wszystkich 
uczestników procesu produkcji reklamowej, dlatego 
chcemy aby implementowane przez nas rozwiązania 
były przykładem dobrych, zielonych praktyk na planie 
filmowym. 

 MOON Films korzysta z rekomendacji Ads Go Green, 
inicjatywie powstałej przy Klubie Producentów 
Reklamowych, i wprowadza zielone rozwiązania na 
planach zdjęciowych, ale również w biurze. Dbamy 
o środowisko, własne zdrowie, samopoczucie i atmosferę 
w miejscu pracy. Od wielu lat działamy proekologicznie 
– segregujemy odpady, oszczędzamy wodę i papier, 
używamy etycznych środków nietestowanych na 
zwierzętach. Wszystkie możliwe dokumenty przenosimy 
do przestrzeni cyfrowej, maksymalnie ograniczamy 
transport, do naszego biura dojeżdżamy rowerami lub 
transportem publicznym. 

Zielone rozwiązania wprowadzone przez MOON Films 
na planach zdjęciowych to m.in.: casting zdalny, 
wielorazowe butelki i kubki termiczne na planach, 
sezonowy i wegetariański catering oraz przekazywanie 
nadwyżek jedzenia do wyselekcjonowanych instytucji. 

Kolejnym elementem zrównoważonej produkcji jest 
recycling - prócz segregacji odpadów, która stała się już 
normą, dbamy o to, aby elementy scenografii i kostiumy 
były ponownie wykorzystane lub przekazane lub 
przekazane do potrzebujących. 

Doceniamy wagę edukacji, ale mamy świadomość, że 
realizację każdej idei należy zacząć od siebie. Dlatego 
MOON Films współpracuje z partnerami spełniającymi 
zasady zrównoważonego rozwoju. Pracujemy nad 
tym, aby maksymalnie ograniczyć ślad węglowy 
naszych planów zdjęciowych i sesji. Wierzymy w to, że 
ciągle można robić lepiej i więcej dla środowiska i dla 
społeczeństwa. 

Świat, żeby uchronić się od katastrofy klimatycznej, musi 
przejść wyraźną transformację w wielu dziedzinach życia. 
My chcemy być częścią tej zmiany i mieć realny wpływ, 
dlatego chcemy wyznaczać nowe standardy w branży 
filmowej i reklamowej. Mamy nadzieje, że nasz przykład 
wpłynie na agencje, klientów i inne domy produkcyjne, 
przez co wszystkie plany filmowe będą zielone. 

Magda Betlejewska
Partner | Executive Producer at MOON Films

DZIAŁANIA MOON FILMS NA RZECZ  
ZIELONYCH PLANÓW ZDJĘCIOWYCH
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Przyszłość naszej planety nie jest zdetermino-
wana, możemy ją kształtować. Teraz. Codzienne 
małe kroki i zbudowanie dobrych mikro-nawyków 
to nasza inwestycja w jutro. Warto zacząć od szko-
ły podstawowej a my wiemy jak. Nauczymy dzieci 
jak budować nawyki i jak swoim działaniem mogą 
współtworzyć zrównoważoną przyszłość. Zgodnie 
z zasadą: wytycz cel, przystąp do działania,  
wytrwaj.

#zbudujnawyk. To nasza flagowa kampania edukacyjna, 
skierowana do dzieci ze starszych klas szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców. W akcji, 
do której zapraszamy partnerów i darczyńców, chodzi 
o budowanie dobrych mikro nawyków związanych z kon-
sumpcją, dojazdami do szkoły czy zakupami (ubrania, 
smartfony).

Celem jest pokazanie młodym ludziom, jak mogą w swoim 
codziennym życiu zmniejszyć ślad węglowy, oszczę-
dzać energię i ograniczać wydatki. Wprowadzając 
pojęcie śladu węglowego od najmłodszych lat budujemy 
świadomość wpływu jednostki na środowisko, klimat 
i planetę. Na podstawie śladu węglowego możemy to ła-
two pokazać. Przykład: decydując się na dojazd do szkoły 
autobusem zamiast autem z rodzicem nastolatek może 
zaoszczędzić średnio aż 850 g eq CO2 (na 10 km podróży). 

Jednym z jej filarów jest niemarnowanie jedzenia.  
Co roku w koszu mamy prawie 5 milionów ton jedzenia.  
To w domowych kuchniach marnuje się ponad połowa wy-
rzucanego pieczywa, warzyw, nabiału czy mięsa. Według 
danych Banków Żywności polska 4-osobowa rodzina mar-
nuje w ciągu roku produkty o wartości co najmniej 3000 
złotych. Każde wyrzucone jabłko to też strata 70 litrów 
wody, produkcja kanapki z żółtym serem pochłania niemal 
100 litrów wody, a kilograma czerwonego mięsa  
aż 15 000 litrów. 

Wyrzucamy jedzenie, bo brakuje edukacji kulinarnej 
i świadomości skutków zmian klimatu. Ograniczenie strat 
wymaga zmiany perspektywy, traktowania nawyków ra-

cjonalnego wykorzystywania produktów jako powodu do 
dumy, nie wstydu. Potrzebne są więc kampanie spo-
łeczne w tym zakresie i edukacja systemowa. 

Akcja #zbudujnawyk ma solidną podbudowę teoretyczną 
i jest tworzona we współpracy z psychologami. Zwracają 
oni uwagę, że nawyki trzeba zmieniać powoli, mały-
mi krokami. Nawyki, czyli przełączenie się na autopilo-
ta, stanowi około 45% działań w naszym życiu. Wykształ-
cenie nowych nawyków jest trudne, jednak, kiedy uda się 
umocnić nowy nawyk, mózg wybierze go automatycznie 
w miejsce starego. W czasie naszej akcji dzieci dowiedzą 
się, że zmiana ta wymaga: wytyczenia celów i motywacji, 
przystąpienia do działania, wytrwania. 

Pomogą w tym odpowiednie narzędzia. Partnerem tech-
nologicznym akcji jest Envirly, którego oprogramowanie 
liczy ślad węglowy. Dostarczymy młodzieży dedyko-
waną aplikację liczącą emisję CO2 w codziennych 
czynnościach, z czatbotem wprowadzającym ucznia 
w świat ekologii, trackerem nawyków proekologicznych 
(ustalanie celów i śledzenie ich realizacji) i atrakcyjnymi 
minigrami. 

Inne cele statutowe Fundacji Obywatele Natury to m.in.: 
promowanie i wspieranie postaw proekologicznych 
wśród pracodawców, warsztaty promujące styl życia 
zero waste (bez odpadów), gospodarki o obiegu zamknię-
tym i recyklingu, realizacja projektów wdrażających Eu-
ropejski Zielony Ład, promocja koncepcji  
zrównoważonego rozwoju biznesu i ESG. 

#ZBUDUJNAWYK I ZOSTAŃ BOHATEREM  
PRZYSZŁOŚCI JUŻ DZIŚ

Sylwia Majcher
Założycielka  
i Członek Zarządu Fundacji 

Aleksandra Majda
Założycielka  
i Członek Zarządu Fundacji

Witosław Klembowski
Założyciel  
i Członek Zarządu Fundacji 
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MOC LUDZI OLIVII
Od samego początku zależało nam, by Olivia 
Centre z czasem stała się czymś więcej niż po-
łączeniem biur i usług. Z czasem, bo prawdziwe 
zaufanie buduje się dłużej niż nieruchomości. 
Dziś Olivia Centre to nie tylko miejsce biznesu, ale 
też przestrzeń ludzi związanych ze sobą zainte-
resowaniami i wspólnymi celami, dzielących się 
doświadczeniem i chcących spędzać czas razem. 
Aby było to możliwe, jako gospodarz centrum, nie-
ustannie podejmujemy szereg działań integrują-
cych pracowników Olivia Centre, a jest to wyzwa-
nie ogromnej skali – mówimy tutaj o grupie ponad 
10 tysięcy osób!

Mijający rok miał być kolejnym okresem aktywnego bu-
dowania społeczności. Staraliśmy się stworzyć mnóstwo 
okazji do tego, by rezydenci naszego centrum mogli się 
tu rozwijać osobiście i zawodowo, dzielić pasje oraz zain-
teresowania, dbać o wzajemne relacje, zdrowie, samopo-
czucie. Jednak planując wydarzenia i kampanie na trwa-
jący rok, nie wiedzieliśmy, że przyjdzie nam zmierzyć się 
z koniecznością organizacji szybkiej pomocy dla uchodź-
ców wojennych z Ukrainy. Towarzyszyły nam uczucia 
niepewności, smutku, ale też niesamowitej siły naszej 
społeczności!

Intensywnie działaliśmy już od pierwszych dni wojny. 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez Pol-
ski Czerwony Krzyż rozpoczęliśmy zbiórkę, przynosiliśmy 
artykuły, sortowaliśmy, a na koniec przetransportowali-
śmy je do magazynu PCK, skąd przekazano je potrzebu-
jącym osobom. Razem zebraliśmy niemal tonę potrzeb-
nych darów.

Równolegle uruchomiliśmy zrzutkę pieniężną na wy-
posażenie pokojów opieki dla maluszków i mam. Wojna 
w Ukrainie wypędziła z domów tysiące kobiet i dzieci. 
Wiele z nich w poszukiwaniu bezpieczeństwa dociera 
do naszego miasta – Gdańska. Razem zebraliśmy prawie 
12 tysięcy złotych na wyposażenie pokojów opieki dla 
najmłodszych uchodźców wojennych z Ukrainy! 

Za zebrane pieniądze kupiliśmy i dostarczyliśmy do punk-
tów „Gdańsk Pomaga Ukrainie” wygodne fotele do kar-
mienia maluchów, przewijaki, szafki, łóżeczka turystycz-
ne, kocyki i moc niezbędnych drobiazgów do pielęgnacji.

Doświadczyliśmy zaufania i zaangażowania naszych 
Rezydentów. Odbieraliśmy telefony i e-maile z pytania-
mi, czego potrzeba, gdzie wpłacić pieniądze i jak można 
osobiście zaangażować się w wolontariat. Każdy starał 
się pomóc, jak mógł: swoją wiedzą, talentem, wolnym 
czasem, pomocnymi dłońmi. Wtedy z inicjatywy Chóru 
Olivii Centre zaczęliśmy prace nad koncertem charyta-
tywnym „Sercem z Ukrainą”. Zaangażowaliśmy artystów, 
stworzyliśmy scenariusz, zorganizowaliśmy bezpieczną 
przestrzeń. To było wzruszające i wyjątkowe wydarzenie 
– 28 marca 2022, na scenie 34. piętra wystąpiło prawie 
100 polskich i ukraińskich artystów. Dzięki hojności 
i zaangażowaniu społeczności Olivii Centre w zakup bi-
letów na koncert „Sercem z Ukrainą” zebraliśmy ponad 
180% potrzebnej kwoty! Zakupiliśmy za nią wyprawki dla 
ukraińskich maluszków i ich mam. Na tym nie poprzesta-
liśmy. We współpracy z miastem Gdańsk i Fundacją UP 
Foundation otworzyliśmy sklep charytatywny TAKE&-
GO, w którym uchodźcy wojenni z Ukrainy mogli bezpłat-
nie zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze rzeczy.

Koordynowane przez nas kluby pasji, zrzeszające na co 
dzień rezydentów wielu firm, pozwoliły uczestnikom na 
szybką komunikację i sprawne podjęcie działań charyta-
tywnych, których przecież nikt nie planował z wyprzedze-
niem. Po raz kolejny przekonaliśmy się, jak duża siła tkwi 
w społeczności Olivii. Razem możemy więcej.

Bogusław Wieczorek
Pełnomocnik Zarządu Olivii Centre  
ds. public relations
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Janusz Gajowiecki 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia  
Energetyki Wiatrowej

Rola energetyki wiatrowej w polskim miksie elek-
troenergetycznym jest fundamentalna. Zielona 
energia z wiatru to tani prąd dla Polski, niezależ-
ność energetyczna i zeroemisyjne źródło energii 
przyjazne dla środowiska. Wojna w Ukrainie spra-
wiła, że przyspieszenie procesu transformacji 
i umożliwienie realizacji nowych inwestycji w od-
nawialne źródła energii stały się koniecznością 
z punktu widzenia suwerenności Polski i jej inte-
resu narodowego. Polska musi zacząć poważnie 
inwestować w nowoczesne technologie zero-
emisyjne, inaczej czeka nas regres gospodarczy 
i ogromne podwyżki cen prądu.  

Energia z wiatru to rzeczywiście energia wolności i nieza-
leżności – wynika to z charakteru samego wiatru. Wytwa-
rzając energię elektryczną z energii wiatru nie jesteśmy 
zależni od ilości ani jakości paliwa, warunków jego wy-
dobycia ani dostawy, dostępności instalacji do przecho-
wywania i utylizacji odpadów itp. W przeciwieństwie do 
ropy, gazu czy energii jądrowej, wiatru oraz innych odna-
wialnych źródeł energii nie da się wykorzystać jako broni. 
Energetyka wiatrowa oznacza nie tylko niezależność 
energetyczną, ale jest również technologią pokoju.

Chyba dla wszystkich stało się już jasne, że bez energe-
tyki wiatrowej w Polsce nie uda się osiągnąć ani krajo-
wych ambicji zawartych w PEP2040, ani unijnych celów 
dążących do dekarbonizacji gospodarek. Z punku widze-
nia polskiej gospodarki i odbiorców energii, energetyka 
wiatrowa potrzebuje impulsu w postaci odblokowania 
zasady 10H i usunięcia pozostałych barier regulacyjnych, 
by obniżać ceny energii elektrycznej i gwarantować Pol-
sce czyste powietrze i bezpieczeństwo energetyczne.

By nie dotknął nas regres gospodarczy Polska musi roz-
począć inwestycje w te sektory gospodarki, które przy-
niosą pewne i stabilne zyski, przy jednoczesnym wzroście 
zaangażowania polskim firm i przemysłu. Raport PSEW 
i IJ pokazuje, że nowe farmy wiatrowe na lądzie przy naj-

lepszym scenariuszu rozwoju zagwarantują 70-133 mld 
zł przyrostu PKB, 490-935 mln zł dodatkowych wpływów 
do samorządów, ok. 80 mld zł zamówień na produkty 
i usługi w łańcuchu dostaw oraz 51 do 97 tysięcy nowych 
miejsc pracy w perspektywie do 2030 r. Aby ten scena-
riusz się spełnił konieczne jest doprowadzanie do końca 
procesu liberalizacji ustawy odległościowej i zmiany 
obecnie obowiązujących przepisów zakazujących lokali-
zacji nowych farm wiatrowych. 

Polacy chcą iść z wiatrem

Umożliwienie nowych inwestycji w wiatr na lądzie to dziś 
nie tylko konieczność wynikająca z ochrony środowiska, 
czy szansa dla gospodarek, ale też konieczność dostępu 
do własnych i niezależnych źródeł. Ten kierunek dostrze-
gają również Polacy – najnowsze badanie SWResearch 
że 85 proc. Polaków popiera rozwój i budowę nowych 
elektrowni wiatrowych. Pozytywny stosunek wyrażają 
mieszkańcy wsi, a także dużych i średnich miast. To 
potwierdza jak ważne zarówno dla gospodarki, ale też 
społeczeństwa, są działania na rzecz rozwoju energetyki 
wiatrowej w Polsce.

ENERGIA Z WIATRU TO ENERGIA WOLNOŚCI
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Dorota Macieja
Członek Zarządu PZU Życie SA
Dyrektor Grupy PZU

W PZU świadomie podejmujemy najważniejsze wyzwania 
zrównoważonego rozwoju. Włączyliśmy ESG w podstawy 
naszego biznesu. W ten sposób tworzymy wartość dla 
akcjonariuszy, gospodarki i społeczeństwa. Rozumiemy, 
że ESG odpowiada na długoterminowe potrzeby środowi-
skowe, społeczne i zarządcze.

Wszystkie trzy czynniki ESG są dla nas równie ważne. 
W Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 #Potencjał 
i wzrost oraz w Strategii ESG dla PZU SA i PZU Życie SA 
na lata 2021-2024 „Rozwój w równowadze” uwzględnili-
śmy cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

Wspieramy rozwój niskoemisyjnej gospodarki 
i dbamy o zrównoważoną transformację #zaufany 
partner zielonej transformacji

W naszej strategii wyznaczyliśmy sobie ambitne cele.  
Do 2024 roku osiągniemy neutralność klimatyczną 
działalności własnej.Będziemy zużywać mniej energii 
i czerpać ją w pełni z OZE. Zredukujemy pozostałe emisje 
własne. Tam, gdzie nie będzie to możliwe – będziemy je 
rekompensować. Chcemy, aby do 2040 roku także nasi 
kluczowi dostawcy i inni partnerzy stali się neutralni 
klimatycznie. Do 2050 roku neutralni mają być również 
klienci ubezpieczeniowi i inwestycyjni.

Doskonale wiemy, że zmiany warto zaczynać od siebie. 
Dlatego przenieśliśmy się do nowego biurowca  
w Warszawie, który spełnia najwyższe standardy  
zrównoważonego budownictwa.

Wspieramy najważniejszą zmianę w polskiej gospodar-
ce – transformację energetyczną. Przeznaczyliśmy 
już około 420 mln zł na rozwój lądowej energetyki 
wiatrowej. W relacjach z klientami korporacyjnymi 
podkreślamy wagę czynników ESG. Pod kątem tych czyn-
ników będziemy oceniać naszych największych klientów 
z sektorów wrażliwych. 

Rozwijamy zielone produkty. W 2021 roku wprowadzi-
liśmy na rynek dwa nowe ubezpieczenia dla klientów 
korporacyjnych – PZU Energia Wiatru i PZU Energia 
Słońca. Chronią one elektrownie wiatrowe i instalacje 
fotowoltaiczne na wypadek awarii, uszkodzeń czy znisz-
czeń. Zaproponowaliśmy także podobny produkt klien-
tom indywidualnym i MSP – PZU Eko Energia.

Zachęcamy społeczeństwo do zrównoważonego 
stylu życia #lepsza jakość życia

W PZU poprawiamy bezpieczeństwo i jakość życia Pola-
ków. Stworzyliśmy program Dobra Drużyna PZU. Promu-
jemy w nim aktywność sportową wśród młodych ludzi.
Zdajemy sobie sprawę, że pandemia mocno zmieniła 
sposób pracy. Wpłynęła na oczekiwania pracowników 
i nasze codzienne relacje. Opracowaliśmy Strategię #Do-
bry Stan. Dzięki niej oferujemy pracownikom programy, 
które wspierają ich w łączeniu różnych ról społecznych. 
Umożliwiamy pracę w systemie hybrydowym i promuje-
my różnorodność.

Tworzymy nowoczesną organizację i zarządzamy 
nią w odpowiedzialny sposób #odpowiedzialna 
organizacja

W codziennej praktyce biznesowej stawiamy na transpa-
rentność. Od początku notowań na GPW publikujemy 
raporty społeczne. Otrzymaliśmy wyróżnienie w polskim 
Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Jesteśmy obecni 
w rankingach ESG. Te pozafinansowe oceny są ważne dla 
naszych interesariuszy, w tym inwestorów.

Inspirują nas inicjatywy na rzecz zrównoważonego roz-
woju. Stawiamy w naszej strategii na współpracę, współ-
odpowiedzialność i wymianę doświadczeń. Realizujemy 
17. cel zrównoważonego rozwoju ONZ – partnerstwa.  
Od maja 2022 r. jesteśmy członkiem  
UN Global Compact.

W PZU STAWIAMY  
NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
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Jakub Tyczkowski 
Prezes  
Rekopol 
Członek Rady Programowej UN GCNP 

W REKOPOLU EDUKACJA PEŁNI  
NADRZĘDNĄ ROLĘ
W REKOPOLU Organizacji Odzysku Opakowań zdajemy 
sobie sprawę, że motorem zmian w realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju zawsze jest edukacja. 
Podnoszenie świadomości ekologicznej konsumenta 
ma wpływ również na działalność przedsiębiorców, co 
ostatecznie przekłada się na poprawę stanu środowiska 
naturalnego. Dlatego edukujemy. Staramy się pojawiać 
wszędzie tam, gdzie konsument może i chce zdobyć 
niezbędną, w naszej ocenie, wiedzę. Akcja Czysty Bałtyk, 
której, podobnie jak Global Compact Network Poland, 
mieliśmy przyjemność być partnerem, pokazała, że 
są konsumenci, którzy śmiecą, ale są też tacy, którzy 
sprzątają. Naszym celem jest doprowadzić do tego, by 
nie tylko sprzątali, lecz także segregowali odpady, bo 
tylko tak mogą one stać się wartościowymi surowcami. 
Dlatego nasze działania edukacyjne zawsze obejmują 
dotarcie do jak największej liczby osób. Podczas akcji 
zebrano ponad 510 kilogramów odpadów, w działania 
zaangażowało się ponad 1500 wolontariuszy, a przez 
miasteczko przewinęło się kilka tysięcy odwiedzających. 

Dzięki współpracy tak wielu firm i organizacji, 
takich jak Global Compact Network Poland, 
Biedronka czy Electrolux przy tego typu 
wydarzeniach widzimy, że edukacja ekologiczna 
może łączyć nie tylko pokolenia konsumentów, 
lecz także zachęcać kolejne firmy do włączania 
się we wspólne działania. Wierzymy tym samym, 
że to dopiero początek – mówi Michał Mikołajczyk, 
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu,  
Prokurent w REKOPOLU. 

Mamy również świadomość, że realizacja celów 
zrównoważonego rozwoju powinna obejmować pracę 
nad systemem. Jak mówi Jakub Tyczkowski, Prezes 
Rekopolu: – Wspieramy całokształt działań Global 
Compact Network Poland mających na celu 
przeciwdziałanie szarej strefie i tak jak autorzy 
Raportu Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2022, 
wyrażamy głębokie zaniepokojenie opóźnieniem 
procesów legislacyjnych w zakresie ustawy 
o rozszerzonej odpowiedzialności producentów 
i popieramy wszelkie inicjatywy, które mają na 
celu wspomóc przedsiębiorców w odnalezieniu się 
w nowych realiach. 
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Sławomir Cytryniak 
Wiceprezes Zarządu 
i Współwłaściciel Spectra Lighting

Spectra Lighting oferuje kompleksowe rozwiązania 
oświetleniowe, obejmujące produkcję oraz szeroko ro-
zumiane usługi projektowe, realizowane przez wysokiej 
klasy projektantów, przygotowane na potrzeby m.in.: 
przestrzeni użyteczności publicznej, takich jak biura, 
hotele, muzea, szkoły, kina, teatry, zarówno w zakresie 
oświetlenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Spectra 
Lighting w swoich działaniach opiera się na solidnym, 
eksperckim doświadczeniu oraz szerokim wachlarzu ma-
rek produktowych. 

Zarządzając projektem, zespół Spectra Lighting gwa-
rantuje zastosowanie najlepszych z możliwych rozwią-
zań technicznych w obszarze docelowego stosowania 
oświetlenia, które wyróżniają: energooszczędność, eko-
logiczność, długa żywotność i różnorodność. Dlatego też 
aktualna oferta produkcyjna ograniczona jest wyłącznie 
do produkcji najbardziej oszczędnych opraw oświetlenio-
wych wykonanych w technologii LED, optymalizującej 
pracę maszyn poprzez ergonomiczne wykorzystanie ma-
teriałów oraz projektującej właściwą optykę. Dysponu-
jemy zaawansowanym technologicznie zapleczem pro-
dukcyjnym, gwarantującym wysoki poziom elastyczności 
i wydajności operacyjnej. Nasz dział konstrukcyjny, pra-
cujący z najnowszym oprogramowaniem do konstruowa-
nia opraw, jest swoistym strażnikiem ekologicznego pro-
jektowania opraw oświetleniowych, planując optymalne 
ilości materiałów wymaganych do produkcji, a nasz park 
maszynowy fabrykuje miliony opraw rocznie, gdzie każdy 
produkt schodzący z linii produkcyjnej umacnia naszą po-
zycję jednego z liderów, nie tylko na rodzimym rynku, ale 
również w 32 krajach całego świata, do których aktualnie 
eksportujemy nasze oświetlenie.

Zdajemy sobie sprawę, że nasze decyzje biznesowe mają 
wpływ na otoczenie. Dlatego też stale pracujemy nad 
tym, by wprowadzać innowacyjne rozwiązania, które nie 

tylko zaspokoją potrzeby naszych klientów, ale także 
będą mogły być przez nich wykorzystywane bez obaw 
o szkodliwe oddziaływanie na klimat. 

Kluczowym elementem naszej strategii jest realizacja 
Celów Zrównoważonego Rozwoju, które zapewniają 
wszystkim interesariuszom wspólny język w rozwiązy-
waniu kluczowych problemów współczesnego świata. 
Uważamy, że w walkę o lepsze jutro musimy się włączyć 
wspólnie i jednomyślnie, aby zapewnić przyszłość dla 
kolejnych pokoleń i środowiska naturalnego. 

Biorąc udział w inicjatywie GCNP pod nazwą „Równe 
Szanse w Biznesie”, zapewniamy, iż pracownicy Spectra 
Lighting, bez względu na płeć, wyznanie, pochodzenie 
społeczne, narodowość oraz orientację seksualną mają 
zapewnioną równość na wszystkich płaszczyznach funk-
cjonowania firmy. Jako członek UN Global Compact, 
każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby sprostać 
temu ambitnemu zadaniu. Wartości, którymi się kie-
rujemy, są dla nas drogowskazem w codziennej pracy 
i tworzą naszą kulturę organizacyjną oraz styl zarządza-
nia – to swoiste kompendium wiedzy Spectra Lighting 
o naszym podejściu do odpowiedzialności w praktycznym 
wymiarze.

Mamy pełną świadomość, iż Pracownicy, Społe-
czeństwo, Gospodarka i Środowisko to kluczowe 
obszary, na które mamy wpływ – tu i teraz – a od-
powiedzialny biznes może odegrać znaczącą rolę 
w rozwiązywaniu wyzwań współczesnego świata 
i tworzeniu wartości, znajdujących odzwierciedle-
nie w faktach i liczbach, wspierając przy tym Cele 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

TWORZYMY WSPÓLNĄ WARTOŚĆ W KIERUNKU  
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

208 2022 YEARBOOK



Michał Jan Cichy
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Stowarzyszenie Polski Ruch CP od 33 lat prowadzi 
działania w zakresie promowania i wdrażania Czystszej 
Produkcji (CP) – czyli ustanowionej przez UNEP/ONZ 
strategii ochrony środowiska, nadającej priorytet 
zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń oraz 
marnotrawstwu zasobów u źródeł ich powstawania, 
zbieżnej z dzisiejszymi ideałami Gospodarki o Obiegu 
Zamkniętym (GOZ). Prawie od początku naszej 
działalności prowadzimy Akademie Czystszej 
Produkcji (wcześniej znane jako Szkoły CP), 
gdzie uczymy przedsiębiorców zasad zarządzania 
środowiskowego i CP, pomagamy też zaprojektować 
i wdrożyć przykładową zmianę proekologiczną, dającą 
efekty dla środowiska oraz oszczędności ekonomiczne. 
Akademie CP organizujemy zarówno dla dużych grup 
firm, jak również – od ok. 2 lat – w nowym, bardzo 
intensywnym, trybie „indywidualnym” (grupy do 5 
uczestniczących instytucji).

Dla najlepszych firm/instytucji prowadzimy: Rejestr 
Świadectw CP oraz Polski Rejestr Czystszej 
Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości 
– którego Kapitule przewodniczy Wiceminister 
Klimatu i Środowiska. Podejmujemy wiele 
działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym 
szkoleniowych, związanych z ochroną środowiska, 
które opisujemy na stronie www.cp.org.pl.

Wśród działań edukacyjnych, adresowanych do 
szerokiego grona odbiorców (głównie jednak 
przedsiębiorców i pracowników firm), od 2019 r. 
realizujemy projekt „Kampania edukacyjna na temat 
zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki 
o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem 
doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”), 
dofinansowany ze środków NFOŚiGW.

Projekt ten, znany też jako #KampaniaGOZ,  
obejmuje m.in. następujące działania:

• 3 kolejne edycje Akademii CP – które spotkały się 
z bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystkie zostały 
już zakończone, przy czym niektóre projekty będą 
jeszcze bronione, z opóźnieniem spowodowanym m.in. 
utrudnieniami pandemicznymi. Podsumowanie efektów 
tych Akademii planujemy zamieścić w kolejnym wydaniu 
Yearbooka. 
• 6 webinariów o tematyce dotyczącej: GOZ, CP, 
oceny cyklu życia wyrobu (LCA), EMAS, ZeroWaste 
oraz finansowania ochrony środowiska. Nagrania z tych 
webinariów można zobaczyć na stronie www projektu. 
• 8 edycji warsztatów nt. LCA oraz śladu węglowego 
i ekoprojektowania, z wykorzystaniem programu 
SimaPro. Wydarzenia te, cieszące się bardzo dużym 
zainteresowaniem, zostały już zrealizowane. 
• 3 publikacje, z których 2 zostały wydane: broszury 
o GOZ oraz o CP i EMAS. Można je pobrać (pdf) z ww. 
strony. 
• 4 animacje komputerowe, z których pierwszą, 
„Podstawy GOZ”, można już zobaczyć na stronie projektu. 
Pracujemy nad kolejnymi, dotyczącymi: Czystszej 
Produkcji, Systemów Zarządzania Środowiskowego oraz 
roli konsumenta w GOZ. 
• 100 opisów dobrych praktyk z zakresu CP/GOZ 
(w trakcie realizacji). 
• 2 konferencje – jedna jest już za nami, a drugą 
planujemy zakończyć i podsumować nasz projekt pod 
koniec 2022 r. 
• Promocja projektu w mediach „nowych” oraz 
tradycyjnych. 
Cieszy nas duże zainteresowanie tematyką projektu 
#KampaniaGOZ. Łączny wskaźnik liczby osób 
bezpośrednio uczestniczących w projekcie oraz 
wyświetleń produktów projektu w Internecie przekroczył 
już 100 tys. 

Jeśli interesuje Cię ochrona środowiska, w tym 
Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, koniecznie  
odwiedź stronę naszego projektu: www.cp.org.pl/goz

CZYSTSZA PRODUKCJA – PRAKTYKA I EDUKACJA
PROJEKT #KampaniaGOZ
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Beata Gorczyca 
Dyrektor ds. Komunikacji Transport  
i Logistyka Polska

POLSKI TRANSPORT:  
POMIĘDZY ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM  
A KONKURENCYJNOŚCIĄ
Transport drogowy poddawany jest w ostatnich latach 
presji z wielu stron. Komisja Europejska oczekuje re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu 
o 90% do roku 2050 roku, partnerzy biznesowi – efektyw-
nych i niskoemisyjnych przewozów, które przyczynią się 
do redukcji śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw. 
Z trzeciej zaś strony – konsumenci chcieliby, aby koszt 
transportu pozostawał na niskim poziomie, a przewozy 
były wykonywane w najkrótszym możliwym czasie, na 
co apetyt rozbudza dodatkowo rozkwit e-commerce. Po-
środku tych oczekiwań znalazły się firmy transportowe, 
które choć mają znaczący udział w wytwarzaniu blisko 
50% polskiego PKB, mierzą się ze starymi i nowymi wy-
zwaniami, jak niedobór kierowców, wzrost kosztów pro-
wadzenia działalności czy Pakiet Mobilności. Czy możli-
we jest pogodzenie oczekiwań wszystkich interesariuszy 
i jednoczesne utrzymanie wypracowanej latami ciężkiej 
pracy pozycji lidera europejskiego rynku transportowe-
go? A co jeszcze istotniejsze – dokonanie zmian w taki 
sposób, aby nie sparaliżować gospodarki destabilizując 
branżę, która jest jej krwioobiegiem?

Obserwując liderów branży zrzeszonych w Związku 
Pracodawców Transport i Logistyka Polska, mogę bez 
cienia wątpliwości potwierdzić, że firmy te są zarówno 
świadome zachodzących zmian, jak i odpowiedzialności, 
jaka ciąży na nich jako liderach peletonu. Jednak deter-
minacja przedsiębiorców może nie być wystarczająca 
wobec stawianych przed nimi wyzwań czy absurdalnej 
momentami legislacji. Jako organizacja zwracaliśmy 
uwagę na sprzeczność ambicji Europejskiego Zielonego 
Ładu z prawodawstwem sektorowym – wprowadzenie 
Pakietem Mobilności obowiązku powrotu pojazdów do 
baz w krajach rejestracji co 8 tygodni oraz ograniczenia 
w kabotażu, według analiz Komisji wygenerują 3,3 mln 
dodatkowych emisji CO2 z transportu.

Aby w pełni zobrazować skalę wyzwania, jakie stoi przed 
polskimi firmami transportowymi, należy przedstawić 
kilka liczb. W 2020 roku wykonały one pracę przewozową 
o wartości 355 mld tonokilometrów, przewożąc ok. 64% 
polskiego eksportu pod względem tonażu oraz 82% pod 
względem wartości. Wykonana praca przewozowa stawia 
polskie firmy na pierwszym miejscu wśród krajów Unii 
Europejskiej – realizujemy aż 21% wszystkich przewo-
zów, wyprzedzając o 20% Niemcy. Na ten wynik zapraco-
wało 125 tysięcy polskich firm transportowych, spośród 
których 38 tysięcy realizuje transporty międzynarodowe.

Flota pojazdów ciężarowych wykorzystywanych przez 
polskie firmy jest coraz bardziej nowoczesna pod wzglę-
dem wymogów środowiskowych – wyraźnie widać wzrost 
pojazdów w najwyższych kategoriach norm spalania 
Euro, zaś ponad połowę pracy przewozowej wykonały 
pojazdy w wieku do 5 lat. W przypadku transportu dro-
gowego tempo rozwoju elektromobilności jest niewy-
starczające, aby móc nawet w średnim okresie wyprzeć 
tradycyjne napędy. Świadomi liderzy rynku zainwestowali 
w pojazdy gazowe (LNG/CNG) pomimo ich wyższej ceny, 
kierując się ich zdecydowanie niższą emisyjnością. Zo-
stali jednak pozbawieni wsparcia ze strony administracji 
rządowej i wobec rosnących cen gazu zaparkowali nowe 
ciężarówki i przywrócili do przewozów diesle. W równie 
trudnej sytuacji znaleźli się producenci, decydujący się 
zainwestować w rozwój technologii gazowej, od której 
następuje odwrót.

Dwa przytoczone wyżej przykłady pokazują, jaki istotna 
jest koordynacja działań wszystkich uczestników rynku 
transportowego – producentów pojazdów, firm transpor-
towych, klientów, ale również administracji publicznej. 
Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” 
od lat podejmuje się tego trudnego zadania, mając 
świadomość, że nie ma alternatywy dla ścieżki zrówno-
ważonego rozwoju. Jednak nawet najlepsza strategia 
dekarbonizacji pozostanie pustym zapisem, jeśli nie bę-
dzie uwzględniać uwarunkowań rynku oraz możliwości 
technologicznych. 
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Agnieszka Bacińska
Prezeska Zarządu Walk PR 
Członkini Rady Programowej UN GCNP

Ambicją Walk PR jest być firmą polecaną zarówno przez 
pracowników jak i klientów, a za drogowskazy do osią-
gnięcia tego celu uznajemy zasady UN Global Compact. 
Od lat wierzymy bowiem, że odpowiedzialny rozwój jest 
jedyną słuszną drogą dla biznesu - nie tylko korporacji 
czy firm produkcyjnych, ale także dla takich jak nasza 
- niedużych, kilkudziesięcioosobowych, lokalnych firm 
doradczych.

Sprawdzian humanitaryzmu 
Atak Rosji na Ukrainę dotknął naszą branżę public rela-
tions na różne sposoby, stając się sprawdzianem huma-
nitaryzmu w wymiarze jednostkowym i organizacyjnym. 
W pierwszych tygodniach od wybuchu wojny firmy PR 
masowo wypowiadały kontrakty klientom powiązanym 
z Rosją. Jednocześnie ogrom pracy doradczej alokowany 
był u klientów zmuszonych do zmiany swojego modelu 
biznesowego czy wyjścia z rynku rosyjskiego, co ozna-
czało intensywną komunikację ze wszystkimi interesariu-
szami danej firmy. Firmy PR oraz ich pracownicy zrealizo-
wali i wciąż realizują szereg inicjatyw i projektów, których 
celem jest wsparcie obywatelek i obywateli Ukrainy. 

Pracując na co dzień ze środkami masowego przekazu, 
zdajemy sobie sprawę, że nasza największa broń w tej 
okrutnej i niepotrzebnej wojnie to słowa i skalowanie 
przekazów. Od początku inwazji na zasadzie pro bono 
wspieramy w sposób systemowy projekty pomocowe re-
alizowane przez organizacje humanitarne oraz UN Global 
Compact Network Poland. Od momentu wybuchu wojny 
do połowy września br. przeznaczyliśmy blisko 300 go-
dzin pracy naszych konsultantów na tworzenie strategii 
komunikacji jak również realizację konkretnych działań 
w przestrzeni medialnej. 

Aspekty etyczne 
Kwestie etyczne pozostają w branży PR szalenie ważne, 
zwłaszcza w obliczu takich wyzwań jak dezinformacja 
czy propaganda. Za pośrednictwem Związku Firm PR 
przynależymy do zawiązanej wkrótce po wybuchu wojny 

koalicji przeciw dezinformacji. Zarówno Walk PR jak i pra-
cownicy jesteśmy sygnatariuszami etycznych kodeksów 
branżowych, m.in. Kodeksu Etyki PR. W ostatnim roku 
dołączyliśmy do programu Business and Human Rights 
UN Global Network Poland, koncentrując naszą aktyw-

ność w ramach dwóch obszarów tematycznych: standard 
etycznej i odpowiedzialnej komunikacji oraz standard 
etyki w sporcie. 

Projekty klimatyczne  
Niezmiennie w naszy model działania wpisane pozostaje 
zaangażowanie w projekty klimatyczne. Współpracuje-
my pro bono przy kampaniach edukacyjnych, szkolimy 
naszych pracowników, kształtując postawy proekologicz-
ne, angażujemy cały zespół w wolontariat klimatyczny. 
Jako organizacja jesteśmy również sygnatariuszami listu 
otwartego biznesu popierającego edukację klimatyczną 
w szkołach w ramach projektu „TAK dla edukacji klima-
tycznej”.

Miejsce pracy do polecenia 
W perspektywie wewnętrznej duży nacisk kładziemy na 
budowanie inkluzywnego środowiska pracy. Stale podda-
jemy się badaniu UN Global Network Gender Gap Analy-
sis Tool, w którym rok do roku odnotowujemy progres.

Naszą firmę reprezentuje zarząd kobiecy, co bynajmniej 
nie jest charakterystyczne dla polskiego rynku PR, 
w którym dysproporcja w liczbie kobiet i mężczyzn na po-
ziomie zarządów jest wciąż bardzo widoczna. Cieszymy 
się bardzo z tego, że znaczna część naszego zespołu to 
kobiety powracające po urlopie macierzyńskim, a 100% 
osób po odbytych w Walk PR stażach jest u nas zatrud-
nianych i pracuje dłużej niż rok. Po pandemii, na podsta-
wie konsultacji z całym zespołem, wypracowaliśmy nowy 
elastyczny model pracy. 

Naszym powodem do dumy i potwierdzeniem słuszności 
obranego kierunku jest wskaźnik satysfakcji naszych 
pracowników liczony jako e-NPS, który wg ostatniego 
badania wyniósł 80.

DROGOWSKAZY ZMIANY
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Michał Siegieda
Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej 
Wirtulana Polska Holding

Wirtualna Polska Holding to firma działająca w obszarze 
mediów i internetu. Prowadząc nasz biznes i tworząc 
serwisy docierające każdego miesiąca do 22 milionów 
Polaków, czujemy się odpowiedzialni za etyczne działa-
nie, współtworzenie, promowanie i wspieranie wysokich 
standardów. W wypełnianiu tej misji pomaga nam fakt,  
że jesteśmy różnorodni. 

W strukturach naszych spółek w 2021 roku spośród 
wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę 58% stanowiły kobiety.

Różnorodność nie kończy się na płci

Kluczowe dla nas są wszystkie aspekty zarządzania 
różnorodnością. Współpracujemy i akceptujemy się bez 
względu na przynależność rasową, narodową czy etnicz-
ną, religię, stopień i rodzaj niepełnosprawności czy wiek, 
ani nic innego, w czym możemy być odmienni.

W procesach rekrutacyjnych stosujemy zasadę równych 
szans, bez względu na różnice. Dbamy o rozwój talen-
tów i przekazywanie doświadczenia poprzez realizowane 
programy mentoringowe. Zatrudniamy osoby o różnym 
poziomie i kierunku wykształcenia, co wynika z szerokiego 
zakresu działalności. Różnorodność obszarów specjaliza-
cyjnych i procesów biznesowych realizowanych w Spółce 
daje atrakcyjne możliwości budowania kariery zarówno 
absolwentom kierunków humanistycznych, biznesowych, 
jak i ścisłych oraz inżynieryjnych, utożsamianych z branżą 
internetową. Chcemy utrzymać wysoki poziom różnorod-
ności wykształcenia i kompetencji w zatrudnianiu specjali-
stów we wszystkich obszarach działalności Spółki.

Różnorodność jest kluczowa w zespołach zarządzających. 
Przy wyborze członków rad nadzorczych, członków Za-
rządu i dyrektorów oraz kluczowych menedżerów decydu-
jące znaczenie mają wysokie kwalifikacje, doświadczenie 
zawodowe oraz przygotowanie merytoryczne do zakresu 
obowiązków. 

Co tak naprawdę daje nam różnorodność?

Już nieraz przekonaliśmy się, że różnorodność przynosi 
korzyści biznesowe, organizacyjnie, efektywnościowe. 
Daje więcej satysfakcji, pobudza kreatywność i poszerza 
perspektywę. Zmniejsza również ryzyko biznesowe pro-
wadzonych projektów. Odmienne spojrzenie w zespołach 
i kadrze zarządzającej prowadzi do osiągania lepszych 
wyników we wszystkich dziedzinach działalności. 

Doceniamy także to, że różnorodność daje nam Kobiecą 
perspektywę! Właśnie pod taką nazwą w naszej Spółce 
działa program mentoringowy skierowany do wszystkich 
kobiet i tworzony przez kobiety. To oddolna inicjatywa, 
która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i zaan-
gażowaniem dużego grona. To także efekt świadomości 
w zespołach i konsekwentnego wypełniania założonych 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju celów, m.in. Wirtu-
alna Polska zapewni środowisko pracy szanujące równość 
i różnorodność. 

W minionym roku wprowadziliśmy politykę różnorodno-
ści oraz dołączyliśmy do grona sygnatariuszy Karty Róż-
norodności. To uporządkowanie i podkreślenie naszych 
dotychczasowych działań w tym obszarze.

Jesteśmy różni i pojmujemy do jako ogromną wartość,  
na podstawie której tworzymy kulturę organizacyjną. Bę-
dziemy dalej tworzyć i promować różnorodne środowisko 
pracy. Zachęcam wszystkie firmy to zarządzania różno-
rodnością i równością, bo to się po prostu opłaca.

DBAMY O RÓWNE SZANSE
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Imię Nazwisko 
Stanowisko 
Instytucja

Grupa Żabka realizuje kompleksową Strategię Od-
powiedzialności, która jest w pełni zintegrowana 
ze strategią biznesową organizacji. Świadcząc 
usługi dla blisko 3 mln klientów dziennie oraz 
współpracując z ponad 7200 franczyzobiorców 
i kilkuset partnerami biznesowymi, z sukcesem 
realizuje ją w 4 kluczowych obszarach.  

I FILAR – ZRÓWNOWAŻONY STYL ŻYCIA

Jako ekosystem convenience towarzyszący klientom 
w każdym momencie dnia, Żabka ułatwia klientom do-
konywanie świadomych wyborów żywieniowych oraz 
zmianę ich codziennych nawyków na lepsze – dla nich 
i planety. Poprawia skład produktów marki własnej oraz 
wprowadza na nich intuicyjny system oceny wartości od-
żywczej Nutri-Score, ułatwiając klientom komponowanie 
odpowiednio zbilansowanej diety. Oferowane w ramach 
ekosystemu rozwiązania sprawiają, że zbędne staje się 
robienie zapasów, co w konsekwencji przekłada się na 
mniejsze straty żywności. Za pomocą aplikacji Żappka 
sieć rozpoczęła pilotaż Dobrej Paczki – rozwiązania ofe-
rującego pełnowartościowy produkt z bliskim terminem 
przydatności do spożycia za połowę ceny.

II FILAR – POZYTYWNY WPŁYW NA OTOCZENIE

Żabka w ramach zaangażowania społecznego – zdefinio-
wała trzy obszary na które chce mieć realny wpływ – do-
brostan, sąsiedztwo oraz równe szanse, wspierając jedno-
cześnie realizację pięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju 
(SDG) ONZ. W obliczu nieoczekiwanej sytuacji, jaką był 
wybuch wojny w Ukrainie, Grupa podjęła natychmiastowe 
działania pomocowe. Niezwłocznie powołała interdyscypli-
narny zespół kryzysowy, a pierwszą pomoc zrealizowała 
w niespełna 12 godzin od wybuchu wojny. Szeroko zakro-
jone działania pomocowe realizowane są z zaangażowa-
niem kluczowych interesariuszy organizacji.

III FILAR – ODPOWIEDZIALNA ORGANIZACJA

Żabka tworzy wiarygodną organizację zaangażowanych 
ludzi – liczą się dla niej kompetencje pracowników, ich 
doświadczenie i motywacja do rozwoju, a różnorodność 
zatrudnionych osób jest istotnym elementem DNA orga-
nizacji. Dzięki różnego rodzaju aktywnościom wspiera re-
alizację celu strategicznego – podnosi poziom zaangażo-
wania pracowników. W badaniu zaangażowania Instytutu 

Gallupa w 2021 roku znalazła się w top 34% najlepszych 
pracodawców. Chcąc potwierdzić zobowiązanie tworze-
nia równych szans w wynagradzaniu, w 2021 r. wdrożyła 
Politykę Równości i poddała się zewnętrznej certyfikacji 
EQUAL-SALARY. W efekcie, Żabka jako pierwsza polska 
firma detaliczna uzyskała certyfikat wskazujący równość 
płac w organizacji bez względu na płeć. 

IV FILAR – ZIELONA PLANETA

Skala operacji Grupy Żabka wiąże się z oddziaływaniem 
na środowisko, ale daje także możliwość przeciwdzia-
łania zmianom klimatu. Organizacja minimalizuje swój 
ślad środowiskowy w całym łańcuchu wartości. W 2021 
r. zwalidowała z Science Based Targets initiative am-
bitne zobowiązania potwierdzające zgodność celów 
redukcyjnych z Porozumieniami Paryskimi. Dzięki energii 
elektrycznej z OZE, zużywanej w operacjach własnych 
i innych działaniach efektywności energetycznej, zre-
dukowała ślad węglowy w zakresie 1 i 2 o 29%. Razem 
z franczyzobiorcami zmniejszyła także o 6% intensyw-
ność emisji w sklepach. Ponad 56% wydatków zaku-
powych realizuje z partnerami biznesowymi mającymi 
naukowo potwierdzone cele redukcyjne. Po raz drugi 
osiągnęła też neutralność plastikową w operacjach 
własnych oraz opracowała politykę cyrkularności i eko-
projektowania, z którą podzieliła się z partnerami bizne-
sowymi. 

Grupa Żabka wierzy, że przyszłość należy do firm, które 
rozwijają się w sposób zrównoważony, dbają nie tylko 
o wynik finansowy, ale także o klientów, partnerów bizne-
sowych i pracowników oraz o środowisko naturalne.

Raport Odpowiedzialności Grupy Żabka za 2021 rok:  
Wygodnie i Odpowiedzialnie

?
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