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Partnerzy raportu:

Od 1998 roku świadczymy najwyższej jakości usługi z zakresu doradztwa 

biznesowego, obejmujące między innymi analizy rynku i konkurencji, badania 

ilościowe i jakościowe, analizy zapotrzebowania oraz strategie rozwoju.



Posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie, które zdobywaliśmy w trakcie 

realizacji projektów zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. 

Wspieramy naszych Klientów na wszystkich płaszczyznach działania i dajemy 

gwarancję wykorzystania pełnego potencjału zasobów przedsiębiorstw.


 


Pomogliśmy już ponad 750 Klientom w rozwijaniu ich firm na rodzimych, a także 

zagranicznych rynkach.
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Dlaczego 

to ważne?

1.

Executive summary



Jak łatwo zauważyć, obecna sytuacja ekologiczna wymaga 

interwencji i implementacji zmian, które pomogą 

poprawić stan środowiska. To, co napawa optymizmem, to 

podejście konsumentów do wyboru produktów. Prawie 

każdy podczas decyzji zakupowych bardziej przychylny 

jest markom, której produkty są ekologiczne. Kierując się 

głosem odbiorców, wiele firm kładzie duży nacisk na 

redukcję swojego śladu węglowego.





Dużym zagrożeniem jest postępujący konsumpcjonizm 

i rozwój fast fashion. Producenci ubrań, by nadążyć za 

trendami i zapotrzebowaniem konsumentów, produkują 

maksymalnie ograniczając koszty, przez co często cierpi 

na tym środowisko. Dobrą wiadomością jest prognoza, 

mówiąca o wyrównaniu się wartości rynku ubrań 

z pierwszej ręki z rynkiem odzieży używanej.





Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się także na 

ekologiczne podejście już na poziomie biura. Inwestuje 

się w energooszczędne urządzenia, promowa wśród 

pracowników jest ideologia zero waste, chociażby 

w kontekście zmniejszenia zużycia papieru czy 

jednorazowych produktów. 
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Firmy posiadające floty aut służbowych 

coraz częściej decydują się na pojazdy 

z napędem elektrycznym lub hybrydowym. 

Dzięki czemu nie tylko redukują swój 

negatywny wpływ na środowisko, ale 

odnoszą także korzyści finansowe.







Swój wkład do sektora odnawialnych źródeł energii wnoszą także 

przedsiębiorstwa, które decydują się zostać niezależne w kontekście dostawy 

prądu. Niektóre z nich budują pola paneli słonecznych czy farmy wiatrowe, dzięki 

czemu mogą zredukować swój ślad węglowy oraz lepiej zaplanować swój budżet, 

nie uwzględniając w nim wzrostu cen prądu.





Niestety wciąż wiele firm pozostaje obojętna na zmiany środowiska. W celu 

realnego polepszenia sytuacji potrzebne jest zaangażowanie większej grupy, 

aniżeli indywidualnych przypadków. Dlatego tak ważne jest promowanie wśród 

osób decyzyjnych w dużych firmach idei zero waste, zrównoważonego rozwoju 

i redukcji swojego śladu węglowego jako przedsiębiorstwo.



W tym raporcie staramy się również rzucić światło na ważne i trudne pytanie 

związane z raportowaniem danych niefinansowych, wykraczających poza 

nowelizację ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Aby 

odpowiedzieć na to pytanie przeprowadziliśmy badanie ilościowe i jakościowe 

wśród przedstawicieli dużych firm odnośnie ich odczuć i wyzwań związanych z tą 

tematyką. Obejmowanie celów ESG (Enviornment (Środowisko), Social 

(Społeczność) oraz Governance (Zarządzanie)) w swojej działalności zaczyna być 

standardem rynkowym pozwalającym na dostęp do zagranicznego kapitału 

międzynarodowych inwestorów. Polskie instytucje nadal adaptują się do 

zmieniających się warunków i starają się sprostać wymaganiom trendu 

ekologicznego na płaszczyznach neutralności klimatycznej oraz raportowania 

danych i ich agregacji. W przypadku dużych firm notowanych na giełdzie 

sytuacja wygląda o wiele lepiej niż w małych i średnich przedsiębiorstwach, 

jednak nadal w 2019 roku zgodnie z badaniem Stowarzyszenia Emitentów 

Giełdowych jedynie 151 spółkom udało się opublikować raport zintegrowany ze 

wskazaniem ich podejścia do kwestii CSR. 
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Kolejnym zagadnieniem poruszonym w raporcie jest kwestia świadomości 

Polaków odnośnie ekologii i roku 2020. Zebrane przez wiele instytucji dane 

jednogłośnie wskazują, że na przestrzeni lat wiedza na temat zrównoważonego 

rozwoju wśród społeczeństwa zwiększała się dzięki wpływom kampanii 

promocyjnych, presji wywieranej przez komunikaty rządowe lub unijne oraz 

wpływowi mediów społecznościowych. Analizując sytuacje świadomości 

ekologicznej wśród firm można zauważyć wiele inicjatyw wychodzących oddolnie 

od poszczególnych pracowników związanych ze zmniejszaniem negatywnego 

wpływu na środowisko, ale również w ostatnich latach zwiększający się nacisk na 

budowanie strategii zakładającej osiągnięcie neutralności klimatycznej np. do 

2050 roku. Wybuch pandemii COVID-19 chwilowo wstrzymał działania 

ekologiczne i zmienił tor działań firm, jednak już w 2021 roku po stopniowej 

redukcji liczby zakażeń można było zaobserwować powrót do zainteresowania 

tematem środowiska. Pomimo pracy zdalnej poziom emisji firm nie spadł 

drastycznie. Oczywiście został ograniczony ślad węglowy generowany poprzez 

podróże służbowe (szczególnie te samolotami, które są najbardziej emisyjne) 

oraz dojazdy pracowników do biur.





Zakończeniem raportu jest zestaw zasad, które mogą pomóc pracownikom oraz 

managerom w codziennej pracy ograniczyć ślad węglowy. Obejmują one 

trywialne reguły np. redukcję zużycia energii elektrycznej lub segregacje 

odpadów. Pomimo ich prostoty, w przeprowadzonej ankiecie niektóre z tych 

aspektów były wskazane przez przedstawicieli dużych firm jako wyzwania, 

szczególnie z perspektywy całej organizacji. 

Z tego względu, poza analizą zagadnień 

badawczych, zachęcamy również do zapoznania się 

z nimi oraz implementacji reguł do swojej 

codziennej pracy w biurze. Kwestia ekologii nie 

powinna być jedynie trendem i buzzwordem 

pojawiającym się w komunikatach społecznych, 

a rzeczywistymi działaniami, które mogą uratować 

naszą planetę w długoterminowej perspektywie.
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Istota 

ekologii

2.

Obecna sytuacja



Istnieje przekonanie, że firmy powinny czynić świat 

lepszym miejscem do życia. Wymaga to jednak 

jednoczenia się organizacji na całym świecie. Im więcej z 

nich zaangażuje się w zrównoważony rozwój i inicjatywy 

z zakresu ochrony środowiska, tym lepsze efekty będzie 

można osiągnąć. Nadszedł czas, aby przeanalizować 

działania proekologiczne przedsiębiorstw i wprowadzić 

odpowiednie zmiany, które zapewnią wszystkim „lepsze 

jutro”. 



Zaangażowanie firm w ochronę środowiska rośnie na 

całym świecie. Czynniki takie jak rosnące nakłady na 

ekologię oraz strategia zrównoważonego rozwoju 

sprzyjają ograniczaniu negatywnego wpływu organizacji 

na otoczenie. Na poziom ekologiczności danego 

przedsiębiorstwa wpływa wiele różnych czynników, które 

przynoszą liczne korzyści dla samej firmy. W celu 

ustalenia, które z działań proekologicznych 

podejmowanych przez duże organizacje są najważniejsze, 

przeprowadziliśmy ankietę wśród osób zainteresowanych 

tematem CSR. 
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Aż 38% ankietowanych uznało, że zmniejszenie zużycia energii jest kluczową 

kwestią, którą powinny zajmować się duże firmy w ramach ograniczania 

negatywnego wpływu na środowisko. Istotne dla 27% badanych jest 

wykorzystanie rozwiązań przyjaznych środowisku (np. papier z recyklingu, 

hybrydowe samochody) przez przedsiębiorstwa. Z kolei 17% respondentów 

zadecydowało, że najważniejsza jest redukcja ilości odpadów oraz zwiększanie 

świadomości społeczeństwa. 


Ankieta pokazuje, że dla opinii publicznej największe znaczenie w redukowaniu 

negatywnego wpływu na środowisko mają praktyki powszechnie stosowane przez 

duże firmy, do których należy redukcja zużycia energii czy używanie eko-

rozwiązań. Istota problemu tkwi w prostych działaniach proekologicznych, na 

które powinno się zwracać uwagę w każdej organizacji.  Oszczędzanie wody, 

segregowanie śmieci czy używanie papieru � z recyklingu to przykładowe 

czynności, które powinny stać się normą w przedsiębiorstwach na całym świecie.



Jednak w obecnych czasach korporacje, dzięki swoim zasięgom, powinny skupić 

się na wyższych celach, tj. postawić na edukację zarówno swoich pracowników, 

jak � i konsumentów. Dbanie o środowisko jest wspólnym celem wszystkich ludzi 

i organizacji, jednak nie każdy jest świadomy jak postępować słusznie w danej 

sytuacji oraz jakie są dobre praktyki, które można stosować każdego dnia.
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Wykres 1. Które z działań proekologicznych podejmowanych 

przez duże firmy uważasz za najważniejsze?

Zmniejszanie zużycia energii

Rozwiązania przyjazne środowisku

Redukcja ilości odpadów

Zwiększanie świadomości

38%

28%

17%

17%



W związku z tym duże firmy, które docierają do szerokiego grona odbiorców 

powinny odegrać pierwszoplanową rolę w edukacji społeczeństwa.  Taką ścieżkę 

objął Ringier Axel Springer Polska – jeden z największych wydawców prasy 

i mediów internetowych w naszym kraju. Dzięki swoim inicjatywom firma stara się 

edukować i doradzić konsumentom, dzięki jakim prostym zachowaniom można 

stać się bardziej ekologicznym. 


„Klimat jest dla nas kluczowym wyzwaniem. 

W ramach tego bardzo szerokiego obszaru 

musimy skoncentrować się na jednej rzeczy 

– największym problemem, jeżeli chodzi o zmiany 

klimatyczne są emisje gazów cieplarnianych.

W procesie obliczania emisji są trzy zakresy i my zrobiliśmy te obliczenia dla 

wszystkich trzech. Pierwsza rzecz jaką robimy to jest to co my sami robimy jako 

wydawca, czyli ograniczanie naszych emisji. W tym roku ogłosiliśmy zero-

emisyjność, to znaczy przeprowadziliśmy audyt i obliczyliśmy, ile emitujemy jako 

wydawca w Polsce. Potem wypracowaliśmy też plan redukcji, jednak nie 

jesteśmy w stanie zredukować wszystkiego, ponieważ jest to proces. To czego 

nie mogliśmy ograniczyć, skompensowaliśmy inwestując w certyfikowane 

projekty gold standard – dzięki temu udało się uzyskać zero-emisyjność. Jako 

medium i wydawca przede wszystkim zajmujemy się tą kwestią, i dlatego 

ramach tego obszaru jesteśmy zaangażowani w 3 duże inicjatywy”.
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“RASP prowadzi różne inicjatywy wewnętrzne dla pracowników, które mają za 

zadanie edukować na wybrane tematy. Przykładem jest cotygodniowa „Kawa 

z …” dla pracowników, na którą zapraszamy w różnych tematach znane osoby. 

Podczas pandemii był dr Grzesiowski i mówił o wirusie. Co jakiś czas w ramach 

tego formatu zapraszamy właśnie znanych działaczy, aktywistów lub naukowców, 

czyli po prostu dla pracowników mamy spotkania bardziej inspirujące, gdzie 

trochę też my rozszerzamy ich wiedzę. Organizujemy też wolontariat 

pracowniczy, który polega na tym, że pracownicy mają cały dzień wolny 

i jedziemy z nimi do lasu, sadzimy drzewa i mają taki warsztat edukacyjny, gdzie 

Fundacja Czas na Las edukuje ich, dlaczego drzewa są takie ważne itp. To nie 

ma formatu stricte szkolnego, tylko raczej wolontariatu pracowniczego czy 

właśnie tych spotkań i rozmów, dlatego że cała nasza akcja #Niech żyje planeta 

jest skierowana zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz, czyli nasi pracownicy są 

również tam włączeni. W ramach akcji #Niech żyje planeta mamy 50 

ambasadorów wewnętrznych, tak zwane „Zielone serca”, pracowników, którzy też 

angażują się w tę akcję, podsyłają materiały, to są też te osoby, które promują tę 

akcję wśród innych kolegów z pracy”.�� 
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Duża 

firma, 

duży 

problem?

Firma



RWE


Vattenfall


PGE Polska Grupa Energetyczna


ArcelorMittal


Engie


EDF


ČEZ, a.s.


ENEA


TOTAL


Enel


Eni


Endesa


ExxonMobil


Uniper


E.ON



Kraj spółki



Niemcy


Szwecja


Polska


Luksemburg


Francja


Anglia


Czechy


Polska


Francja


Włochy


Włochy


Hiszpania


Stany Zjednoczone


Niemcy


Niemcy


Emisja (mln t CO2 eq)



89,81


80,10


47,69


45,09


24,31


22,45


22,17


21,63


17,41


16,59


15,95


15,71


15,41


14,59


14,58


Jak duża jest skala oddziaływania dużych firm na środowisko, pokazuje zestawienie 

przygotowane przez Komisję Europejską. Tylko 15 przedsiębiorstw odpowiada za niemalże 

30% emisji gazów cieplarnianych w Europie. Dane pochodzą z 2019 roku, czyli  okresu 

przedpandemicznego, kiedy to poniższe spółki funkcjonowały ”na pełnych obrotach”. 

Większość z nich to producenci energii, dodatkowo 60% CO2 emitowanego każdego roku 

powstaje na skutek spalania paliw takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz. 



Optymizmem nie napawają również informacje 

podawane przez Komisję Europejską, odnośnie 

osiągniecia celu zredukowania emisji CO2 o 55% 

do 2030, względem 1990 roku. Od tego czasu udało 

się obniżyć ilość wytwarzanych gazów o 23% i jest 

to zbyt wolne tempo, by osiągnąć założony cel.





Kolejnym problemem jest brak określenia 

daty odejścia Polski od węgla, ponieważ 

uniemożliwia to restrukturyzację regionów 

opartych w głównej mierze na jego 

wydobyciu. 
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Drastyczne skutki afer i katastrof ekologicznych 

spowodowanych działaniami dużych firm są 

nieodwracalne 





Jedną z bardziej medialnych afer 

dotyczących negatywnego wpływu na 

środowisko dużych firm była 

Dieselgate. Koncern Volkswagen AG 

dopuścił się montowania w samochodach 

oprogramowania, pozwalającego na 

manipulacje wyników emisji � z układu 

wydechowego. Niektóre badania mówią, 

że skandal związany z emisją powyżej 

norm przyczynia się do nawet 5 000 

zgonów rocznie w Europie.





Kolejną kwestią w zakresie 

oddziaływania dużych firm na 

środowisko są katastrofy ekologiczne, 

których przyczyną są nieumyślne lub 

nieprzemyślane działania. Z definicji są 

one rozumiane jako zdarzenia 

powodujące nieodwracalne, negatywne 

skutki na środowisku. Biorąc pod uwagę 

dużą skalę operacji międzynarodowych 

gigantów, możemy spodziewać się 

podobnej skali skutków ich błędów. 

Przykładem może być wybuch platformy 

wiertniczej Deepwater Horizon, należącej 

do koncernu BP, w zatoce meksykańskiej 

w 2010 roku. Sam wyciek trwał 87 dni,  

a każdego z nich do wód wydobywało się 

około 800 000 litrów ropy naftowej.








Powstała plama o powierzchni ponad  

6 000 km2 przyczyniła się do destrukcji 

siedlisk setek gatunków ptaków oraz 

miała negatywny wpływ na przemysł rybny 

oraz turystyczny w okolicach wybrzeża. 

Mimo obiecanych rekompensat 

wpłacanych przez spółkę na rzecz 

„odbudowy” środowiska, wartość jej akcji 

drastycznie spadła.


 


Jednakże odpowiedzią na ostrzeżenia 

ekspertów i presją ze strony 

konsumentów jest nabierający na 

dynamice trend ograniczania swojego 

wpływu, jako dużych firm, na środowisko. 


Z badania Deloitte Insights możemy 

dowiedzieć się, że 2/3 badanych firm 

stwierdza, iż ich klienci domagają się 

przejścia na odnawialne źródła energii. 



Wiele międzynarodowych przedsiębiorstw 

zadeklarowało taką zmianę i korzystanie 

z ekologicznych źródeł energii w 100% 

lub osiągnięcie neutralności węglowej  

w ciągu kilkunastu lat. Ta informacja 

tworzy obiecującą perspektywę dla 

środowiska i stopniowego zmniejszania 

negatywnego wpływu działalności dużych 

firm na nie.
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Zrównoważone finansowanie nabiera na znaczeniu dzięki 

decyzjom podejmowanym przez Unię Europejską






Kwestia zrównoważonego finansowania zyskuje na znaczeniu na całym świecie. Komisja 

europejska w 2016 roku powołała Grupę Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. zrównoważonego 

finansowania. W skład tego grona wchodzą reprezentanci takich sektorów jak: bankowość, 

ubezpieczenia, giełdy papierów, zarządzanie aktywami, fundusze emerytalne, organizacje 

pozarządowe oraz środowisko akademickie. Efektem ich współpracy ma być opracowanie 

spójnej strategii UE dotyczącej zrównoważonego finansowania. W planie opublikowanym 

w 2018 roku Komisja zakłada trzy główne cele:




m Zarządzać ryzykiem finansowym wynikającym ze zmiany 

klimatu, degradacji środowiska i problemów społecznych,[

m Przekierować przepływy kapitałowe � w kierunku 

zrównoważonych inwestycji� w celu osiągnięcia 

zrównoważonego�  i inkluzyjnego wzrostu�

m Wspierać przejrzystość i długoterminowość  

w działalności finansowej i gospodarczej.
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Zrównoważone finansowanie nabiera na znaczeniu dzięki 

decyzjom podejmowanym przez Unię Europejską






Rozporządzenie w sprawie Taksonomii wprowadzone � w czerwcu 2020 roku przez Parlament 

Europejski, ma na celu wprowadzenie pierwszego na świecie systemu klasyfikacji – „zielonej 

listy” dla przedsiębiorstw zrównoważonych. Jej cele to między innymi łagodzenie zmian 

klimatu czy przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Taksonomia bardzo szczegółowo 

określa warunki, jakie spółki giełdowe muszą spełnić, by móc uznać je za 

zrównoważone środowiskowo. Przedsiębiorstwo musi spełniać 4 poniższe warunki, by się 

zakwalifikować: N

 , Zapewniać znaczący wkład do co najmniej jednego � z sześciu celów środowiskowych;N

., Wykazywać „brak znaczącej szkody” dla innych celów środowiskowych;N

E, Zgodność z kryteriami technicznymi;N

�, Zgodność z minimalnymi gwarancjami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego 

i zarządzania.





Z systemu kwalifikacji korzystać będą musiały państwa UE, uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe oraz spółki finansowe i niefinansowe objęte raportowaniem 

niefinansowym. System powinien pomagać w pozyskiwaniu finansowania na 

zrównoważoną działalność, dlatego może być także stosowany dobrowolnie przez inne 

podmioty, nie objęte dyrektywą.  
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Globalna emisja dwutlenku węgla w grudniu 2020 roku 

była wyższa o 2,1% niż w roku poprzednim

Początek pandemii i związane z nią restrykcje oznaczały ograniczoną działalność 

gospodarczą regionów na całym świecie. Lockdown zdewastował wiele gałęzi gospodarki, 

uderzając najmocniej w transport, motoryzację, gastronomię i turystykę. Granice państw, 

biura oraz lokale zostały zamknięte, co ograniczyło podróże i konsumpcję obywateli – takie 

zmiany miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Emisja gazów cieplarnianych w 2020 

roku w Polsce spadła o 6% w  stosunku do poprzedniego roku. W wielu miastach doszło do 

poprawy jakości powietrza i wód. W 2020 roku zwiększył się również udział odnawialnych 

źródeł energii (OZE) z  27% do 29% i jest to największy zarejestrowany rokroczny wzrost 

tego wskaźnika.



Oprócz pozytywnego wpływu pandemii można zauważyć też negatywne zjawiska. Wymogi 

sanitarne spowodowały znaczny wzrost ilości odpadów medycznych takich jak maseczki 

i rękawiczki, które nie nadają się do recyklingu. Dłuższy czas przebywania w domu przyczynił 

się do wzmożonego korzystania z elektroniki, wobec czego konsumpcja energii gospodarstw 

domowych wzrosła. W trakcie pandemii zwiększyło się również zużycie wody zarówno 

w domach, zakładach produkcyjnych, jak i biurach przez dużo częstsze mycie rąk i działania 

sanitarne. Ocenia się także, że poniesione straty finansowe mimo rosnącego trendu działań 

ekologicznych, spowodują przesunięcie środków z eko-innowacji na działalność bieżącą 

i odbudowę pozycji po problemach związanych z  globalną pandemią. Prognozuje się, że 

wzrost aktywności gospodarczej po pandemii i kryzysie będzie skutkował jeszcze większym 

zanieczyszczeniem w okresie ożywienia. Porównując do sytuacji kryzysu z 2007 roku, 

wzmożony popyt i  aktywność przemysłowa spowoduje na tyle duży wzrost emisji, że 

przewyższy on i nadrobi wcześniejszy spadek. Dowodem na to są dane emisji dwutlenku 

węgla z grudnia 2020 roku. Jej poziom był wyższy o 2,1% niż w tym samym miesiącu rok 

wcześniej.
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Źródło: Time, „The COVID-19 Pandemic's Impact on Global CO2 Emissions Didn't Last Very Long”, 03.2021, time.com



2020 - najlepszy  
rok dla ekologii?

6% spadku globalnej emisji gazów 
cieplarnianych w 2020 roku



Praca zdalna i hybrydowa staje się coraz popularniejsza

W ostatnich latach ekologia cieszyła się coraz większym zainteresowaniem ze strony 

obywateli, a pandemia sprawiła, że ten trend dodatkowo nabrał rozpędu. Dowodem na to są 

między innymi statystyki Google Trends – na ich podstawie można wywnioskować, że 

początek pandemii spowodował również wzmożone wyszukiwanie haseł związanych 

z ochroną środowiska w internecie. Idealnym przykładem jest liczba wyszukiwań haseł 

o segregacji śmieci, która na początku 2020 roku była 4-krotnie wyższa niż pod koniec 2019 

roku. Wielu Polaków twierdzi, że bardziej obawia się teraz zmian klimatycznych. Widok 

wyrzuconych maseczek i jednorazowych rękawiczek  sprawił też, że jesteśmy bardziej 

wrażliwi na ilość wytwarzanych odpadów. Odnotowano także spadek konsumpcjonizmu. Wielu 

Polaków uznało, że wcale nie jest im potrzebne tyle rzeczy, ile kupowali przed pandemią 

i postanowili zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe, racjonalizując wydatki w obliczu 

trwającego kryzysu. Większym zainteresowaniem cieszą się również produkty przyjazne dla 

środowiska. W I kwartale 2020 roku wzrost rynku żywności ekologicznej wyniósł 20% i jest to 

3,5 razy szybciej w porównaniu do średniej całego koszyka.



Podejście przedsiębiorstw także się zmieniło. Obecnie bardzo popularna stały się praca 

zdalna oraz hybrydowa. Z raportu firmy Déhora „Czas pracy w czasie pandemii – nowe 

wyzwania, nowe rozwiązania” wynika, że 82% firm w czasie pandemii uelastyczniło miejsce 

pracy. Kolejną zmianą jest sposób organizacji pracy w firmach. Aż 69% firm zamiast czasu 

pracy rozlicza pracowników przez wykonane zadania. Ma ona pozytywny wpływ na 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ponieważ osoby pracując z domu, nie muszą 

dojeżdżać do biura i zanieczyszczać tym samym powietrza, natomiast nie wynika z tego 

jeszcze poprawa stanu środowiska ogółem – nie wiadomo, czy wpływ gospodarstw domowych 

przy pracy zdalnej nie niweluje tego efektu. Umowy i faktury elektroniczne przyczyniają się 

też do ograniczenia ilości odpadów. Coraz większym zainteresowaniem ze strony firm 

i konsumentów cieszą się rozwiązania e-commerce. Jest to wygodne dla klientów i jeśli 

produkty są pakowane ekologicznie – również dla środowiska.
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82% firm w czasie  
pandemii uelastyczniło miejsce pracy

69% firm rozlicza pracowników przez wykonane 
zadania zamiast czasu pracy



Polacy bardziej obawiają się zmian klimatycznych niż 

pandemii COVID-19

Lockdown spowodował zmianę spojrzenia na kwestię ekologii i wiele obserwacji z tego 

okresu będzie miało wpływ na przyszłe działania ludzi. Spośród swoich obaw na przyszłość, 

Polacy podają zagrożenie koronawirusem dopiero na 4. miejscu. Bardziej obawiają się 

katastrof ekologicznych takich jak susza, zmiany klimatyczne, lub zanieczyszczenie 

powietrza. Pośród nawyków, jakie chcą ograniczyć w post-pandemicznej rzeczywistości, 

najczęściej wymieniane są podróże samolotem, podróże służbowe zagranicę czy kupowanie 

zbyt wielu ubrań. Mimo obawy przed zakażeniem w pojazdach komunikacji miejskiej, ponad 

połowa Polaków chce ograniczyć w przyszłości jazdę samochodem. Wśród największych 

zmian w  działalności dużych firm należy zaliczyć przejście w tryb zdalny lub hybrydowy – 

dotyczy to zarówno pracy, jak i sposobu rekrutacji. Niewykluczone również, że zmiany w  

podejściu do ekologii pojedynczych obywateli wywrą duży wpływ na działalność pro-

środowiskową biznesu. Rok pandemii jeszcze bardziej dał do zrozumienia jak ważny jest 

zrównoważony rozwój. Teraz technologie i praktyki ekologiczne będą przez to rozwijać się w 

jeszcze szybszym tempie niż miało to miejsce przed pandemią.
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Źródło: Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, „Polacy po doświadczeniach pandemii”, 09.2020, gov.pl




O wyzwaniach związanych z ekologią i wpływie pandemii, 

przeprowadziliśmy również rozmowę z firmą Raben:



Jakie działania zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju podejmuje Państwa 

firma? 



„Staramy się, aby działalność Grupy Raben miała pozytywny wpływ szczególnie na 

następujące cele: dobre zdrowie i jakość życia; godna praca i wzrost ekonomiczny; przemysł, 

innowacyjność, infrastruktura; odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; akcja klimatyczna 

oraz partnerstwo na rzecz celów. Kwestie środowiskowe to jak już wspomniałem głównie 

związane ze śladem węglowym i rewolucją technologiczną. Poza tym bardzo wysoko na 

naszej agendzie są różnorodność (szczególnie wśród kierownictwa), rozwój i zaangażowanie 

pracowników oraz bezpieczeństwo pracy – nie tylko naszych pracowników, ale również 

kluczowych dostawców. Nasz model biznesowy opiera się na współpracy z przewoźnikami, 

w związku z czym koncentrujemy się na wzmacnianiu relacji z tą grupą zawodową. 

Prowadzimy wewnętrzne programy, pozwalające m.in. na implementację rozwiązań 

wypracowanych w ramach grupy „Responsible Trucking” pod CSR Europe, której jesteśmy 

współzałożycielem. Zależy nam na budowaniu zintegrowanej sieci dostaw w skali 

europejskiej, dzięki czemu możemy mieć wpływ na naszych partnerów biznesowych 

i ekologiczny charakter ich działań.
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Pandemia z pewnością przyspieszyła niektóre procesy 

z zakresu wprowadzania CSR w politykę zarządzania firmą. 

Pod koniec 2019 roku rozpoczęliśmy prace nad 

kompleksową strategią ESG, która została sformalizowana 

w zeszłym roku i od tego roku wdrażamy ją we wszystkich 

spółkach grupy Raben. Zauważalnym sukcesem jest drugi 

w Polsce (pierwszy w naszej branży) i jeden z pierwszych na 

świecie w sektorze transportu drogowego kredyt powiązany 

ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju. W ramach 

pięcioletniego finansowania na koniec każdego roku 

oprocentowanie, które będziemy musieli spłacać, 

uzależniane jest od ustalonych wspólnie z bankami 

współczynników.”



Świadomość ekologiczna Polaków

19

Instytucją monitorującą stopień świadomości ekologicznej Polaków w najszerszym zakresie 

jest Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE). Przeprowadził on badania świadomości ekologicznej 

Polaków realizowane z udziałem CBOS w latach 1998-2012. Według analizy dotyczącej dekady 

1990-2000, niespełna 20 lat temu organizacje proekologiczne były słabo rozpoznawane 

w społeczeństwie, a działaniom instytucjonalnym często towarzyszyła negatywna ocena 

społeczna oraz nieufność. 





Ekologiczne organizacje pozarządowe w Polsce będąc słabo rozpoznawalnymi z trudnościami 

realizowały zamierzone cele. Wraz z upływem czasu społeczeństwo zaczęło przekonywać się 

stopniowo do podejmowanych przez nie działań. Coraz więcej ludzi uwierzyło, że wspólny cel 

ma znaczenie. Jednak zmiana trendów powinna skłonić organizacje do wchodzenia w bliższe 

interakcje ze społeczeństwem oraz do szerszych działań o charakterze promocyjnym, 

ponieważ nadal nie dostrzega się wymiernego poczucia chęci uczestniczenia � w walce 

o lepsze jutro.





W latach 1998-2012 charakter świadomości ekologicznej przede wszystkim zawdzięczaliśmy 

doświadczeniu poszczególnych osób. Powszechnym uznaniem cieszy się również korzystanie 

z dorobku międzynarodowych organizacji takich jak np. Greenpeace. Wszystko ma na celu 

uświadomienie ludziom źródeł zagrożeń, � z którymi spotykamy się na co dzień. 

Przeprowadzone badania pokazały, że lękowe reakcje wynikały z niewielkiej wiedzy na ich 

temat.


Badania świadomości ekologicznej Polaków, Raport dla Bayer Sp. z o.o., październik 2005, s. 5 - 12, http://www.eduskrypt.pl/

ebookswiadomosc_ekologiczna_polakow__wyniki_badan_przeprowadzonych_ przez_gfk_polonia_we_wspolpracy_z_firma_bayer-487.html.


P. Gliński. Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego – dotychczasowe wyniki badań. Kultura i społeczeństwo. 3/1988, T. Burger. 

Świadomość ekologiczna: między lękiem a działaniem. Raport InE 1/1992. 







Barometr świadomości ekologicznej Polaków

Wśród większości Polaków powszechnym trendem był brak zainteresowania problemami 

związanymi z zanieczyszczeniem środowiska oraz ograniczoną dostępnością 

nieodnawialnych surowców. Przekonania wiązały się z brakiem wiary � w skuteczność kroków 

podejmowanych przez władze oraz niechęcią do zmian. Lokalność i zaufanie do działań 

indywidualnych takich jak segregacja odpadów, oszczędność zasobów potwierdziły badania 

2000. 





Jak podaje Instytut na rzecz Ekorozwoju, w kolejnych latach badania wyliczany wskaźnik 

świadomości ekologicznej przedstawione są na poniższym wykresie.










Wykres przedstawia procent ankietowanych cechujących 

się świadomością ekologiczną. Analizując dane, można 

zauważyć, że podejście zaczęło zmieniać się znacząco wraz 

z końcem XX wieku. Zauważono rosnący poziom gotowości 

społecznej do angażowania się w działania indywidualne 

– Polakom za cel zaczęły przyświecać troska o zdrowie 

własne, rodziny oraz o los przyszłych pokoleń. 





Raport dla firmy Bayer Sp. z o.o „Badania świadomości 

ekologicznej Polaków” na reprezentatywnej grupie 1 000 

Polaków wykazał, że 87% respondentów wciąż nie 

segreguje surowców wtórnych i nie używa w tym celu 

specjalnych pojemników. Respondenci zostali również 

zapytani o to, czy wierzą, że ich zachowanie wpływa na 

środowisko naturalne – mowa zarówno o ochronie, jak 

i dewastacji środowiska. Okazało się, że aż 40% badanych 

nie jest w pełni przekonanych do tego stwierdzenia. 





Powyższe dane dowodzą, że na początku wieku 

społeczeństwo nie było przekonane do tego, że jednostka 

może znacząco wpłynąć zarówno na środowisko jak 

i otoczenie. Skutkowało to nieustannym pogłębianiem się 

negatywnych zmian klimatycznych i środowiskowych � np. 

ocieplaniem klimatu czy wycinką drzew w celu pozyskania 

surowców.
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Badania świadomości ekologicznej Polaków, Raport dla Bayer Sp. z o.o., październik 2005, s. 5 - 12, http://www.eduskrypt.pl, 

ebookswiadomosc_ekologiczna_polakow__wyniki_badan_przeprowadzonych_przez_gfk_polonia_we_ wspolpracy_z_firma_bayer-487.html.; P. 

Gliński. Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego – dotychczasowe wyniki badań. Kultura i społeczeństwo. 3/1988, T. Burger. 

Świadomość ekologiczna: między lękiem a działaniem. Raport InE 1/1992. 
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Co robimy, aby chronić 
środowisko?

21

W latach 2010-2014 Ministerstwo Środowiska zleciło badania oceny postępujących przemian 

świadomości ekologicznej Polaków w ramach kampanii edukacyjno-promocyjnej „Nie 

zaśmiecaj swojego sumienia”. 





W porównaniu do poprzednich lat zauważono wzrost świadomości ekologicznej Polaków. 

Ponad 80% badanych uważało, że podejmując działania indywidualne mogą przyczynić się do 

poprawy stanu środowiska (w 2008 roku było o 10% mniej).





Kampania cieszyła się szczególnym zainteresowaniem. Poruszała temat osobistej 

odpowiedzialności ludzi za własne czyny. Celem Ministerstwa było zachęcenie ludzi do 

dyskusji na temat swojego postępowania i jego konsekwencji � w zakresie ochrony 

środowiska. 





Aż 3/4 badanych twierdziło, że tego typu kroki przyczyniają się nie tylko do podniesienia 

poziomu wiedzy � o ochronie środowiska, ale również wpływają na kształtowanie nawyków 

i postaw proekologicznych. 


Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, raport TNS Polska dla Ministra Środowiska, Warszawa 2012; Badanie 

świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, badanie trackingowe, raport PBS dla Ministra Środowiska, Sopot 2013; 

Badanie świadomości i zachowań mieszkańców Polski, badanie trackingowe, raport TNS Polska dla Ministra Środowiska, 2014.


„Barometr ekologiczny Polaków. Co robimy, aby chronić środowisko?”, Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez IBRIS, 2020, 
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Co robimy, aby chronić 
środowisko?
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Badania w raporcie Banku Ochrony Środowiska „Barometr ekologiczny Polaków. Co robimy, 

aby chronić środowisko” z 2020 roku pokazują, że Polacy w większości twierdzili, iż klimat 

Ziemi się zmienia (89%). Zauważono również wzrost świadomości ekologicznej Polaków. 

Znacząca większość, bo aż 91% uważa, że działania proekologiczne podejmowane 

indywidualnie – takie jak segregacja śmieci, oszczędzanie wody � – wpływają na ograniczenie 

negatywnych zmian klimatycznych. Co więcej, aż̇ 2/3 respondentów jest pewna słuszności tej 

tezy. Zgodziło się̨ � z nią nieco więcej kobiet (95%) niż̇ mężczyzn (86%). 





Odczuwalne zmiany klimatu sprawiły, że ludzie coraz poważniej zaczęli podchodzić do tego 

jak wpływają na środowisko i jak mogą o nie zadbać. Pozytywny odzew wniosły również 

wszelkiego rodzaju kampanie środowiskowe, które podnosiły świadomość ekologiczną 

Polaków. Ludzie zaczęli stawiać na indywidualność i zaczynać od małych działań takich jak 

segregacja czy oszczędzanie wody czy energii. 





Wraz z upływem czasu zauważalny jest wzrost zainteresowania działaniami chroniącymi 

zarówno środowisko, które nas otacza ale przede wszystkim nas samych. Społeczność 

dostrzegła, że od każdego z nas zależy przyszły rezultat. Władze lokalne, które na początku 

XXI wieku cieszyły się niewielkim zaufaniem, przestały być wyłącznie odpowiedzialne za walkę 

z postępującymi zmianami klimatycznymi.


Raport Banku Ochrony Środowiska, Barometr ekologiczny Polaków. Co robimy, aby chronić środowisko, Warszawa, 2020.
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Coraz więcej, bo aż 66% Polaków deklarowało, że nawet podczas codziennych czynności, 

takich jak zakupy czy sprzątanie bierze pod uwagę kwestie ekologiczne. 





Statystyki trendów Google również wskazują na rosnące zaangażowanie w działania 

proekologiczne. Na początku 2020 roku dwukrotnie wzrosły wyszukiwania fraz dotyczących 

sposobów segregacji śmieci, a kolejny nieznaczny wzrost był również zauważalny na początku 

pandemii � COVID-19. Większym zainteresowaniem cieszyły się wyszukiwania związane 

z ochroną środowiska, co może świadczyć o wszechstronnym podejściu do działań na rzecz 

środowiska. Statystyki pokazują, że do końca 2019 roku hasła związane z segregacją 

znajdowały się w skali � 0-100 poniżej 25. Wnioski wynikają z analizy trendów wyszukiwani  

w przeglądarce Google. Początkowo wyszukiwane hasła były bardzo proste. Dotyczyły na 

przykład sposobów segregacji odpadów. Z czasem zaczęły pojawiać się hasła  bardziej 

kompleksowe – sam sposób segregacji okazał się nie wystarczający, ludzie zaczęli szukać 

innych alternatywnych sposobów na pomoc środowisku.





Wzrost wyszukiwania sposobów segregacji wzrósł do poziomu 100 podczas początków 

pandemii na przełomie grudnia � i stycznia 2020 roku. Następnie niestety znów nastąpił 

spadek. Jednak tym razem wyszukiwania utrzymywały się na wyższym poziomie. Podobna 

sytuacja dotyczy również zainteresowania bioodpadami. Od listopada do grudnia odnotowano 

zerowe zainteresowanie, jednak później wraz � z początkiem pandemii rosła dynamicznie do 

lutego 2020 roku do poziomu 86.






Liczby reprezentują poszczególne zainteresowania w wyszukiwaniu względem najwyższego punktu na wykresie. Wartość 100 oznacza 

najwyższą popularność hasła. Wartość 50 oznacza, że popularność hasła była dwukrotnie mniejsza. Wartość 0 wskazuje, że dla danego 

hasła nie ma wystarczających danych.
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Barometr świadomości 
ekologicznej Polaków
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Dodatkowo 7/10 mieszkańców Polski uważa zmiany klimatu za bardzo poważy problem. 

Społeczeństwo nadal sądzi, że to władza centralna  jest odpowiedzialna za podejmowanie 

działań na rzecz minimalizacji niekorzystnych skutków zmian klimatu. Jednak coraz bardziej 

są świadomi, że ochrona środowiska nie należy wyłącznie do powinności organów 

publicznych. Wzrosła świadomość, że początek rewolucji zaczyna się od pojedynczych 

jednostek tworzących podmioty gospodarcze. Jak pokazują statystyki, ponad 50% 

respondentów jest zdania, że również każdy z nas powinien takie działania prowadzić. 





Polacy zauważają również duży problem w redukcji emisji gazów. Prawie 6/10 respondentów 

uważa, że należy zacząć już teraz od realnych zmian. Głównym powodem redukcji gazów są  

szkodliwe skutki dla środowiska oraz zdrowia. Natomiast najczęstszym powodem braku chęci 

redukcji gazów cieplarnianych jest opinia, że w porównaniu do innych państw ich emisja 

w Polsce nie jest duża.� 


Ponad połowa mieszkańców Polski zauważyła informacyjne � i edukacyjne działania firm 

w zakresie ekologii i zmian klimatu. Podsumowując, Polacy zmierzają w kierunku lepszego 

jutra. Ważne jest jednak nieustanne podejmowanie wyzwań – niepoprzestawanie na tym co już 

się zrobiło, ale skupianie się na tym czego można jeszcze dokonać dla środowiska. Nie bójmy 

się zaangażować!





Liczby reprezentują poszczególne zainteresowania w wyszukiwaniu względem najwyższego punktu na wykresie. Wartość 100 oznacza 

najwyższą popularność hasła. Wartość 50 oznacza, że popularność hasła była dwukrotnie mniejsza. Wartość 0 wskazuje, że dla danego 

hasła nie ma wystarczających danych.
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Perspektywa

Unii

Europejskiej

3.
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Zanieczyszczenie powietrza



Zanieczyszczenie powietrza skutkuje  

400 000 zgonami każdego roku w UE.




Emisje CO2



Samochody osobowe odpowiadają za 

60,7% wszystkich emisji CO2 z 

transportu drogowego w Europie.





Zużycie wody



Na działalność gospodarczą � w Europie 

przeznacza się średnio ok. 243 000 

hektometrów sześciennych wody rocznie.






Odpady



W 2016 roku kraje UE wyprodukowały  

2,5 mld ton odpadów.





Źródło: www.op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/pl/, www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/

society/20180328STO00751/zarzadzanie-odpadami-w-ue-fakty-i-liczby-infografika, www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2018/

artykuly/zuzycie-wody-w-europie-2014, www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190313STO31218/emisje-co2-z-

samochodow-fakty-i-liczby-infografika




Zmiany w sprawozdawczości



Od wielu lat Unia Europejska stale wprowadza surowe normy w zakresie ochrony środowiska, 

aby promować ekologię i zrównoważony rozwój. Celem strategicznym organizacji jest nie tylko 

stworzenie gospodarki zaosobooszczędnej i niskoemisyjnej, ale również poprawienie kapitału 

naturalnego na Starym Kontynencie. Zgodnie z założeniem Europejskiego Zielonego Ładu 

Unia Europejska ma uzyskać neutralność klimatyczną do 2050 roku. Dodatkowo UE odgrywa 

istotną rolę w międzynarodowych negocjacjach dotyczących zmian klimatycznych oraz jest 

odpowiedzialna za wprowadzenie porozumienia paryskiego i realizację unijnego systemu 

handlu emisjami (ETS).



Europejski Zielony Ład to zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których 

najważniejszym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050 roku. 

Umożliwi on pokazanie czy działalność i inwestycje firm są naprawdę proekologiczne oraz 

pomoże promować zrównoważoną działalność gospodarczą wśród największych 

przedsiębiorstw. Unia Europejska ma stać się światowym liderem ekologicznych rozwiązań  

– zarówno finansowania jak i technologii. 

















Europejski Zielony Ład zakłada zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych o min. 55% do 2030 roku!


26

Źródło: www.op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/pl/, www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/

society/20180328STO00751/zarzadzanie-odpadami-w-ue-fakty-i-liczby-infografika, www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2018/artykuly/

zuzycie-wody-w-europie-2014, www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190313STO31218/emisje-co2-z-samochodow-fakty-i-

liczby-infografika





Akt delegowany obejmuje ok. 40% firm notowanych na giełdzie  

i działających w sektorach, na które przypada niemal 80% 

bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych w Europie!


9

Źródło: www.op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/pl/, www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/

society/20180328STO00751/zarzadzanie-odpadami-w-ue-fakty-i-liczby-infografika, www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2018/artykuly/

zuzycie-wody-w-europie-2014, www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190313STO31218/emisje-co2-z-samochodow-fakty-i-

liczby-infografika




Strategia Zielonego Ładu zakłada poprawę życia obywateli UE oraz zwiększenie kapitału 

ludzkiego, dzięki osiągnięciu klimatycznej neutralności. Dyrektywy organizacji opierają się w 

dużej mierze na założeniach zrównoważonego rozwoju, by przedsiębiorstwa mogły 

odpowiednio dopasować do nich swoje modele biznesowe. Zrównoważone inwestycje firm 

mają być wspierane przez UE poprzez liczne rozporządzenia. Akt delegowany w sprawie 

unijnej systematyki dotyczącej zmiany klimatu na celu ma pokazywanie inwestorom, które 

projekty i aspekty działalności przedsiębiorstwa będą w największym stopniu pozytywnie 

oddziaływać na środowisko i klimat, dzięki obowiązkowi udzielania takich informacji. 






21 kwietnia 2021 roku Europejski Zielony Ład wprowadził też zmiany w sprawozdawczości 

przedsiębiorstw dotyczące zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa skierowana jest do 

wszystkich dużych przedsiębiorstw oraz do wszystkich firm notowanych na giełdzie. Jej celem 

jest przygotowanie przepisów, dzięki którym wymogi w zakresie sprawozdawczości 

niefinansowej będą na tym samym poziomie co wymogi w zakresie sprawozdawczości 

finansowej. Dzięki zmianom wprowadzonym przez KE informacje finansowe firm z zakresu 

zrównoważonego rozwoju będą dostępne dla analityków w bankach, zakładach ubezpieczeń, 

spółkach zarządzania aktywami lub agencjach ratingowych, dla inwestorów końcowych oraz 

organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych stron, które chciałyby lepiej rozliczać 

przedsiębiorstwa z ich wpływu na społeczeństwo � i środowisko. Dodatkowo duże firmy będą 

musiały udostępniać sprawozdania dotyczące ich wpływu na środowisko i społeczeństwo. 



Około 50 tys. firm w UE będzie zobowiązane przestrzegać 

rygorystycznych unijnych standardów sprawozdawczości


w zakresie zrównoważonego rozwoju, w porównaniu z 11 tys. 

przedsiębiorstw, które podlegają obecnie obowiązującym 

wymogom.
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Zapotrzebowanie na dane niefinansowe



Ponadto przedsiębiorstwa będą zobligowane do przedstawiania specjalnych wskaźników, 

które pokazywać będą w jakim stopniu ich działania koncentrują się na zrównoważonym 

rozwoju. Dane te dotyczyć będą w szczególności wydatków związanych z działalnością 

gospodarczą kwalifikującej się jako zrównoważona środowiskowo lub z nią powiązaną.



Inicjatywa ta nie będzie jednak skierowana tylko do największych firm, ale też dla sektora 

MŚP, który będzie posiadał dostosowane do siebie standardy, � a wprowadzenie tych 

przepisów będzie dla nich dobrowolną decyzją. 



Zmiany w sprawozdawczości mają zapewnić rzetelne informacje odnoszące się do 

działalności dotyczącej zrównoważonego rozwoju, a także ułatwić cały proces przekazywania 

informacji przez duże firmy.



Dyrektywa wprowadzająca zmiany w sprawozdawczości umożliwi sprawiedliwą transformację, 

która przeprowadzona będzie zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Zielone 

inwestycje będą bardziej przejrzyste i zapewnią inwestorom odpowiednie narzędzia do ich 

identyfikacji. Unia Europejska ma stanąć na czele forów międzynarodowych, dzięki czemu 

będzie mogła poprawić stan ogólnoświatowej współpracy � w ramach międzynarodowej 

platformy ds. zrównoważonego finansowania. 
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Wprowadzane regulacje stawiają znaczne wyzwania firmom z wielu branży. Idealnym 

przykładem oraz podsumowaniem tematu zapotrzebowania danych niefinansowych 

może być wypowiedź przedstawicielki BNP Paribas.




Z jakimi wyzwaniami mierzą się przedsiębiorstwa z sektora finansowego?



“Patrząc na problem z perspektywy sektora finansowego, polem do pracy jest brak 

wystarczających systemów z zakresu zarządzania danymi niefinansowymi. Po pierwsze firmy 

nie ujawniają informacji na wystarczająco satysfakcjonującym poziomie i w jednolity sposób. 

Po drugie aktualnie nie funkcjonują zunifikowane hurtownie danych, w związku z czym 

utrudniona jest możliwość analitycznego i jakościowego podejścia do nich przez instytucje 

finansowe, chociażby z perspektywy ich portfela inwestycyjnego. W Polsce jedynie około 

kilkuset dużych spółek ujawnia tego typu informacje, w konsekwencji czego nie został 

wykształtowany ustandaryzowany system ich przedstawiania oraz gromadzenia”.






Jakie praktyki z zakresu przeciwdziałania zmianie klimatu można 

zauważyć w firmach z Państwa branży?





„W przypadku sektora finansowego obserwujemy bardzo silny trend dotyczący rozwoju usług 

ukierunkowanych na ekologiczne inwestycje. Następuje ekspansja produktów dotyczących 

projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Instytucje finansowe biorą również dużą 

odpowiedzialność za edukację swojego sektora i otoczenia pod tym względem. Zwiększa się 

liczba spotkań wewnętrznych i zewnętrznych, których celem jest zwiększenie świadomości 

środowiskowej partnerów biznesowych. Wspomniane dane ISV są istotne z perspektywy 

dopasowywania oferty, ponieważ pozwalają bankom na zmianę działań i świadomości, a także 

rozwój w kierunku zrównoważonego rozwoju.





Pandemia była dodatkowo owocnym czasem, jeśli chodzi o rozwój świadomości ekologicznej 

z naszej perspektywy. Dzięki szybkiej transformacji w sferę online, w Banku BNP Paribas, 

mogliśmy systematycznie spotykać się z naszymi pracownikami oraz klientami. Umożliwiło to 

przyspieszenie wdrażania zasad i filozofii zrównoważonego rozwoju, które są zakorzenione w 

naszej strategii”. 
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Maria Krawczyńska, BNP Paribas
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Dostępne dofinansowania

930

Nazwa 


programu



Program Operacyjny 

Infrastruktura  

i Środowisko  

- sektor środowisko



Organizacja 

nadzorcza



Ministerstwo 

Klimatu  

i Środowiska



Łączna wartość 

dofinansowania



15,3 mld PLN










Cel programu: wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska i przeciwdziałania 

zmianom klimatu


 



Dla kogo?



  MŚP


  Duże firmy


  Administracja 

publiczna







Program Operacyjny 

Infrastruktura  

i Środowisko - sektor 

energetyka




Ministerstwo 

Klimatu  

i Środowiska



28 mld PLN











Cel programu: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenie emisyjności 

gospodarki i ograniczenie strat sieciowych







  Przedsiębiorcy


  Przedsiębiorstwa 

energetyczne


  Państwowe 

jednostki budżetowe

Środowisko, Energia  

i Zmiany Klimatu





Ministerstwo 

Klimatu  

i Środowiska




711,36 mln PLN












Cel programu: Złagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmianę 

klimatu







Przedsiębiorcy  

(m.in. 

przedsiębiorstwa 

przemysłowe i spółki 

komunalne)




Recepta 
na eko 
firmę 


4.

4.1. Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures (TCFD)



W dobie troski o środowisko znaleziono wiele sposobów 

jak wspierać naturę. Z  perspektywy przedsiębiorstw 

jednym z nich są rekomendacje raportowania organizacji 

TCFD (Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures) nad którymi pracowano od 2015 roku  

i zostały opublikowane w 2017 roku. Są oparte na zestawie 

wytycznych zapewniających transparentność ryzyka 

finansowego związanego z  oddziaływaniem na 

środowisko dla uczestników rynku i  inwestorów. 

Początkowo były to tylko dobrowolne rekomendacje 

sporządzone przez byłego burmistrza Nowego Jorku  

– Michaela Bloomberga. Obecnie jest to priorytet w wielu 

krajach, który cały czas zyskuje na popularności. Wskazuje 

to na coraz większą wrażliwość organizacji, obywateli  

i  biznesu na stan środowiska.
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Źródło: Deloitte, „What is the TCFD and why does it matter?”, www2.deloitte.com




Wytyczne TCFD zostały wprowadzone, by firmy w jednolity i porównywalny sposób raportowały 

swój wpływ na środowisko. Dzięki temu przedsiębiorstwa łatwiej będą mogły zawrzeć ryzyka 

ekologiczne w swoich działaniach i  strategiach. Raport TCFD zawiera 11 rekomendacji 

odnośnie zarządzania, strategii, zarządzania ryzykiem, wskaźników i celów. Są one ważne dla 

przedsiębiorstw, ponieważ pozwalają im zrozumieć długoterminowy wpływ ich działań na 

środowisko, oraz poznać swoją pozycję pośród innych graczy na rynku w aspekcie 

ekologiczności. Dodatkowo w ostatnich latach można zaobserwować rosnący nacisk ze strony 

rządów, konsumentów i  inwestorów na ich przestrzeganie.




Blisko 60% największych firm na świecie wspiera TCFD




Rekomendacje TCFD można podzielić na � 4 filary: 8

� Spojrzenie i rola kadry zarządzającej na ryzyko klimatyczne.8

� Opis i identyfikacja wpływu zagrożeń środowiskowych na strategie krótko, średnio  

i długookresowe. Odporność przedsiębiorstwa na różne zjawiska klimatyczne.8

� Opis procesów biznesowych ze względu na przygotowanie do zarządzania ryzykiem 

środowiskowym oraz jak są one zintegrowane z całym systemem zarządzania ryzykiem.8

� Ujawnienie odpowiednich wskaźników związanych z ryzykiem ekologicznym i  opis celów 

pozwalających zmierzyć założenia firmy w ramach ochrony środowiska



Od początku istnienia do października 2020 roku poparcie dla TCFD wyraziło ponad � 1 500 

organizacji. Warto wspomnieć, że niemal 60% największych firm z całego świata wspiera lub 

raportuje zgodnie z  zaleceniami TCFD. Coraz więcej aspektów tych wytycznych jest 

włączanych do planów jednostek rządowych, wobec tego w przyszłości nie będzie to jedynie 

opcjonalne rozwiązanie, ale obowiązek narzucony z  góry – warto już teraz przygotowywać się 

do raportowania zgodnie z tymi standardami. Nie powinny stanowić one wyzwania, ponieważ 

zostały celowo sporządzone w  sposób przyswajalny przez wszystkie organizacje. Dodatkowo 

ich rozplanowanie pozwala zwrócić uwagę na wszelkie ryzyka finansowe i środowiskowe.
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Źródło: Deloitte, „What is the TCFD and why does it matter?”, www2.deloitte.com




Kraje UE najczęściej raportują w standardach TCFD ze 

wszystkich regionów świata



Według raportu Rady Stabilności finansowej (FSB) to kraje członkowskie Unii Europejskiej 

najczęściej raportują w standardach TCFD. Wynika to z faktu, że wiele rekomendacji jest 

zalecanych przez Komisję Europejską. W Polsce ten rodzaj sprawozdawczości nie jest 

popularny. Obowiązkiem polskich spółek giełdowych jest raportowanie ESG – Environment, 

Social, Governance, które weszło w życie razem z  nowelizacją Ustawy o Rachunkowości 

zgodnie wraz z dyrektywą unijną. Jest ono powszechne w Europie, ale nie daje tak jak TCFD 

możliwości łatwego porównania ze sobą ryzyka klimatycznego spółek.
















237

2017         2018        2019        2020         

513

785

1500

Wykres 1. Liczba organizacji wspierających TCFD w latach 2017-2020
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Źródło: FSB. „2020 Status Report: Task Force on Climate-related Financial Disclosures”, 10.2020, www.fsb.org




sssssss


TCFD składa się z 4 filarów



Na te filary składają się:?

� Zarządzanie?

� Strategia?

� Zarządzanie ryzykiem?

� Wskaźniki i cele


Wśród tych 4 filarów znajduje się 11 

rekomendacji dotyczących raportowania 

dla firm.





Przedmiot rekomendacji



Firma raportując zgodnie z wytycznymi 

może przeanalizować działalność firmy 

pod kątem zarządzania i przygotowania 

na zmiany klimatyczne. Poprzez 

stosowanie rekomendacji można również 

łatwo zmierzyć cele ekologiczne firmy.



Cel wytycznych



Wytyczne powstały jako nieobowiązkowe 

rekomendacje, ale obecnie są coraz 

częściej uwzględniane w regulacjach 

prawnych. Mają one na celu zapewnienie 

transparentności ryzyka finansowego 

firmy dla interesariuszy i możliwości 

łatwego, trafnego porównania działań 

przedsiębiorstw.




Zainteresowanie firm



Od 2017 roku ponad 1 500  organizacji 

wspiera TCFD. Liczba ta stale rośnie, co 

jest dowodem potrzeby i zainteresowania 

na raportowanie zgodnie z tymi 

wytycznymi. W niedalekiej przyszłości 

może stać się to dla firm obowiązkowe.




Podsumowanie
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SFDR – nowe podejście do 
zrównoważonego rozwoju

35

W drugiej połowie ubiegłego wieku wydawało się, że okres wielkich zagrożeń dla ludzkości 

powoli mija. Niestety było to tylko wrażenie. Od początku XXI wieku zmiany klimatu zaczęły 

być coraz częściej postrzegane jako realne zagrożenie dla stabilności całego sektora 

finansowego. Działania podejmowane na arenie unijnej poprzez wprowadzanie nowych 

regulacji rynkowych mają na celu zaangażowanie w proces budowy gospodarki niskoemisyjnej 

sektor finansowy.



W Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej od � 10 marca 2021 roku obowiązywać 

zaczęły nowe przepisy poruszające temat ujawniania informacji związanych � ze 

zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Rozporządzenie Sustainable 

Finance Disclosure Regulation (SFDR) ma na celu osiągnięcie większej przejrzystości � 

w odniesieniu do sposobu analizowania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Zawiera przede 

wszystkim regulacje w ramach prowadzonej działalności przez uczestników rynku 

finansowego i doradców finansowych. 





Tekst unijnych regulacji określa w jaki sposób i w jakim zakresie inwestycje spełniają wymogi 

związane z działaniami dla zrównoważonego środowiska. 





Wykres 1. Zmiany klimatu - podział zagrożeń

Źródło: www.cieplosystemowe.pl/inwestycja/magazyn-ciepla-systemowego/mcs-ekologia/klimat-na-lepsze/FD and why does it matter?”, 

Deloitte, Sustainable Finance Disclosure Regulation Is the financial industry ready for the Big One?”, 2020, https://www2.deloitte.com/

content/dam/Deloitte/lu/Documents/sustainable-dev/lu-sustainable-finance-disclosure-regulation.pdf.
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ekstremalne temperatury, porywiste 

wiatry i mgły


https://www.cieplosystemowe.pl/inwestycja/magazyn-ciepla-systemowego/mcs-ekologia/klimat-na-lepsze/





Prognozuje się, że zmiany zachodzące w zakresie raportowania usprawnią jego proces 

poprzez wpływ na prezentowanie informacji na stronie internetowej lub udostępnianie 

raportów w formie porównywalnej � w stosunku do innych podmiotów.



W raporcie firmy Deloitte „Sustainable Finance Disclosure Regulation Is the financial industry 

ready for the Big One?” respondenci ankiety przedstawili swoją opinię na temat 

dotychczasowego dostosowania i jasności przepisów. Statystyki pokazują, że aż 75% 

uczestników badania � z sektora bankowego uważa, że europejskie urzędy nadzoru powinny 

współpracować z właściwymi organami krajowymi w celu opracowania realistycznego planu 

dotyczącego jednolitych dokumentów sprawozdawczych. Tylko 8% nie było w stanie 

powiedzieć jak powinien funkcjonować ten rynek.








Źródło: Deloitte, Sustainable Finance Disclosure Regulation Is the financial industry ready for the Big One?, 2020, https://www2.deloitte.com/

content/dam/Deloitte/lu/Documents/sustainable-dev/lu-sustainable-finance-disclosure-regulation.pdf


75%

8%

17%

Wykres 1. Jakie zalecenia są Twoim zdaniem konieczne, aby uniknąć 


pułapek przy wprowadzaniu SFDR?



Powinno istnieć etapowe podejście do różnych podmiotów


Nie jestem pewny


Europejskie Urzędy Nadzoru powinny współpracować z właściwymi organami krajowymi
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Obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia SFDR odnoszą się do dwóch poziomów:





    poziomu podmiotu, w którym podmiot zobowiązuje się do ujawnień na stronie internetowej 

takich informacji jak: ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i polityka wynagrodzeń,


    poziomu produktu charakteryzującego się ujawnieniami przedkontraktowymi. 


 


Pierwszym obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia jest przedstawienie na swojej stronie 

strategii ryzyk Zrównoważonego Rozwoju. Swoje odzwierciedlenie dane działania powinny 

znaleźć również przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych � w przedsiębiorstwach. 





Drugim obowiązkiem jest spójność w polityce wynagrodzeń ryzyk dla zrównoważonego 

rozwoju. Zgodnie z art. 5 SFDR uczestnicy rynku finansowego ujmują w swoich politykach 

wynagrodzeń informacje o sposobie zapewnienia spójności tych polityk � z wprowadzeniem 

do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju wraz z publikacją ich na stronie 

internetowej. Głównym założeniem jest osiągnięcie większej przejrzystości. Polityki powinny 

wspierać solidne i skuteczne zarządzanie ryzykiem, � a struktura nie powinna zachęcać do 

podejmowania nadmiernego ryzyka.








Inaczej sprawa przedstawia się z artykułem 4, w którym mamy odwrotną perspektywę 

– niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych mówiące o tym jak inwestycje wpływają na 

czynniki ESG. W rzeczywistości przekłada się to na przykład zainwestowania 

w przedsiębiorstwo. Analizuje się je pod kątem nadmiernej emisji gazów. 





Zgodnie z paragrafem 4, przedsiębiorstwo ma prawo wyboru, czy bierzemy pod uwagę 

niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych lub nie. Krokiem do wyjaśnienia takiej sytuacji jest 

oświadczenie odnośnie powodów � np. jesteśmy małym podmiotem – inwestycje nie 

odgrywają istotnej roli – więc nie będziemy brali na siebie skutków. Natomiast jeżeli chcemy 

brać pod � uwagę – powinniśmy oświadczyć swoją strategię � w zakresie due diligence. 





Źródło: Deloitte, Sustainable Finance Disclosure Regulation Is the financial industry ready for the Big One?, 2020, https://www2.deloitte.com/

content/dam/Deloitte/lu/Documents/sustainable-dev/lu-sustainable-finance-disclosure-regulation.pdf



ŚRODOWISKO

ESG

SPOŁECZEŃSTWO WŁADZE PAŃSTWA



Trendy w 
praktyce

5.

Które problemy z zakresu ekologii są 

dla Państwa największym wyzwaniem?�



W celu analizy obecnej świadomości oraz praktyk 

ekologicznych w świecie biznesu stworzyliśmy ankietę 

zawierającą 13 pytań dot. różnorodnych obszarów 

z zakresu zrównoważonego rozwoju. W przeprowadzonym 

badaniu wśród przedstawicieli największych firm w Polsce, 

jako największe wyzwanie ze sfery ekologicznej 

respondenci wskazywali zmniejszanie śladu węglowego 

(58,33%). Ważne w tym obszarze jest zwrócenie uwagi na 

wszystkie 3 zakresy emisji dwutlenku węgla (CO2) do 

atmosfery. Sprawne zarządzanie śladem węglowym 

powinno opierać się nie tylko na obniżeniu emisji 

związanej z bezpośrednią bieżącą działalnością firmy (np. 

procesach produkcyjnych), ale również edukacji 

pracowników i monitorowaniu wartości wskaźnika dla ich 

podróży służbowych. Drugim największym wyzwaniem 

pośrednio związanym ze śladem węglowym jest 

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (50% 

respondentów). Zagadnienie to może wydawać się 

skrajnie proste do rozwiązania np. poprzez zmianę 

oświetlenia z tradycyjnego na LED, które pobiera około 

80% mniej energii. Fundamentalne jest jednak, aby 

spojrzeć na zużycie prądu w zależności od profilu 

działalności firmy oraz podjąć refleksję nad jej źródłem 

– czy korzystamy z odnawialnego surowca.
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Które problemy z zakresu ekologii są dla Państwa 

największym wyzwaniem?�











12

Na trzecim miejscu wśród obserwowanych wyzwań dużych firm pojawiło się zagadnienie 

związane ze zmieniającymi się regulacjami Unii Europejskiej dot. ocieplenia klimatu, 

a wpływających na bieżącą działalność firm z każdego sektora biznesu. Rozpoczynając od 

rozporządzenia (2019/2088) w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego 

rozwoju w sektorze usług finansowych (SFDR), aż po rozporządzenie (2020/852) w sprawie 

taksonomii UE – wprowadzają one niepewność do spółek odnośnie sposobów pozyskiwania 

i agregacji danych niefinansowych.





W analizowanych odpowiedziach były również inne obszary, które wydawały się ściślej 

powiązane z raczej codzienną strategią ekologicznej pracy w biurze. Przykładem takich 

zagadnień może być zmniejszenie produkcji odpadów (27,08%) oraz zmniejszenie zużycia 

wody (25%). W takim samym stopniu przedstawiciele dużych firm zmagają się z utylizacją 

odpadów (22,92%) oraz ograniczeniem materiałów drukowanych (22,92%), pomimo pandemii 

COVID-19, która spopularyzowała digitalizację dokumentów.



Wśród odpowiedzi „inne” można było znaleźć odpowiedzi takie jak wymiana opakowań na 

produktach marki własnej na bardziej przyjazne dla środowiska (nadające się do recyklingu, 

lub biodegradowalne/biokompostowalne), poprawa jakości powietrza, czy implementacja ESG 

w zgodności z SDG, promocja zrównoważonego rozwoju (sustainability) wśród studentów. Jak 

wynika z badania zagadnienia te związane są bardziej z indywidualnymi strategiami dot. 

zrównoważonego rozwoju poszczególnych firm, które przyjmują zróżnicowane portfolio działań 

celem obniżenia negatywnego wpływu na środowisko.
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Czy wiedzą Państwo czym są wytyczne TCFD?











Rekomendacje TFCD, czyli uniwersalne wytyczne mają na celu pomóc firmom w raportowaniu 

ekspozycji spółek na ryzyko klimatyczne do inwestorów, kredytodawców � i ubezpieczycieli. 

Pomimo ich publikacji w 2015 roku, nadal wielu pracowników dużych firm (65,63%) nie 

posiada wiedzy na ich temat, a tym bardziej odnośnie 4 filarów TCFD – strategii, ładu 

organizacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz mierników i celów. Wyniki ankiety wskazują 

bezpośrednio, że przedstawione rekomendacje powinny być szerzej promowane wśród 

przedstawicieli dużych firm, a korzyści wynikające z ich przestrzegania transparentne.
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Czy wiedzą Państwo czym są wytyczne TCFD?











Rekomendacje TFCD, czyli uniwersalne wytyczne mają na celu pomóc firmom w raportowaniu 

ekspozycji spółek na ryzyko klimatyczne do inwestorów, kredytodawców � i ubezpieczycieli. 

Pomimo ich publikacji w 2015 roku, nadal wielu pracowników dużych firm (65,63%) nie 

posiada wiedzy na ich temat, a tym bardziej odnośnie 4 filarów TCFD – strategii, ładu 

organizacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz mierników i celów. Wyniki ankiety wskazują 

bezpośrednio, że przedstawione rekomendacje powinny być szerzej promowane wśród 

przedstawicieli dużych firm, a korzyści wynikające z ich przestrzegania transparentne.
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65,63%

Nie Tak

34,38%



Czy publikują Państwo regularnie zintegrowany raport 

obejmujący cele CSR?











Nawiązując do poprzedniego zagadnienia związanego ze świadomością spółek na temat 

wytycznych TCFD, kolejne pytanie było związane z trzecim największym wyzwaniem dużych 

firm, czyli raportowaniem danych niefinansowych (ESG). Zgodnie z nowelizacją krajowej 

ustawy o rachunkowości oraz wejścia w życie unijnej dyrektywy 2014/95/UE, spółki giełdowe o 

zatrudnieniu powyżej 500 osób lub przychodach powyżej 170 mln PLN są zobowiązane do 

ujawniania działań firmy na rzecz środowiska lub społeczności. Mimo wszystko nadal duża 

część spółek nie spełnia tych wymogów, co naraża ich na utrudniony dostęp do kapitału, 

szczególnie od zagranicznych inwestorów. W przeprowadzonej ankiecie jedynie 46,88% 

respondentów wskazało, iż publikuje regularnie zintegrowany raport obejmujący dane 

finansowe oraz związane ze zrównoważonym rozwojem (np. sposoby neutralizacji śladu 

węglowego, działania prospołeczne, itp.).  Dane te mogą być zaburzone z powodu braku 

obecności na giełdzie wszystkich ankietowanych firm, jednak nadal wskazują one na średnią 

świadomość firm na temat kompleksowego raportowania – nie tylko obejmującego 

sprawozdanie finansowe.
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Nie Tak

46,88%

53,13%



Czy redukują Państwo ilości powstałych odpadów?

Redukcja ilości produkowanych odpadów bardzo często jest pierwszym krokiem zielonej 

transformacji przedsiębiorstw, a także gospodarstw domowych. Stanowi to swego rodzaju 

pierwszy mały krok, który może zaowocować dalszymi zmianami. Zdecydowana większość 

respondentów naszej ankiety, bo blisko 80%, wskazała, że podejmuje działania mające na 

celu redukcję ilości powstających śmieci. Pozostała część ankietowanych rozkłada się równo 

pomiędzy odpowiedzi „nie” oraz „nie wiem” - po 10,42%. Co istotne, faktyczny odsetek firm 

podejmujących działania mające na celu zmniejszenie skumulowanej sumy odpadów może 

być wyższy. Wynika to z faktu, iż nie wszyscy przedstawiciele szczególnie dużych 

przedsiębiorstw są świadomi inicjatyw bardzo często wynikających oddolnie. Wyniki badania 

wskazują na silny trend umacniania się świadomości ekologicznej zatrudnionych w sektorze 

dużych przedsiębiorstw i przewiduje się, że wraz z coraz dalej postępującą zieloną 

transformacją odsetek firm redukujących ilości powstałych odpadów będzie wzrastał.
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10,42%

10,42%

79,16%

Nie TakTak Nie wiem



Czy segregują Państwo śmieci?

Kontynuując temat zarządzania generowanymi przez firmy odpadami, zdecydowaliśmy się 

zapytać ankietowanych o segregację śmieci. Jak się okazało, jest to jeszcze bardziej 

popularna praktyka w porównaniu do ograniczania ilości produkowanych odpadów. Ponad�

91% respondentów zadeklarowało, że w ich przedsiębiorstwie funkcjonuje system segregacji 

śmieci. Jedynie 6,25% ankietowanych wskazywało przeciwną odpowiedź, a 2,08% wszystkich 

ankietowanych nie posiadało informacji o takiej inicjatywie w obrębie swojego 

przedsiębiorstwa.





W kontekście segregowania odpadów bardzo istotna jest kontrola i ewidencja przestrzegania 

tego typu założeń przez wszystkich pracowników w obrębie organizacji. Pierwszym krokiem 

powinna być odpowiednio prowadzona kampania edukacyjna ukierunkowana na zwiększenie 

świadomości zatrudnionych. Dzięki temu system segregacji odpadów nie będzie stanowił 

utrudnienia, a stanie się oczywistą czynnością pozwalającą pracownikom wpływać pozytywnie 

na środowisko poprzez codzienne czynności.
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Nie TakTak Nie wiem

6,25%
2,08%

91,67%



Czy używają Państwo papieru z recyklingu?

Kolejne pytanie jest bardziej szczegółowe i odnosi się do wykorzystywania w organizacjach 

papieru z recyklingu. Ponownie odsetek odpowiedzi „nie” oraz „nie wiem” ukształtował się tak 

samo na poziomie 14,58%, natomiast twierdząco odpowiedziało 70,83% respondentów, co 

nadal stanowi to znaczący odsetek ogółu ankietowanych. Zaznaczyć należy jednak, że 

informacje na temat wykorzystywania papieru akurat z recyklingu nie zawsze są łatwo 

dostępne i oczywiste dla wszystkich pracowników. Część z nich może nie zdawać sobie 

sprawy z takiej praktyki w obrębie własnej organizacji. Niemniej jednak widoczna jest 

tendencja do zwracania wagi na pochodzenie wykorzystywanego papieru, a także jego 

zrównoważone wykorzystywanie oraz zużywanie. 
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Nie TakTak Nie wiem

70,84%

14,58%

14,58%



Czy oddają Państwo do utylizacji odpady biurowe (tonery, 

opakowania)?

Przekierowując uwagę bezpośrednio na pracę biurową i zrównoważone zarządzanie 

eksploatacją przestrzeniami pracy, zapytaliśmy ankietowanych o oddawanie do utylizacji 

takich odpadów jak na przykład tonery lub opakowania. Po raz kolejny zauważalny jest silny 

trend wprowadzania dobrych praktyk ekologicznych� w codziennych czynnościach w obrębie 

dużego przedsiębiorstwa. Ponad 81% respondentów potwierdziło utylizację śmieci biurowych, 

a jedynie 4,17% wskazało brak tego typu inicjatyw. Co ciekawe, aż 14,58% ankietowanych 

wskazało odpowiedź „nie wiem”. Wynika to z faktu, iż proces utylizacji odpadów na co dzień 

produkowanych w firmach zazwyczaj jest poza obszarem zainteresowana większości 

pracowników. Niemniej jednak widoczne jest, że znaczna część zatrudnionych w sektorze 

dużych przedsiębiorstw jest wystarczająco świadoma i poinformowana na temat tego, co 

dzieje się z generowanymi w biurach odpadami.
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Nie TakTak Nie wiem

81,25%

4,17%

14,58%



W kolejnej kwestii, która została 

poruszona w ramach badania, 

ankietowani mogli wybrać działania 

podejmowane w ich przedsiębiorstwie w 

celu optymalizacji zużycia energii 

elektrycznej oraz zasobów. Najczęściej 

wskazywaną praktyką było używanie 

żarówek LED jako zamiennika tych 

tradycyjnych. Tę odpowiedź wskazało aż 

81,25% respondentów. Na kolejnych 

miejscach znalazło się redukowanie 

wykorzystywania klimatyzacji – 66,67%, 

wykorzystywanie czujników ruchu w 

systemach oświetlania – 62,50%, a także 

termoizolacja budynków, aby ograniczyć 

koszty i zapotrzebowanie na ogrzewanie – 

56,25%. W otwartym komentarzu 

wskazywane były również kwestie takie 

jak zakup czystej energii, przejście do 

modelu pracy zdalnej, czy budowa farmy 

fotowoltaicznej. 



W kategorii inne wskazane zostały takie 

działania jak:Q

7 zakup czystej energii,Q

7 optymalizacja transportu,Q

7 promocja inicjatywy ekologicznych 

wśród członków organizacji,Q

7 budowa farmy fotowoltaicznej,Q

7 praca zdalna.





16,67%Inne

Używanie żarówek led

Używanie klimatyzacji tylko gdy to 

konieczne

Redukcja kosztów oświetlenia 

poprzez używanie czujników ruchu

Termoizolacja budynków

81,50%

66,67%

52,25%

62,50%
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Jak często wyłączają Państwo sprzęt elektroniczny 

zamiast zostawiać go w trybie uśpienia?�

Producenci urządzeń elektronicznych wyszli naprzeciw zapotrzebowaniem konsumentów 

oferując tryb uśpienia. Użytkownicy nie lubią czekać, aż gadżety się uruchomią; chcą, aby były 

gotowe do wykonywania zadań od razu. Wymagają też, by sprzęt był w pełni naładowany i by 

znajdował się w takim stanie w jakim go zostawiono.





Gadżety zużywają energię, podczas użytkowania, ale pożerają ją również, gdy są bezczynne. 

Koszt trybu czuwania, w którym urządzenia czekają na włączenie lub obudzenie, od dawna 

budzi obawy obrońców środowiska. Uśpione gadżety potrafią generować nawet do 80% 

normalnego zużycia prądu, dlatego tak ważne jest ich wyłączanie  szczególnie w dużych 

korporacjach zatrudniających wielu pracowników. 





Ok. 68% ankietowanych firm wskazało, że wyłącza sprzęt elektroniczny często lub zazwyczaj, 

co jest bardzo pozytywnym wynikiem! Z kolei tylko 22% badanych zostawia urządzenia 

w trybie uśpienia.
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16,67%

35,42%

6,25%8,33%

33,33%

Nigdy Rzadko Często Zazwyczaj Zawsze



W jakim stopniu korzystają Państwo z energii odnawialnej 

(np. energia słoneczna)?

Firmy szukają nowych sposobów, aby być bardziej zrównoważone. Używanie ekologicznych 

rozwiązań może nie tylko pomóc firmie w osiągnięciu zysków, ale także przyciągnąć nowych 

klientów. Przejście na energię odnawialną przynosi wiele różnych korzyści dla firmy, a zaliczyć 

do nich można: niższe rachunki za energię, poprawę Public relations czy mniejszą emisję 

gazów powodujących globalne ocieplenie. Działania dużych firm przyczyniają się także to 

poprawy stanu społeczności.





Prawie połowa ankietowanych przedsiębiorstw wskazała, że wykorzystuje energię odnawialną 

nawet w małym stopniu, a 20% badanych podmiotów, że jest to poziom od 76-100%, co 

oznacza, że są praktycznie całkowicie zasilane zieloną energią. Jest to optymistyczne 

zjawisko, ponieważ dzięki wspólnym akcjom możliwe będzie zminimalizowanie emisji gazów.
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20,08%

25,00%18,75%

4,17%

20,83%

4,17%

Nie wiem 0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100%



Ile materiałów przyjaznych środowisku naturalnemu jest 

wykorzystywanych w Państwa firmie (np. papier z 

recyklingu, naczynia i kubki wielorazowe)?�

Zatrudnianie dużej liczby pracowników wiąże się � z produkowaniem dużej ilości odpadów. 

W 2020 roku w Polsce wytworzono prawie 110 mln ton odpadów przemysłowych, � z czego 

ponad 45 mln ton trafiło na składowiska odpadów, co oznacza, że materiał, który mógł ulec 

procesowi recyklingu został zmarnowany. Dlatego tak ważne jest, by duże firmy zapewniały 

swoim pracownikom materiały, które mogą zostać wykorzystywane wielokrotnie.





Ok. 70% respondentów stwierdziło, że wykorzystuje przynajmniej � jedno rozwiązanie 

przyjazne środowisku naturalnemu, a aż 15%, że używa ponad 7 takich materiałów! Jest to 

bardzo dobry wynik świadczący o wysokiej świadomości na temat problemu gospodarowania 

odpadami wśród dużych firm.
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Jak dużo nowych technologii, które są przyjazne dla 

środowiska, zostało wprowadzonych w Państwa firmie 

(np. żarówki LED, samochody hybrydowe, czujniki ruchu)?

Prowadzenie dużej firmy oznacza bardzo wysokie zużycie energii elektrycznej. Wielkie 

biurowce wykorzystują wiele energochłonnych urządzeń, dlatego istotne jest, by korporacje 

wykorzystywały rozwiązania umożliwiające oszczędzanie energii. Dostępnych jest wiele 

technologii, które ułatwiają ten proces, a zalicza się do nich m.in. żarówki LED, samochody 

hybrydowe, czujniki ruchu.





Jedynie 6% ankietowanych przyznało, że nie wykorzystuje żadnej technologii przyjaznej dla 

środowiska. Z kolei 27% respondentów wskazało, że korzysta z przynajmniej 7 takich 

rozwiązań! Po raz kolejny zauważyć można znajomość dobrych praktyk wśród największych 

firm. Jednak nie powinno być to zdziwieniem, ponieważ korzystanie z technologii przyjaznych 

środowisku pomaga redukować koszty energii!
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Podsumowanie

Badanie ilościowe przeprowadzone 

zostało na grupie przedstawicieli dużych 

firm w Polsce, tj. zatrudniających powyżej 

250 pracowników. Przedsiębiorstwa te są 

zróżnicowane pod względem sektora 

prowadzonej działalności, a wyróżnić 

wśród nich można takie branże jak: 

transport i logistyka, consulting, 

budownictwo czy nieruchomości. Badanie 

zostało wykonane przy użyciu ankiety, 

której pytania skupiały się na 

proekologicznych zachowaniach 

i nawykach obserwowanych powszechnie 

w firmach. Dodatkowo przedstawiciele 

kilku wybranych firm zgodzili się na 

przeprowadzanie pogłębionych 

wywiadów, których najważniejsze 

obserwacje znaleźć można w raporcie.


Dzięki badaniu ilościowemu można 

wysnuć bardzo ważny wniosek 

– świadomość dot. ekologii w polskich 

dużych firmach jest wysoka, co 

potwierdzają odpowiedzi na 

poszczególne pytania. Praktyki takie jak 

wykorzystywanie technologii przyjaznych 

środowisku czy utylizacja odpadów są 

powszechnie spotykane, a segregacja 

śmieci traktowana jest jako norma. Wraz 

z rozwojem dostępnych rozwiązań 

redukujących negatywny wpływ 

działalności firm na otoczenie naturalne 

wiąże się nadzieja na minimalizację 

śladu węglowego i emisji gazów w Polsce. 

Działania te leżą także w interesie władz 

przedsiębiorstw, ponieważ pozwalają im 

zmniejszać koszty i poprawiać wizerunek.
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Dobre 
praktyki

6.

7 Zasad Odpowiedzialnego 

Pracownik6

Rocznie możesz oszczędzić nawet 6 tys. litrów wody, 

dzięki dokładnemu zakręcaniu kranu.H

Możemy uratować sześciometrową sosnę, jeżeli poddamy 

recyklingowi stos makulatury o wysokości sto dwudziestu 

pięciu centymetrów.H

Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu 

pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 

100 watowej żarówki przez 4 godziny.



 

Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to 

na wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 tys. ton szkła.








`b Oszczędzaj wodę 


`b Redukuj zużycie energii 

elektrycznej


`b Szanuj makulaturę


2.  Myśl globalnie – działaj 

lokalnie!


2.

3.

4.
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�
 Ograniczaj jednorazowe przedmioty


�
  Dbaj o środowisko jak o własny dom!


 Naukowcy obliczyli, że jeśli nie zmienimy swoich nawyków, to do 2050 roku w oceanach 

będzie pływało więcej plastiku niż ryb.;

Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie. Na wysypiskach  ląduje 

ponad 12 milionów ton odpadów, aż 98% można ponownie wykorzystać dzięki 

segregacji.;

Co 25 minut na naszej planecie ginie 1 gatunek zwierząt, a w ciągu 1 minuty na świecie 

znika las o powierzchni 36 boisk do piłki nożnej.




�
 Segreguj odpady 
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1. Oszczędzaj wodę 

Rocznie możesz oszczędzić nawet  

6 tys. litrów wody dzięki dokładnemu 

zakręcaniu kranu. 





Zmiany klimatyczne sprawiają, że już 

niedługo dostęp do bieżącej wody, do 

której przywykliśmy, może być luksusem, �

a nie powszechnym standardem. Według 

PGW Wody Polskie niemal połowa ziemi 

rolnej i leśnej w naszym kraju jest 

zagrożona suszą. Oczywiście znaczny 

wpływ na taki stan rzeczy mają również 

braki w infrastrukturze, jednak swoją 

cegiełkę dokładają do tego sami 

odbiorcy, którzy często wykorzystują 

więcej wody, niż jest to naprawdę 

potrzebne.




2. Szanuj makulaturę

Możemy „uratować sześciometrową 

sosnę, jeżeli poddamy recyklingowi stos 

makulatury o wysokości sto dwudziestu 

pięciu centymetrów”.



Segregacja makulatury w biurze stanowi 

istotne działanie, dzięki któremu jesteśmy 

w stanie ograniczać korzystanie � 

z zasobów surowcowych. Duży wpływ na 

ilość zużytego papieru mają również inne 

działania – coraz częściej zwraca się 

uwagę na dwustronne drukowanie 

dokumentów, które de facto może nawet 

o 50% zmniejszyć ilość zużytego papieru, 

ale również korzystnie wpłynąć na 

przestrzeń w naszych szafach. 


Każda szklana butelka ponownie 

wprowadzona do obiegu pozwala 

zaoszczędzić energię potrzebną do 

świecenia 100 watowej żarówki przez  

4 godziny.



Biura są pochłaniaczami energii. Z tego 

powodu warto zacząć od małych kroków, 

które tworzą całokształt. Podstawowym 

działaniem dającym wymierne efekty jest 

wyłączanie światła � w pomieszczeniach, 

w których nikt nie przebywa. Bardzo 

ważne jest również pamiętanie  

o wyłączeniu komputera zamiast 

wprowadzania go w stan uśpienia. 







Korzystając z poczty elektronicznej, 

ogranicz drukowanie wiadomości tylko do 

tych niezbędnych. Dzięki temu 

ograniczasz zużycie energii oraz papieru 

oraz zmniejszasz ilość odpadów. 



Wśród ekologów przyświeca myśl 

przewodnia: Myśl globalnie – działaj 

lokalnie!



Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik 

tylko jeden słoik to na wysypisko w całej 

Polsce trafi rocznie 10 tys. ton szkła.
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3. Redukuj zużycie 

energii elektrycznej

4. Myśl globalnie  

– działaj lokalnie!



   Ograniczaj jednorazowe 

przedmioty

Naukowcy obliczyli, że jeśli nie zmienimy 

swoich nawyków, do 2050 roku  

w oceanach będzie pływało więcej 

plastiku niż ryb.



W biurze z łatwością można zrezygnować 

z jednorazowych przedmiotów takich jak: 

kubki, talerze czy sztućce. Ciekawym 

trendem stało się przynoszenie przez 

pracowników własnych kubków. Firmy 

również coraz częściej zapewniają 

podstawowe przybory kuchenne. Chcąc 

pomóc środowisku zacznijmy z nich 

korzystać.




6. Segreguj odpady 

Statystyczny Polak wytwarza ponad  

320 kg śmieci rocznie. Na wysypiskach  

ląduje ponad 12 milionów ton odpadów, 

aż 98% można by wykorzystać poprzez 

segregację. 



Zwróć uwagę na to co powinno znaleźć 

się w danym pojemniku na śmieci. Każdy 

surowiec jest odzyskiwany w inny sposób, 

a segregacja sprawi, że będziemy  

w stanie odzyskać dużą część materiałów 

i dodatkowo zmniejszymy 

zapotrzebowanie na surowce takie jak  

np. drewno.






7. Dbaj o środowisko jak 

o własny dom! 

Zadbaj o własny komfort w pracy  

– zabierz roślinę do biura.



Badania australijskich naukowców 

pokazują, że rośliny w biurze zwiększają 

produktywność pracowników aż o 15%. 

Dodatkowo doniczka z kwiatkiem na 

biurku poprawia komfort pracy oraz 

zwiększa zadowolenie i satysfakcję 

pracownika.

5.


Tabela 1: Ilość wytworzonych odpadów w przeliczeniu 

na statystyczne przedsiębiorstwo (w tonach).




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Wyszczególnienie      2018          2019                 

Ogółem                           81               82                 

Zmieszane                      57               57            

    23               26            

Odebrane lub 

zebrane 

selektywanie      
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W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia 

nabierają pojęcia „ekologia” oraz „ochrona środowiska”.� Środowisko wpływa na człowieka, 

również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje, z tą różnicą, że nasze oddziaływanie 

jest często destrukcyjne. Znaczną część tych niewłaściwych działań możemy jednak 

wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną środowisku. 





Każdy z nas pragnie żyć w domu, który jest zdrowy,� i w którym czuje się dobrze. Zmieniając 

własne zachowania możemy wytworzyć w sobie nawyki takiego postępowania, które przyczyni 

się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym najbliższym otoczeniu. Często są 

to bardzo proste działania. Inspiracją może stać się 7 zasad świadomego pracownika 

stworzone przez nas powyżej. 





Prowadzenie firmy szanującej środowisko ma ogromne znaczenie. To nie tylko bardziej 

ekologiczny system pracy. Taka firma jest również bardziej wydajna, oszczędna, a w dodatku 

więcej zarabia. Istnieje wiele obszarów, gdzie można wprowadzać zmiany, a gdy dodamy do 

siebie wszystkie oszczędności, suma może okazać się znacząca, nie wspominając � 

o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.





W codziennym funkcjonowaniu nie jesteśmy � w stanie uniknąć odpadów, które ciągle 

powstają, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie segregowanie śmieci oraz zaangażowanie 

w takie działania jak największej grupy osób. Dla nas jest to kwestia wrzucenia danego 

materiału do odpowiedniego pojemnika. Dzięki takiej czynności łatwiej jest później odzyskać 

surowce i ponownie je wykorzystać.





Nie zapominajmy, że środowisko nas otaczające jest naszym domem. Przyszłość środowiska  

i komfortu naszego życia zależy przede wszystkim od nas. Dlatego warto już teraz dążyć 

małymi krokami ku lepszej przyszłości, aby uniknąć konieczności podejmowania  radykalnych 

kroków.
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 � Wszystko zaczyna się od edukacji


 � Oszczędność energii — zainstalowanie 

energooszczędnego sprzętu


 � Wymień flotę na bardziej ekologiczną 


 � Zrób pierwszy krok — podejmij inicjatywę!


Najprostszym sposobem edukacji są naklejki przypominające o konkretnych 

czynnościach takich jak np. zgaszenie światła czy wyłączenie komputera.g

Segregacja śmieci nie będzie stanowiła problemu dla pracowników, pod warunkiem, że 

proces segregacji będzie jasny i nieskomplikowany. Coraz częściej w firmach tego typu 

kosze ustawia się w miejscach wspólnych, aby poprawić jakość segregacji.g

Warto zainwestować w czujnik poziomu światła, które za pomocą systemu sterowania, 

w zależności od systemu wykrywa i dostosowuje jego natężenie. Oszczędności są 

zależne od rodzaju przestrzeni i ilości dostępnego światła dziennego – ograniczenie 

zużycia energii na oświetleniu elektrycznym może wynosić od 20-60% w 

pomieszczeniach ze znaczną ilością̨ światła dziennego. g

McDonald's w ramach globalnej strategii Scale for Good, zobowiązał się, że do 2025 

roku wszystkie opakowania dla gości restauracji będą wykonane z materiału 

pochodzącego z recyklingu. Swoje siły połączył ze Starbucksem. Nie bez powodu 

– właśnie ten duet odpowiada za 4% rocznej światowej produkcji plastikowych 

i papierowych kubków. g

 W firmowych flotach królują silniki benzynowe – 68% hybrydy to tylko 1% aut!g

Sortowanie śmieci to podstawa, jeśli zależy nam na redukcji ilości generowanych 

odpadów. Podział na konkretne sorty przedkłada się na wyższy wskaźnik recyklingu, 

sięgający nawet 80%!g

Pamiętaj, że jeśli jesteś menadżerem, wprowadzanie zmian musisz rozpocząć od siebie. 

Bądź autorytetem, który nakłoni wszystkich do wydajniejszych oszczędności.






 � Liczą się konkrety — umieść pojemniki do 

segregacji śmieci w pomieszczeniach wspólnych.


 � Bierz przykład z innych!


 � Zainwestuj w redukcję ilości odpadów


5.1.

2.

7.
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7 Zasad Odpowiedzialnego Managera



Wszystko zaczyna się od motywacji, a później jest już 

tylko potrzebne konsekwentne działanie.



Osoby na wyższym szczeblu – ze względu na pozycję oraz możliwości – mogą stać się 

autorytetem w wielu kwestiach, nawet tych środowiskowych.





Według raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce zaangażowanie w obszar środowiska 

naturalnego oznacza dla przedsiębiorstw głównie edukację ekologiczną. Stanowiła ona 20% 

wszystkich działań firm zgłoszonych do raportu po raz pierwszy oraz 23% wszystkich praktyk 

związanych ze środowiskiem.

















20% działań w firmie stanowi 

edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna stanowi 23% wszytskich 

praktyk związanych ze środowiskiem
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Warto również zainwestować w wszelkiego rodzaju udogodnienia, które nie tylko pomogą 

pracownikom pamiętać o środowisku, ale również umożliwią im chociażby najmniejsze 

działania pro-ekologiczne. Dlatego przede wszystkim warto pamiętać o odpowiedniej ilości 

pojemników do segregacji odpadów, bo to dzięki nim możemy � z łatwością odzyskać surowce 

oraz ograniczyć powstawanie nowych. Ciekawą inicjatywą są również przyklejane zwykłe 

naklejki przypominające o wyłączeniu światła czy sprzętu elektronicznego. 





Ze względu na większe możliwości dyrektorzy � i menagerowie mają większy wpływ na 

działania, których pracownicy na niższych szczeblach mogą nawet nie dostrzegać. Do takich 

zachowań należy wymiana oświetlenia na bardziej oszczędne, wymiana floty na bardziej 

ekologiczną lub nowszą. 





Wszelkiego rodzaju modernizacje są w stanie � w dużym stopniu ograniczyć zarówno koszty 

jak i ilość odpadów. Co więcej dzięki takim ulepszeniom jesteśmy � w stanie obniżyć emisję 

CO2 nawet o 40% według raportu � „CSR w obszarze energia i środowisko” opublikowanym 

przez Skandynawsko – Polską Izbę Gospodarczą.





Takie rozwiązania nie tylko podnoszą pozycję konkurencyjną firmy ale również mają realny 

wpływ na stan naszego środowiska w przyszłości.



Częstym problemem w postrzeganiu ekologii � w firmie jest brak przekonania, że dane 

działania mają realny wpływ. Jednak na przykładzie McDonald’s, który � w ramach globalnej 

strategii Scale for Good, zobowiązał się, że do 2025 roku wszystkie opakowania dla gości 

restauracji będą wykonane z materiału pochodzącego � z recyklingu. Swoje siły połączył ze 

Starbucksem. Nie bez powodu. Właśnie ten duet odpowiada za 4% rocznej światowej 

produkcji plastikowych i papierowych kubków. Inicjatywę nazwali NextGen Cup Challenge, 

czego efektem są kubki w całości nadające się do przetwarzania � i kompostowania. 













Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce,, 2017-2020.
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Ekologia jest w ostatnim czasie niezwykle modna. Wiele osób zaczęło się nią interesować. 

Mówi się o niej � w mediach, promują ją influencerzy. Coraz bardziej zwracamy uwagę na 

dobro środowiska i dbamy � o planetę, jak tylko możemy. Oby więcej takich trendów! Nie da 

się więc także pominąć kwestii, jaką jest ekologia w miejscu pracy. 





Na początku warto wspomnieć, że dbanie � o środowisko to nie tylko dobry zwyczaj, ale 

również obowiązek firm. W szczególności mają one za zadanie:


)

� posiadać właściwe pozwolenia i decyzje dotyczące ochrony środowiska (np. związane 

z wywozem odpadów i emisją pyłów do powietrza),)

� prowadzić zapisy związane z dbałością o środowisko (tj. ewidencja wywozu odpadów),)

� dokonywać opłat, np. za wywóz odpadów,





Zmiany nigdy nie należały do najłatwiejszych decyzji, ale to od naszych postaw oraz 

przekonań zależą efekty, na które tak wszyscy czekamy.
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Jak firma Creaton podchodzi to zagadnienia ekologii?



,,Ograniczanie negatywnego wpływu procesu produkcji w naszych fabrykach na środowisko, to 

już od wielu lat jeden z najważniejszych priorytetów w działalności CREATON Polska. Firma 

prowadzi rygorystyczną politykę między innymi w zakresie zagospodarowania odpadów, 

wprowadzania opakowań do gospodarki oraz pełnego raportowania do instytucji publicznych. 

Niewątpliwie dużym wyzwaniem jest prowadzenie czynności rekultywacyjnych w posiadanej 

przez nas kopalni surowców. Są one ściśle określone przez prawo i szczegółowo opisane w 

odpowiednich dokumentach. Dodatkowo prowadzimy działania umożliwiające racjonalne 

zużycie prądu i gazu oraz gospodarowanie emisją CO2. Działania mające na celu dbanie o 

środowisko naturalne są wiodące dla całej Grupy CREATON. 




Jakie działania podejmują?



Podejmujemy intensywne działania w obszarze ochrony bioróżnorodności poprzez 

koncentrację wysiłków na efektywnej rekultywacji terenów, które przez dziesiątki lat służyły 

jako odkrywkowe kopalnie gliny używanej do produkcji materiałów budowlanych. Nie chodzi tu 

tylko o przywracanie pierwotnego stanu obszarom zdegradowanym, ale także o nadanie im 

nowych ról – stref rekreacyjnych, biznesowych, rolniczych lub użytków ekologicznych. 



Jednocześnie – świadomi swojego śladu ekologicznego – każdego dnia bierzemy 

odpowiedzialność za środowisko i staramy się unikać, zmniejszać i równoważyć wpływ 

naszych działań w tym zakresie. Kwestia ograniczenia śladu węglowego w CREATON Polska 

była i jest naszym największym wyzwaniem. Powstawanie dachówki ceramicznej jest bowiem 

procesem energochłonnym, dlatego kluczowy dla nas jest nadzór, monitoring i ciągłe 

doskonalenie w celu minimalizacji ilości wyemitowanego CO2 do atmosfery oraz innych 

zanieczyszczeń. 


Przykładem może być zastosowana w naszym zakładzie w Widziszewie nowatorska 

technologia suszenia półproduktów, których czas przebywania w suszarniach został 

wielokrotnie skrócony. To ma wpływ na zmniejszoną energochłonność na jednostkę produktu 

oraz ograniczenie zużycia paliw gazowych i obniżenie emisji CO2. Dodatkowo wykorzystywana 

w produkcji dachówek energia jest częściowo odzyskiwana przez wymienniki ciepła. W ten 

sposób przyczyniamy się do przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.”
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Jak branża budowlana postrzega dziś ekologię? Co dla firm 

generalnego wykonawstwa, tak dużych, jak Warbud, stanowi 

największe wyzwanie środowiskowe?






,,Zdecydowanie redukcja emisji. To nasza ambicja, a zarazem i cel, do 

którego zobligowaliśmy się konsekwentnie zmierzać. Budownictwo 

jest jednym z sektorów, który generuje tych emisji najwięcej, głównie 

za sprawą wysokiej emisyjności kluczowych komponentów 

produkcyjnych tj. stal, beton czy cement. By wyobrazić sobie skalę 

wyzwania, wystarczy sama liczba realizowanych projektów 

kubaturowych, których Warbud rocznie prowadzi około 40. W tej walce 

o minimalizację śladu węglowego pochodzącego z produkcji 

budowlanej nie jesteśmy sami. To aspekt powiedziałabym dziś  

– technologiczny, wynikający z profilu branży, i zarówno dla nas, jak  

i całego sektora budowlanego potężne wyzwanie. Wprowadzając na 

rynek nowoczesne obiekty różnorodnego przeznaczenia, dbając o ich 

jakość i standardy eksploatacyjne w przyszłości, wypełniając eko 

oczekiwania Inwestorów względem swoich nieruchomości, mamy 

świadomość, że to my właśnie jesteśmy częścią rozwiązania. Dlatego 

tak wiele uwagi poświęcamy w firmie nie tylko wymiarowi 

inżynieryjnym, ale i zmiany mentalności wśród pracowników  

– argumentum a minori ad maius. By mówić o firmie autentycznie 

efektywnej środowiskowo, oba te wymiary muszą funkcjonować 

bezwzględnie równolegle.”
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Jakie są Państwa największe wyzwania w zakresie 

przeciwdziałania zmianie klimatu i jak sobie Państwo z nimi 

radzą?






,,Patrząc całościowo na obszar zrównoważonego rozwoju jako 

zarządczych wyzwań społecznych i środowiskowych, możemy wyróżnić 

dwa największe wyzwania. Pod kątem biznesowym oraz gospodarczym 

problemem są daleko idące postulaty i deklaracje, które nie 

przekładają się na konkretne działania. Podczas gdy katastrofa 

klimatyczna staje się realna, kraje i podmioty gospodarcze nie 

podejmują wystarczających działań w kierunku jej zapobiegania oraz 

zapewnienia stabilnej przyszłości kolejnym pokoleniom. Drugim 

aspektem jest potrzeba transformacji globalnej gospodarki w kierunku 

zrównoważonej, niskoemisyjnej i przyjaznej dla środowiska, która  

z jednej strony jest wyzwaniem, ale dla banków może być szansą na 

rozwój oferowanych produktów i usług.”
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podejmują wystarczających działań w kierunku jej zapobiegania oraz 

zapewnienia stabilnej przyszłości kolejnym pokoleniom. Drugim 

aspektem jest potrzeba transformacji globalnej gospodarki w kierunku 

zrównoważonej, niskoemisyjnej i przyjaznej dla środowiska, która  

z jednej strony jest wyzwaniem, ale dla banków może być szansą na 

rozwój oferowanych produktów i usług.”
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