
Poradnik dla Prezesów i Prezesek dotyczący

DZIAŁAŃ 
NA RZECZ KLIMATU

Seria poradników dla dyrektorów naczelnych

Organizacja partnerska, tłumaczenie:



Do Członków Rady:

Szanowni Państwo,

Jak Państwu wiadomo, w Paryżu prowadzone będą negocjacje w związku ze 

Szczytem Klimatycznym COP21. Uzasadniona naukowo potrzeba osiągnięcia 

istotnego globalnego porozumienia w zakresie „Działań na rzecz klimatu” nie 

była jeszcze nigdy tak paląca jak obecnie. Oczekiwania co do efektów szczytu 

przewyższają nawet te dotyczące szczytu COP15 w Kopenhadze w 2009 r.

Znacząca różnica pomiędzy Kopenhagą a Paryżem polega na tym, iż tym razem 

biznes stanowi integralny element tego wydarzenia. W ramach Planu działań 

Lima-Paryż do współpracy i zaangażowania zostały zaproszone korporacje 

i miasta w celu realizacji Planu rozwiązań.

Z uwagi na spore oczekiwania co do Szczytu w Paryżu, w nadchodzącym czasie 

będzie o tym wydarzeniu głośno. Niniejszy poradnik zawiera pożyteczne wskazówki 

i przybliża możliwości zaangażowania własnej fi rmy w tego rodzaju działania. 

Na początek najlepiej zwrócić się do członków zespołu z prośbą o przedstawienie 

propozycji, w jaki sposób fi rma może zaangażować się w poszczególne inicjatywy 

przedstawione na stronach 7-13.

Z pozdrowieniami,

ki
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Peter Baker, Prezes WBCSD  

(Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju) 



Wstęp

Od Szczytu Ziemi w Rio w 1992 roku poprzez spotkania w Kopenhadze i w Warszawie próbowano 

ustabilizować emisję gazów cieplarnianych na świecie. Dziś zatrzymanie postępującego ocieplenia klimatu jest 

już nie tylko kwestią dobrej woli państw, ale koniecznością. By stało się realne, konieczne jest uznanie globalnej 

odpowiedzialności za zmiany klimatu. Nowe technologie są potężnym sprzymierzeńcem, ale potrzebna jest też 

mądra polityka, by ich wykorzystanie nie uderzało w gospodarki krajów rozwijających się.

Nie wystarczą jednak kolejne inicjatywy Unii Europejskiej. Potrzeba realnego wkładu światowych potęg 

gospodarczych. Inaczej kolejne spotkania i konferencje pozostaną jedynie wyrazem iluzorycznego zainteresowania 

kondycją środowiska naturalnego. Według profesora Petera Singera dalsze bagatelizowanie tematu może stać się 

„zbrodnią dokonaną na miliardach ludzi (…), a także całym środowisku naturalnym Ziemi”. 

Szczyt Klimatyczny w Paryżu, zaplanowany na przełom listopada i grudnia 2015 roku, ma zgromadzić 

przedstawicieli 195 krajów. Spotkanie jest okazją do wypracowania porozumień dotyczących każdego z nich, 

w tym Polski, i powrotu do dialogu między władzami państw a biznesem. Cieszymy się, że mogliśmy przygotować 

polska wersję Przewodnika WBCSD dla CEO. Zapraszamy do lektury!

Mirella Panek-Owsiańska, 

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
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Angielska wersja publikacji znajduje się na stronie: 

http://www.wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=16483&NoSearchContextKey=true



Spis treści:

4 COP21 i rola biznesu

5 Społeczny niezbędnik WBCSD dotyczący Zmiany Klimatycznej

6 - 14 Sześć sposobów zaangażowania fi rmy w działania na rzecz klimatu

15 Kluczowe osoby kontaktowe

16 Wyzwania polskiego biznesu a Szczyt Klimatyczny Paryż 2015
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COP21a rola biznesu 

Prezydencja francuska podczas Konferencji klimatycznej 

COP21 realizuje Plan Działań Lima-Paryż z myślą o przyjęciu 

zrównoważonego, uniwersalnego i ambitnego 
porozumienia w Paryżu.

Poprzez partnerstwa pomiędzy fi rmami a rządami, 

Plan działań wspierać będzie stopniowy wzrost zobowiązań 

narodowych w różnych krajach. Wkład biznesu może 

opierać się na następujących czterech fi larach:

• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) przez fi rmy. Tego rodzaju zobowiązania – 

transparentne i wymierne – powinny być realizowane do roku 2020, 2030, i – w miarę 

możliwości - powinny stać się celem aspiracyjnym nawet do roku 2050.

• Czynne wsparcie zasad polityki publicznej na rzecz ochrony klimatu i rozwoju gospodarek 

niskoemisyjnych.

• Zaangażowanie we wspólne inicjatywy podejmowane na dużą skalę i z udziałem wielu 

interesariuszy w ramach podejścia sektoralnego/opartego o łańcuch wartości lub na bazie 

konkretnej technologii.

• Ustanowienie ścieżek sektoralnych do roku 2050 zgodnych z celem 2ºC (w szczególności: 

w sektorach charakteryzujących się znaczną emisją gazów cieplarnianych, jak na przykład, 

branża wydobywcza, budowlana, metalurgiczna, transportowa, chemiczna).



SPOŁECZNY NIEZBĘDNIK RADY WBCSD DOTYCZĄCY ZMIAN KLIMATU

 W ramach platformy Rady WBCSD „Action 2020” dokonano analizy faktów naukowych i trendów. 

W obliczu istotnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu, fi rmy, będące członkami WBCSD, 

uzgodniły w oparciu o dane naukowe treść społecznego niezbędnika. 

Dążąc do ograniczenia do roku 2020 wzrostu średniej temperatury na świecie do 2ºC powyżej 
poziomu notowanego przed okresem rozwoju przemysłowego, świat MUSI dysponować systemami 
energetycznymi, przemysłowymi, rolniczymi i leśnymi, które jednocześnie:

• spełniać będą społeczne potrzeby rozwojowe,

• poddane zostaną niezbędnemu przekształceniu strukturalnemu w celu zapewnienia, 

iż łączny poziom emisji netto nie przekroczy tryliona ton węgla. 

[Biorąc pod uwagę górną granicę emisji globalnej do roku 2020 cel ten jest osiągalny],

• będą odporne na oczekiwane zmiany klimatu.

Food, Fibre
and Biofuel

Fakty Trendy

Wkład naukowy

Niezbędne 

rozwiązania 

biznesowe 
Kontakt 
ze szkodliwymi 
substancjami

Zmiana
klimatu

Umiejętności 
i zatrudnienie

Woda

Składniki
odżywcze

Zrównoważony 
styl życia

Podstawowe 
prawa
i potrzeby 

Ekosystemy

Żywność, 
błonniki 
i biopaliwa
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Program „Action 2020” 

WBCSD
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6 sposobów zaangażowania firmy w działania na rzecz klimatu

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2015 roku, 

Sekretarz Generalny ONZ, Generał Ban Ki-Moon wezwał wszystkich 

dyrektorów naczelnych do tego, by podejmowane przez nich działania 

miały podstawy naukowe, by stali się „czempionami” w dziedzinie 

poziomu emisji dwutlenku węgla, oraz by wdrażali rozwiązania 

z zakresu ochrony klimatu w ramach prowadzonej przez ich fi rmy 

działalności.

1    Nauka fi larem podejmowanych działań

2    Odpowiednie ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla

3    Włączenie rozwiązań klimatycznych w podstawową działalność fi rmy

4    Objęcie przywództwa w jednym z obszarów rozwiązań LCTPi

5    Udział w spotkaniach liderów

6    Bycie na bieżąco z kluczowymi osiągnięciami
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WHAT          KNOW
THE REALITY, RISKS, AND RESPONSE TO CLIMATE CHANGE

 WE
Grupa Robocza III IPCC 
(Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmiany Klimatu) 2014 
Przeciwdziałanie zmianom 
klimatu  
• Osiągnięcia w dziedzinie infrastruktury 

oraz długowieczne produkty, które 

powodują wysoką emisję GHG, 

mogą skutkować tym, iż zmiany 

będą trudne lub kosztowne, co 

zwiększa znaczenie podejmowanych 

na wczesnym etapie działań 

umożliwiających przeciwdziałanie 

zmianom klimatycznym

AAAS 2014 Report What 
We Know The Reality Risks, 
and Response to Climate 
Change
• Stoimy przed niebezpieczeństwem 

spowodowania nagłych 

i nieprzewidywalnych oraz 

potencjalnie nieodwracalnych zmian 

w naszym systemie klimatycznym, 

mających wysoce szkodliwy wpływ

1  Nauka filarem podejmowanych działań

2014 report

deep decarbonization
pathways to

The New Climate Economy 
Report – Better Growth 
Better Climate
• Zmiany strukturalne i technologiczne 

następujące w gospodarce 

światowej w połączeniu z mnogością 

możliwości w dziedzinie poprawy 

efektywności ekonomicznej 

umożliwiają obecnie lepszy rozwój 

i lepsze efekty klimatyczne

IDDRI & SDSN Pathways to 
Deeep Decarbonization 2014 
Report
• Stanowisko nauki jest jednoznaczne: 

globalne ocieplenie powyżej 2ºC 

niesie za sobą niebezpieczeństwo 

w poważny i nieodwracalny sposób 

zagrażające komfortowi człowieka 

oraz perspektywom rozwoju we 

wszystkich krajach

 Aby zapoznać się z treścią poszczególnych raportów, proszę kliknąć okładkę wybranej publikacji
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Strategia technologiczna IEA (Międzynarodowej 
Agencji Energii)

Aby ustosunkować się do globalnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa 

energetycznego, zmian klimatu i wzrostu gospodarczego, rozwój technologii 

niskoemisyjnych musi przebiegać w szybszym tempie. IEA pracuje nad 

szeregiem strategii światowych w zakresie technologii niskoemisyjnych, 

które dotyczyć będą najważniejszych technologii. 

Cel ogólny: redukcja emisji CO
2 
w związku z produkcją energią do roku 

2050 o 50%.

2035 2040

2045

2050

Technology Roadmap
Bioenergy for Heat and Power

R
P

2035 2040

2045

2050

Technology Roadmap
Biofuels for Transport

R Technology Roadmap

2035 2040

2045

2050

E
n

erg y Technolog y Perspec
ti

ve
s

Carbon capture and storage 2013 edition

R
or

2035 2040

2045

2050

Technology Roadmap
Energy-efficient Buildings: Heating and Cooling Equipment
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2035 2040

2045

2050

Technology Roadmap
Carbon Capture and Storage in Industrial Applications

UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

R
o

2035 2040

2045

2050

Technology Roadmap
Energy and GHG Reductions in the  
Chemical Industry via Catalytic Processes
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n
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2035 2040

2045

2050

Technology Roadmap
Electric and plug-in hybrid electric vehicles

Updated June 2011

yb

2035 2040

2045

2050

Technology Roadmap
Fuel Economy of Road Vehicles
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n
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s
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Technology Roadmap

2035 2040

2045

2050

Energy efficient building envelopes
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n
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2035 2040

2045

2050

Technology Roadmap
Energy storage

E
n

erg y Technolog y Perspec
ti

ve
s

1  Nauka filarem podejmowanych działań
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Oświadczenie Banku Światowego 
(WB)

Grupa Banku Światowego, grupy biznesowe oraz 

inwestorzy wzywają rządy i korporacje na całym 

świecie do wspierania cen uprawnień do emisji, 

dzięki czemu możliwa będzie redukcja poziomu 

emisji CO2 oraz inwestycje w przedsięwzięcia 

związane z czystymi technologiami 

2  Odpowiednie ceny uprawnień do emisji

WBCSD popiera globalne i stabilne ceny uprawnień 
do emisji
Ceny uprawnień do emisji:

1 mają kluczowe znaczenie dla projektu WBCSD „Wizja 2050”
• zapewniają internalizację efektów zewnętrznych emisji gazów 

cieplarnianych w produktach biznesowych i usługach

• zmieniają zasady gry, przyczyniając się do większej 

konkurencyjności czystych technologii

2 inteligentne podejście do prowadzenia działalności:
• stanowią najmniej kosztowny sposób obniżenia poziomu emisji 

gazów cieplarnianych w rożnych branżach gospodarki

• umożliwiają elastyczność w zakresie możliwości przeciwdziałania 

zmianom klimatu

• umożliwiają transparentność i mogą być przekazywane 

w łańcuchu dostaw

3 powinny być stabilne i globalne
• globalne: z czasem stosowane we wszystkich krajach i sektorach, 

w ten sposób gwarantując spójne regulacje

• dynamiczne: na tyle istotne, by wzbudzać zainteresowanie 

inwestorów rozwiązaniami związanymi z niskim poziomem emisji

• stabilne: promocja podejścia sprzyjającego pewności 

i przewidywalności, komplementarnego w ramach i stosowanej 

polityki    

Dołącz do koalicji liderów w dziedzinie 
cen uprawnień do emisji

WBCSD jest członkiem koalicji liderów 

w dziedzinie cen uprawnień do emisji. 

Dołączenie do koalicji stwarza możliwość 

uczestnictwa w najważniejszych 

negocjacjach publiczno-prawnych oraz 

wsparcia projektów i realizacji polityki cen 

uprawnień do emisji, która pomaga w 

zachowaniu konkurencyjności, tworzeniu 

miejsc pracy, szerzeniu innowacji oraz w 

znaczący sposób redukowaniu emisji CO
2
.
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Piramida zaangażowania przedsiębiorstw 
We Mean Business
WBCSD to podstawowy partner koalicji We Mean Business 

(WMB) (Zespół B, BSR, CDP, Ceres, Grupa Klimatyczna, 

the Prince of Wales’ Corporate Leaders Group i WBCSD), 

której celem jest kształtowanie polityki klimatycznej, budowanie 

przywództwa na szczeblu korporacyjnym oraz dbałość 

o spójny przekaz informacji na temat COP21. Podstawę działań 

w ramach WMB tworzą trzy fi lary: polityka, zaangażowanie 

i komunikacja.

Wdrożenie 
rozwiązań 
biznesowych/
technologii
na dużą 
skalę

Ustanowienie 
zobowiązań 
dla liderów, 
których celem 
jest niska 
emisja CO2

Dzielenie się swoimi 
doświadczeniami

We Mean Business to platforma komunikacyjna, 

w ramach której można dzielić się przykładami przywództwa 

Państwa przedsiębiorstwo może podjąć różne zobowiązania, 

w tym RE100 (pod przewodnictwem Grupy Klimatycznej i organizacji 

pozarządowej CDP). Clean Trillion (pod przewodnictwem Ceres) 

oraz zespół B wzywają do działań mających na celu zredukowanie emisji 

netto dwutlenku węgla do zera do roku 2050.

WBCSD wraz z IEA i siecią SDSN wprowadziła inicjatywę partnerstwa technologii 

niskoemisyjnych (LCTPi), dzięki której z myślą o przedsiębiorstwach opracowane zostaną 

plany wdrożenia w odniesieniu do różnych Rozwiązań/Technologii Biznesowych.

THE 
CLIMATE 

HAS                
CHANGED

Why bold, low carbon action makes good business sense.

Polityka
Poparcie w celu zabezpieczenia 

maksymalnie dynamicznych 

ram prowadzenia 

polityki globalnej

Aspekt korporacyjny
Zobowiązania 

do podejmowania 

działań innowacyjnych 

w zakresie klimatu

Aspekt komunikacyjny
Zmiana przekazu

3  Włączanie rozwiązań  z zakresu ochrony klimatu w podstawową 
     działalność firmy 

Zmiana klimatu:



Dzięki wsparciu w postaci francuskiej prezydencji Konferencji klimatycznej COP21 w ramach realizowanego 
Planu Działań Lima-Paryż, WBCSD we współpracy z SDSN i IEA wprowadziła inicjatywę LCTPi. Zapraszamy czołowe 
fi rmy do współpracy w zakresie katalizowania działań mających na celu zwiększenie tempa pracy nad osiągnięciami 
w dziedzinie technologii niskoemisyjnej oraz rozszerzanie ich wdrażania w celu ograniczenia ocieplenia globalnego 
poniżej 2ºC. Do tak ambitnego przedsięwzięcia zaprosimy interesariuszy i przygotujemy nowe partnerstwa 
w oparciu o plany działań, których ogłoszenie nastąpi podczas Konferencji klimatycznej COP21.

Sieci inteligentne Transport pasażerski 
niskoemisyjny

Transport 
towarowy 

niskoemisyjny

Materiały: chemikalia Digitalizacja

Energia odnawialna Wychwytywanie 
i składowanie CO2

Efektywność 
energetyczna 
w budynkach

Zaawansowane 
biopaliwa

Materiały: CSI 
(światowa organizacja zrzeszająca 
koncerny cementowe, której celem 
są działania na rzecz zrównoważo-

nego rozwoju w ramach sektora 
cementowego i betonowego) 

Climate Smart 
Agriculture

(rolnictwo 
adaptujące się do zmian 

klimatycznych)

Lasy i produkty leśne 
jako pochłaniacze 
dwutlenku węgla

W realizacji

W trakcie analizy
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4  Objęcie przywództwa w jednym z obszarów rozwiązań biznesowych  
    LCTPi
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4  Kamienie milowe LCTPi według obszaru rozwiązań/technologii

Opracowanie ambitnych 

rozwiązań – innych niż te 

stosowane dotychczas

07-10.12.2015
UNFCCC COP21 (Ramowa konwencja 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu – Konferencja klimatyczna w Paryżu 

2015) Zgromadzenie  Rady WBCSD 

Paryż 

07.10.2015 
Dialog pomiędzy dyrektorami 

naczelnymi pod przewodnictwem 

WBCSD  

Tokio

20-23.04.2015 
Spotkania delegatów 

łącznikowych WBCSD

Montreaux

20-21.05.2015 
Konferencja klimatyczna 

Paryż

Prognozowanie 

potencjału w zakresie 

ograniczania emisji CO
2

Stworzenie planów realizacji, które wyeliminują 

bariery uniemożliwiające prowadzenie działań 

na dużą skalę (technologia, fi nanse, polityka)

Obrady okrągłego stołu na 

szczeblu regionalnym w USA, 

Brazylii, Indiach, RPA i Japonii 

Działania do wdrożenia 

po Konferencji klimatycznej 

w różnych krajach

Sieci inteligentne Transport pasażerski 
niskoemisyjny

Transport 
towarowy 

niskoemisyjny

Materiały: chemikalia Digitalizacja

Energia odnawialna Wychwytywanie 
i składowanie CO2

Efektywność 
energetyczna 
w budynkach

Zaawansowane 
biopaliwa

Materiały: CSI 
(światowa organizacja zrzeszająca 
koncerny cementowe, której celem 
są działania na rzecz zrównoważo-

nego rozwoju w ramach sektora 
cementowego i betonowego) 

Climate Smart 
Agriculture

(rolnictwo 
adaptujące się do zmian 

klimatycznych)

Lasy i produkty leśne 
jako pochłaniacze 
dwutlenku węgla

W realizacji

W trakcie analizy
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5  Udział w spotkaniach liderów
Proszę kliknąć, aby uzyskać dostęp do programu szczytu 

Business and Climate Summit, który stanowi kamień węgielny 

dla Tygodnia Klimatycznego w Paryżu

Obrady okrągłego stołu 
na szczeblu regionalnym

VI-XI 2015
Brazylia, Indie, Japonia, RPA, USA oraz (cdn.) Chiny

IX.2014
Okrągły Stół I – 

inauguracja
Waszyngton 

19 V 2015
Okrągły Stół II

Ambicje
Paryż

20-21 maja 2015
Business and Climate 

Summit
Paryż

IX 2014
Climate Summit

Nowy Jork

XII 2014
COP21 
Lima

30.11-11.12.2015
COP21 
Paryż7-10.09.2015

Zgromadzenie 
Rady WBCSD

Paryż

21-27.09.2015
Tydzień 

Klimatyczny
Nowy Jork

29.06.2015
Spotkanie wysokiego 

szczebla dotyczące zmian 
klimatu „High-Level Event 
on climate change”, zorga-
nizowane przez przewod-
niczącego Zgromadzenia 

Ogólnego NZ
Nowy Jork

I 2015
Światowe 

Forum 
Ekonomiczne 

Davos 

20-23.04. 2015
WBCSD 

Spotkanie 
delegatów 

łącznikowych
Montreux

Jesień 2015
Okrągły Stół III (cdn.)

Obrady okrągłego 
stołu LCTPi

Wydarzenia 
międzynaro-
dowe
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6  Bycie na bieżąco z najważniejszymi osiągnięciami

Strona internetowa WBCD Road to Paris zawiera najświeższe fakty i wiadomości na temat 

zmian klimatycznych, jest źródłem informacji oraz stanowi wsparcie dla innych ważnych 

inicjatyw.  

Tropical Forest 
Alliance
Dołącz do organizacji 

TFA 2020, działającej 

na rzecz powstrzymania 

wycinania lasów 

tropikalnych w związku 

z najważniejszymi 

towarami rolnymi 

do roku 2020

Munich Climate 
Insurance Initiative
Dołącz do ubezpieczycieli 

i innych ekspertów 

oferujących mechanizm 

ubezpieczenia od ryzyka 

związanego ze zmianami 

klimatycznymi dla krajów 

rozwijających się.

IATA Mitigation 
Targets
IATA (Międzynarodowe 

Zrzeszenie 

Przewoźników 

Powietrznych) przyjęła 

ambitne cele związane 

z przeciwdziałaniem 

zmianom klimatu, 

w tym, ograniczenie 

emisji CO
2
 netto 

w lotnictwie o 50% do 

roku 2050 odpowiednio 

do poziomów z 2005 r.

Live Earth
Zainicjowana w Davos 

globalna kampania 

Live Earth Road to Paris 

potrwa cały rok 

w partnerstwie 

z czołowymi markami, 

organizacjami i artystami. 

Jako przedsiębiorca 

wesprzyj kampanię, 

zabierając głos podczas 

wezwania Live Earth 

o miliard głosów w celu 

przekazania jednego 

komunikatu wszystkim 

liderom Take Climate 

Action Now. 

Earth Statement
22 kwietnia, w Dniu 

Ziemi, sieć Earth League, 

grupa naukowców 

z instytucji klasy 

światowej, wydaje 

Oświadczenie dotyczące 

Ziemi, w którym zawarte 

są najważniejsze 

elementy skutecznego 

porozumienia 

klimatycznego. 

Poprzyj jego treść 

i dołącz do wezwania 

adresowanego do 

liderów światowych 

o włączenie efektów 

konferencji w Paryżu 

do współczesnego 

stanu wiedzy naukowej.    
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Kluczowe osoby do kontaktów 

WBCSD Road to Paris & Beyond Maria Mendiluce, Director,

  Climate & Energy

  mendiluce@wbcsd.org

 LCTPi Helen Baker, Program Manager

  LCTPi

  helen.baker@wbcsd.org

We Mean Business  Kwestie ogólne Nigel Topping
  nigel.topping@cdp.net

 WBCSD Daria Lopez-Alegria
  lopez-alegria@wbcsd.org

 Komunikacja Callum Grieve
  callum@wemeanbusinesscoalition.org
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Wyzwania polskiego biznesu a Szczyt Klimatyczny Paryż 2015

Dodatek przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu 

w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. 

Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Forum jest jedyną organizacją członkowską Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

(World Business Council for Sustainable Development).

www.odpowiedzialnybiznes.pl



Grupa BNP Paribas przystąpiła do szczytu klimatycznego w Paryżu 

COP 21, deklarując  zdecydowane zwiększenie zaangażowania 

w fi nansowanie gospodarki niskoemisyjnej i odejście od fi nansowania 

sektora węglowego.

 

Już teraz liczba instytucji wspierających gospodarkę, które w swojej 

polityce fi nansowania  uwzględniają cele środowiskowe, stale rośnie. 

To pokazuje jak istotnym elementem odpowiedzialności fi rm jest 

zarządzanie środowiskowe.

 

Przed polską gospodarką pojawiają się konkretne wyzwania dotyczące dostosowania 

technologii produkcji do właśnie kształtujących się nowych norm środowiskowych. 

To leży w najlepiej pojętym interesie polskiego społeczeństwa. Brak znajomości 

i zrozumienia zagadnień degradacji środowiska naturalnego i naszej roli w globalnym 

świecie nie zwalnia nikogo: fi rm, administracji publicznej ani obywateli naszego kraju 

z odpowiedzialności. Nadszedł czas zdecydowanych działań na rzecz gospodarki 

niskoemisyjnej.

 

Realne zmierzenie się z tym problemem to nie tylko odpowiedzialność za przyszłość 

naszej planety, ale też odpowiedzialność za zdrowie i jakość naszego życia, 

nas i naszych dzieci. Tak należy rozumieć istotę szczytu klimatycznego w Paryżu.

Małgorzata 
Zdzienicka-Grabarz, 

dyrektor Biura Społecznej 

Odpowiedzialności 

w Banku BGŻ BNP Paribas
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IKEA stawia na OZE i efektywność energetyczną

Jeżeli po 2020 roku emisja CO2 do atmosfery nie zacznie się 

stopniowo obniżać, może dojść do nieodwracalnych zmian klimatu. 

Mając to na uwadze, Grupa IKEA  zapowiedziała globalnie, że do tego 

czasu osiągnie całkowitą niezależność energetyczną, czyli będzie 

wytwarzała co najmniej tyle energii ze źródeł odnawialnych, ile zużywa 

we wszystkich swoich sklepach, centrach handlowych, fabrykach, 

centrach dystrybucji oraz biurach. W Polsce ten cel zostanie osiągnięty 

już w ciągu najbliższych miesięcy, dzięki konsekwentnie realizowanym 

inwestycjom. 

W tej chwili do Grupy IKEA w Polsce należy pięć farm wiatrowych, 

a uruchomienie szóstej  jest w toku. Według aktualnych prognoz wszystkie farmy będą 

co roku wytwarzać do 473 GWh energii, co odpowiada rocznemu zużyciu energii przez 

wszystkie gospodarstwa domowe w Gdańsku. Ponadto, w trzech sklepach IKEA i Centrum 

Dystrybucji w Jarostach wykorzystywane są pompy ciepła, a w fabrykach IKEA Industry 

działają kotły na biomasę. Pracujemy również nad zwiększeniem efektywności energetycznej 

– nie tylko we własnych budynkach, ale także w naszym łańcuchu dostaw. Aktualnie około 

2/3 naszych dostawców w Polsce wykazuje pozytywny trend w zakresie zwiększania 

efektywności energetycznej.

Warto także wspomnieć, że nieustannie zachęcamy i inspirujemy naszych klientów 

do zrównoważonego życia w domu. Z tego powodu m.in. od września b.r. oferujemy 

oświetlenie wyłącznie w technologii LED, które zużywa o ok. 85% mniej energii niż 

tradycyjne żarówki oraz może świecić nawet 20 lat.

Karol Gobczyński, 
Energy&Climate Manager 

w IKEA Retail Polska
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Grupa Orange, stając się ofi cjalnym partnerem szczytu klimatycznego 

COP 21 potwierdza swój wkład w transformację energetyczną 

i środowiskową. Jako jeden z największych światowych operatorów 

telekomunikacyjnych działający w 29 krajach możemy realnie 

przeciwdziałać niekorzystnym zmianom klimatycznym, oferując 

zrównoważone rozwiązania cyfrowe naszym klientom, a także redukując 

własny ślad środowiskowy.

Mamy świadomość, że korzystanie z nowych technologii to szansa na 

rozwój życia społecznego czy gospodarczego. Jednakże za każdym 

produktem czy usługą kryje się świat ograniczonych zasobów naturalnych. 

Dlatego aktywnie dążymy do maksymalizacji naszego pozytywnego wpływu 

na środowisko i ograniczenia negatywnych zjawisk związanych z rozwojem naszego 

biznesu.

W codziennym działaniu nie pozostajemy obojętni na globalne wyzwania klimatyczne, 

realizując programy zwiększające naszą efektywność energetyczną, prowadząc 

kompleksowy System Zarządzania Środowiskowego, dzięki czemu monitorujemy 

nasz wpływ nas całe otoczenie.

Włączając się w to wydarzenie, potwierdzamy nasze poparcie dla idei ochrony klimatu, 

ale też zobowiązanie do dalszych konkretnych działań w zakresie ograniczania emisji 

dwutlenku węgla i zużycia energii.

Bruno Duthoit, 
Prezes Orange Polska
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Sanofi na rzecz walki z globalnym ociepleniem

Dr Olivier Brandicourt, CEO Grupy Sanofi  powiedział, że zdrowie musi 

stać się częścią debaty na temat klimatu. Z tego powodu, działając 

zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, Sanofi  aktywnie 

zaangażowało się w projekt COP21; konferencję ONZ poświęconą 

zmianom klimatycznym. Spółka podejmuje szereg działań mających na 

celu ochronę środowiska przed konsekwencjami zmian klimatycznych: 

ślad węglowy: 1) Sanofi  zobowiązała się osiągnąć zmniejszenie emisji 

CO
2
 (z ośrodków przemysłowych i badawczo-rozwojowych) o 20%, od 2010 do 2020 r. 

Do końca 2014 r. w fi rmie odnotowano zmniejszenie emisji CO
2
 o 15%. 2) Współpraca 

na skalę globalną: Sanofi  podejmuje współpracę z przedstawicielami rządów, organizacji 

pozarządowych oraz środowiskiem naukowym, której celem jest wynalezienie sposobów 

ograniczających negatywne konsekwencje zmian klimatycznych na zdrowie.  

Grupa Sanofi  w Polsce od lat podejmuje szereg działań, których celem jest ograniczenie 

emisji CO
2
 do atmosfery oraz rozsądne gospodarowanie zasobami. W zakładzie 

produkcyjnym Sanofi  w Rzeszowie przeprowadzono w tym roku modernizację kotłowni 

gazowej, poprzez montaż wodnego kotła kondensacyjnego. Do tej pory zapotrzebowanie 

na ciepłą wodę zapewniane było z kotłów parowych, poprzez wymienniki cieplne para-woda. 

Straty cieplne występujące po drodze – na kotle parowym, rurociągach i wymiennikach, 

szacowano się na 25% energii cieplnej. Zadecydowano więc o wymianie kotła parowego na 

wodny, w którym temperatura wody jest regulowana i uzależniona od temperatury powietrza. 

W wyniku tej modernizacji, ciepła woda nie musi już być wytwarzana z pary o temp. 1550˚C, 

a następnie schładzana poprzez straty, by uzyskać potrzebną temperaturę. W rezultacie 

zmniejszono emisję CO
2
 o 63,1t/rok, przy jednoczesnej oszczędności kosztów ciepła. 

Aspekt ekologiczny został uwzględniony również podczas tegorocznego remontu biura Sanofi  

w Warszawie. Dzięki temu, zużycie energii spadło o ok. 11%, zaś zużycie wody zmniejszyło się 

o blisko 30%. Ze względu na fakt, że jednym z fi larów strategii CSR Sanofi  jest „środowisko”, 

w najbliższych latach zostaną podjęte kolejne liczne działania, w celu jego ochrony. 

Karolina Szapiro, 
Manager ds. Komunikacji i CSR 

w Grupie Sanofi  w Polsce
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Zmiany klimatyczne wpływają na biznes niezależnie od jego branży 

i położenia. Wyraźnie widać, że środowisko biznesowe jest coraz 

bardziej świadome kosztów, jakie generują zachodzące zmiany. 

W ciągu ostatniej dekady katastrofy naturalne kosztowały świat 

2,7 biliona dolarów więcej niż dotychczas. Dlatego w Unileverze 

wierzymy, że istnieje zarówno moralne jak i gospodarcze uzasadnienie 

dla zrównoważonego rozwoju, który napędza wzrost, zmniejsza ryzyko, 

obniża koszty i buduje zaufanie. 

Najbardziej zrównoważone marki Unilever stanowią połowę wzrostu 

fi rmy i rosną dwa razy szybciej od pozostałych. We wszystkim, co robimy, kierujemy się 

zasadami zrównoważonego rozwoju; co więcej, widzimy wyraźne uzasadnienie biznesowe 

dla inwestycji w ten obszar. Dla przykładu: zwiększenie efektywności ekologicznej w naszych 

zakładach produkcyjnych globalnie pozwoliło zaoszczędzić nam ponad 400 mln euro od 2008 

roku, a to jedynie zysk fi nansowy dla fi rmy. Korzyści tej operacji dla środowiska są niepoliczalne. 

Obserwujemy także, że tego typu działań oczekują również konsumenci. Ludzie coraz częściej 

wybierają produkty rozwijane w sposób zrównoważony. My z kolei projektujemy je tak, 

by pomagały ograniczać zużycie wody i energii oraz ułatwiały recykling. Robimy to, ponieważ 

wierzymy, że jest to jedyny możliwy sposób na realizację przez biznes zobowiązań związanych 

ze zmianami klimatycznymi. 

To z kolei obrazuje nasze oczekiwania w stosunku do szczytu klimatycznego w Paryżu. 

Po raz pierwszy biznesowe i publiczno-prywatne inicjatywy zostaną zaproszone do udziału 

w procesie formułowania globalnej strategii walki ze zmianami klimatycznymi. Liczymy więc 

na to, że biznes obdarzy zaufaniem rządy państw, których gospodarki mogą rozwijać się 

w sposób zrównoważony, i w których taka polityka jest odpowiednio premiowana, co pomoże 

w realizacji wspólnych celów. Dla nas to spotkanie stanowi niepowtarzalną okazję, ale to raczej 

początek niż koniec długiej drogi. Dyskusja powinna szybko zamienić się w konkretne działania 

realizowane już od roku 2016. 

Harm Goossens,

 EVP Unilever CEE 

and General Manager 

Unilever Poland & Baltics
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Nasze partnerstwo z COP21 to kontynuacja podjętych zobowiązań i działań w celu 

ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Antalis w pełni bierze odpowiedzialność 

względem środowiska naturalnego i klimatu oraz postanowił zapewnić pełną 

identyfi kowalność swoich eko-odpowiedzialnych produktów. Swoją obecność zaznaczyliśmy 

także na stoisku targowym w Gallery of Solutions (Le Bourget) od 2 do 5 grudnia w Paryżu, 

promując eko- odpowiedzialność fi rm poprzez używanie eko- odpowiedzialnych  papierów.

Joanna Smolińska, 

Prezes Zarząd Antalis Polska

22

Antalis Poland, wiodący dystrybutor papieru, systemów komunikacji wizualnej i rozwiązań opakowaniowych, został oficjalnym partnerem 

Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP21. Antalis dostarczył papier dla drukowanej dokumentacji 

przez cały czas trwania tego międzynarodowego wydarzenia. Pamiętając o tematyce spotkania i własnej polityce odpowiedzialności 

ekologicznej, do użytku biurowego, drukowania plakatów, materiałów i innej dokumentacji, Antalis dostarczył papier 5-gwiazdkowy według 

klasyfikacji „zielona gwiazdka” tzn. pochodzący z recyklingu i z oznakowaniem ekologicznym UE.
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