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CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA POLSKI

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) przyjętych 
we wrześniu 2015 roku, które były wynikiem 
wieloletnich negocjacji międzynarodowych, zawiera 
169 zadań, które należy osiągnąć do 2030 r. w niemal 
wszystkich kwestiach gospodarczych, społecznych, 
środowiskowych, dotyczących zarządzania i pomocy 
rozwojowej. Cele te są niepodzielne — wszystkie 
muszą zostać zrealizowane, zwłaszcza że często są ze 
sobą powiązane. Wszystkie kraje muszą je osiągnąć, 
niezależnie od tego, czy są to kraje rozwinięte, czy 
rozwijające się.

Obecnie znajdujemy się w punkcie, w którym kraje 
muszą stosować SDGs w wielu celach: aby kierować 
działaniami publicznymi przy użyciu szerszego zakresu 
wskaźników niż tylko PKB; aby zintegrować kwestie 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe; oraz jako 
narzędzie współpracy międzynarodowej. 

REALIZACJA SDG PRZEZ POLSKĘ

Według danych przedstawionych przez Eurostat 
w Sustainable development in the European Union — 
Overview of progress towards the SDGs in an EU
context — 2022 edition, na przestrzeni 5 lat UE
poczyniła znaczący postęp w zakresie zapewnienia 
pokoju i bezpieczeństwa ludzi oraz dostępu do 
sprawiedliwych i wiarygodnych instytucji publicznych
dla obywateli krajów członkowskich (SDG 16). 
Zauważono również lepsze wyniki w zakresie: 
ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego
(SDG 1), gospodarki i rynku pracy (SDG 8), czystej 
i przystępnej cenowo energii (SDG 7), a także badań, 
rozwoju i innowacji (SDG 9).
Postęp widać w wypełnianiu zobowiązań w zakresach: 
poprawy sytuacji zdrowotnej i dobrostanu (SDG 3), 
życia pod wodą (SDG 14) oraz równości płci (SDG 5). 
W przypadku pozostałych dziewięciu Celów notowano 
znacznie wolniejszy postęp w realizacji. Dotyczy to
m.in. obszarów: zrównoważone miasta i społeczności 
(SDG 11), zmniejszanie nierówności (SDG 10), 
odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (SDG 12), 
wysokiej jakości edukacja (SDG 4), działania na rzecz 
klimatu (SDG 13), zero głodu (SDG 2). Z kolei w zakresie 
partnerstwa na rzecz celów (SDG 17) oraz czystej wody
i warunków sanitarnych (SDG 6) pozytywne i negatywne 
zmiany bilansowały się.
Realizacja Celu dotyczącego życia na lądzie (SDG 15)
wskazuje na wciąż znaczącą presję działalności 
człowieka na ekosystemy i różnorodność biologiczną.

Przedstawione przez Eurostat dane jedynie częściowo 
odnoszą się do okresu przed COVID-19, nie dając 
pełnego obrazu skutków pandemii. Dane nie obejmują 
również okresu rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz 
wynikającej z niego destabilizacji1.

W procesie monitorowania realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju ważne wsparcie stanowi 
statystyka publiczna. Za sprawozdawczość w zakresie 
wskaźników, zarówno w wymiarze krajowym, jak 
i globalnym w Polsce odpowiada Główny Urząd 
Statystyczny.

GUS, w styczniu 2019 r., udostępnił Krajową Platformę 
Raportującą SDGs, dostępną pod adresem: sdg.gov.pl
Platforma SDG służy do udostępniania danych na 
potrzeby monitorowania postępów osiąganych przez 
Polskę w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju. 
Zawiera dwa zestawy wskaźników: globalnych
z danymi dla Polski oraz krajowy zestaw wskaźników, 
monitorujących krajowe priorytety w zakresie SDGs. 
Przedsięwzięcia na rzecz przeciwdziałania zmianom 
klimatu zostały włączone do krajowych polityk, 
strategii i planów. Ochrona klimatu jest elementem 
średniookresowej strategii rozwoju pn. Strategia
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.). Kwestie klimatyczne stanowią 
bardzo ważną część strategii pn. Polityka ekologiczna 
państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska
i gospodarki wodnej.

Wstęp

1  Monitoring realizacji Agendy 2030 https://www.gov.pl/web/rozwoj-
technologia/monitoring-realizacji-agendy-2030
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W 2021 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
przeprowadziło działania, z wykorzystaniem kampanii 
społecznych, audycji telewizyjnych i radiowych oraz 
konkursów (również w mediach społecznościowych) 
mające na celu podniesienie poziomu świadomości 
ekologicznej. Ponadto, realizacji SDG 13 w zakresie 
przeciwdziałania zmianom klimatu służy również 
szereg instrumentów finansowych, w tym Fundusz 
Modernizacyjny.

Jest to instrument służący wsparciu realizacji celów 
polityki energetyczno-klimatycznej. Polska jest jego 
największym beneficjentem (43,4% dostępnej puli 
środków). Biorąc pod uwagę prognozy cen uprawnień
do emisji, środki finansowe z FM przypadające 
dla Polski szacowane są na ponad 30 mld zł, a ich 
ostateczna wielkość uzależniona będzie od cen 
uprawnień do emisji w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (EU ETS).
W 2021 roku akceptację Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i Komitetu Inwestycyjnego uzyskało 
dziewięć krajowych programów priorytetowych, w tym 
osiem z obszarów priorytetowych2.

Rys. 1. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 
brutto

Polska poczyniła więc pewne postępy w realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), ale są też obszary,
w których kraj nadal stoi przed znaczącymi wyzwaniami. 

W ostatnich latach wzrosły nierówności w dochodach, 
a kraj zmaga się z wysokim poziomem zanieczyszczenia 
powietrza na niektórych obszarach, zwłaszcza
w większych miastach. Polski koszyk energetyczny jest 
nadal w dużym stopniu uzależniony od węgla, który
w znacznym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia 
powietrza i emisji gazów cieplarnianych. Kraj wyznaczył 
ambitne cele w zakresie redukcji emisji i zwiększenia 
udziału energii odnawialnej, ale realizacja tych celów
i tempo przemian jest nadal wątpliwe (Rys. 1). Ponadto 
Polska ma pewne wyzwania w zakresie równości płci, 
ponieważ w kraju nadal występuje stosunkowo duża 
różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz niska 
reprezentacja kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Podsumowując, chociaż Polska poczyniła pewne postępy 
w realizacji SDGs, nadal istnieją znaczące wyzwania, 
które należy podjąć, aby w pełni zrealizować cele do 
2030 roku3.

„

2  Monitorowanie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce 
https://www.gov.pl/attachment/67577a57-a7e8-4f85-93bf-
8ce1447a1c72

3  Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Rozwój zrównoważony 
środowiskowo https://raportsdg.stat.gov.pl/
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POLSKA NA TLE POZOSTAŁYCH KRAJÓW
W PROCESIE REALIZOWANIA WYZWAŃ SDG

W zestawieniu państw realizujących 17 Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (Global SDG Index) 
Polska zajęła 12. miejsce z wynikiem 80,5% (na 163 
analizowanych państw)4. Natomiast w Indeksie
Spillover, Polska zajmuje dopiero 116. miejsce
z wynikiem 80,9 punktów. Można zauważyć natomiast, 
że wskaźnik dla Polski jest lepszy niż średnia OECD. 
Indeks Spillover mierzy transgraniczny wpływ 
generowany przez jeden kraj na inne, który osłabia
ich zdolność do osiągnięcia SDGs5 6.

OECD w publikacji Measuring distance to the SDG 
Targets - Poland, dotyczącej realizacji Agendy 2030
na rzecz zrównoważonego rozwoju wskazuje, że Polska 
osiągnęła 18 ze 130 poszczególnych zadań, dla 
których przedstawiane są analizy.
Przed Polską pomimo to nadal stoją wyzwania
w postaci: doskonalenia umiejętności u dorosłych 
(SDG 4 – dobra jakość edukacji) oraz kwestie związane 
z ekologizacją gospodarki (SDG 7 – czysta i dostępna 
energia, SDG 13 – działania w dziedzinie klimatu)7.

Rys. 2. Wyniki osiągane przez Polskę w zakresie realizacji poszczególnych 
SDGs – Sustainable Development Report 2022 (sdgindex.org)

4  The Sustainable Development Report https://dashboards.sdgindex.org/
profiles/poland 

5  Monitorowanie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce 
https://www.gov.pl/attachment/67577a57-a7e8-4f85-93bf-
8ce1447a1c72 

6  Spillover Rankings https://dashboards.sdgindex.org/rankings/
spillovers

7  Measuring distance to the SDG targets – Poland https://www.oecd.
org/wise/measuring-distance-to-the-SDG-targets-country-profile-
Poland.pdf
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Działania Panattoni
w dziedzinie klimatu

Opracowanie: Panattoni
Typ budynku: Logistic/Industrial

Wspierające SDGs:
Cel 6 Czysta woda i warunki sanitarne
Cel 7 Czysta i dostępna energia
Cel 12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

DZIAŁANIA NA RZECZ WDRAŻANIA SDGs

Poprzednia dekada była najcieplejsza w historii 
pomiarów. Działania zgodne z celem 13 dążą do 
powstrzymania zmian klimatu poprzez ograniczenie 
emisji szkodliwych substancji do atmosfery
i utrzymanie wzrostu temperatury na świecie poniżej
2⁰ Celsjusza, zgodnie z Porozumieniem Paryskim.

Działania Panattoni w tym zakresie związane są przede 
wszystkim z wyzwaniem 13.1 – Wzmocnienie zdolności 
adaptacyjnych i odporność na zagrożenia klimatyczne
i katastrofy naturalne we wszystkich krajach. Osiąganiu 
tego celu sprzyja korzystanie z energii odnawialnej,
która ogranicza szkodliwe emisje gazów cieplarnianych. 

W 2021 roku dostarczono 250 000 MWh zielonej 
energii do obiektów o łącznej powierzchni 3 mln mkw. 
(125 000 ton CO2 zaoszczędzone), w 2022 będzie 
to już 312 000, co pozwoli zaoszczędzić 160 000 
ton CO2. Coraz powszechniej stosowane są panele 
fotowoltaiczne, a deweloper w swoim standardzie 
budowlanym wzmacnia pod nie konstrukcje dachów.
To przyszłość rynku – za przykład niech posłuży ok.
4 tys. paneli zamontowanych na dachu Panattoni BTS 
w Świebodzinie, dzięki którym roczna emisja CO2 jest 
mniejsza o ponad 1000t.

Wszystkie inwestycje dewelopera zawierają również 
szereg rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie 
na energię – przez rozwiązania pasywne, podliczniki 
energii elektrycznej i gazu, które pomagają kontrolować 
zużycie energii dla poszczególnych systemów, również 
w odniesieniu do każdej kondygnacji, liczniki podpięte 
do systemu BMS, po zewnętrzne oprawy oświetleniowe 
sterowane automatycznie poprzez zegar astronomiczny. 
W efekcie, zużycie energii w obiektach dewelopera
jest średnio o połowę niższe. O tyle samo niższe
jest też zużycie wody – dla obiektu o powierzchni
20 tys. mkw. oszczędność wynosi 6 000 litrów
dziennie. Sprzyja temu stosowanie wodooszczędnej 
armatury, systemów detekcji wycieków, szarej wody, 
zbiorników rozsączających i retencyjnych, zbiorników 
na deszczówkę.
Działania te wynikają z przyjętej w firmie strategii 
zrównoważonego rozwoju „Go Earthwise with 
Panattoni”.

Potwierdzeniem coraz mniejszego negatywnego wpływu 
obiektów Panattoni na klimat jest ich certyfikacja
w systemie BREEAM na poziomie Excellent, który jest 
obecnie standardem realizacji inwestycji Panattoni. 
Portfolio certyfikowanych przez dewelopera budynków 
obejmuje już w Polsce blisko 6 mln mkw. powierzchni,
z czego ponad pół miliona uzyskało poziom Excellent.
Na ocenę czekają obiekty o łącznej powierzchni
4,5 mln mkw.
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W cel 13.3 - Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał 
ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości 
na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji
i skutków zmian klimatycznych oraz systemów 
wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami – wpisują 
się działania edukacyjne Panattoni.
Deweloper regularnie współpracuje z Katedrą Logistyki 
toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
a także wspólnie z SGH zorganizował warsztaty 
zrównoważonego rozwoju (nieruchomości, logistyka)
dla koła naukowego CSR SGH.

Aspekt edukacyjny mają także działania i instrukcje 
kierowane do najemców, klientów, w tym zielone 
umowy najmu, dotyczące np. sposobu ograniczania 
zużycia energii i wody w budynkach.

Grupa interesariuszy, bez której zrównoważone 
budownictwo byłoby niemożliwe, to architekci, 
generalni wykonawcy i branżyści. To oni byli pierwszą 
grupą, od której Panattoni zaczęło edukację w tym 
zakresie. Sporządzone zostały wytyczne dot. realizacji 
inwestycji, a także narzucone zostały kluczowe 
wskaźniki efektywności raportowania.

Dla obiektów Panattoni sporządzane są również 
pięcioletnie Plany Zagospodarowania Krajobrazu 
i Siedliska, których realizacja wspiera ochronę 
bioróżnorodności.

DZIAŁANIA NA RZECZ WDRAŻANIA 
DEKARBONIZACJI

W przypadku celu 13 i dekarbonizacji niezwykle 
istotne są działania Panattoni w zakresie zmniejszenia 
śladu węglowego wbudowanego. Realizację obiektów 
Panattoni poprzedza analiza cyklu życia budynku (LCA) 
i obliczanie całkowitego śladu węglowego inwestycji. 
W fazie projektowej pod uwagę brane są np. emisje 
wynikające z zastosowanych materiałów budowlanych. 
Podczas ich doboru Panattoni kieruje się standardami, 
które definiują wymagania systemów środowiskowych, 
takimi jak EPD, FSC, ISO 14001 (Environmental 
Management Systems, EMS) producenta.

Zrównoważony proces budowy wspiera analiza 
efektywności realizacji dostaw prefabrykatów. Dzięki 
temu np. w Świebodzinie udało się ograniczyć emisję 
o 130,550t CO2, czyli o 14,5% CO2 – m.in. dzięki takim 
działaniom, jak skrócenie średniego czasu pobytu 
samochodu na budowie. Recykling na budowach 
Panattoni przekracza 90 proc.

Budynki Panattoni konstruowane są w taki sposób,
by były odporne na przewidywane zmiany klimatyczne
w najbliższych dekadach oraz były łatwe do
modernizacji czy zmiany przeznaczenia w przyszłości
z uwzględnieniem recyklingu.

W kontekście dekarbonizacji niezwykle istotny jest 
transport. Użytkownicy budynków są zachęcani do 
korzystania z niskoemisyjnych środków transportu – 
rowerów oraz samochodów elektrycznych.

Tylko w 2021 roku Panattoni zapewniło dostęp do 3125 
nowych miejsc parkingowych dla jednośladów. Przy tej 
liczbie miejsc, redukcja emisji może znacznie przekroczyć 
tonę każdego dnia.
Panattoni wspiera także elektromobilność – w 2022 
roku dostarczyło w swoich obiektach 1050 miejsc do 
ładowania samochodów elektrycznych.

DZIAŁANIA NA RZECZ WDRAŻANIA TAKSONOMII

W cel 13 oraz cele środowiskowe taksonomii wpisują się 
działania w zakresie tworzenia stref zieleni m.in. poprzez 
ochronę i odbudowę bioróżnorodności oraz miejscowych 
ekosystemów, co sprzyja łagodzeniu zmian klimatu.

W 2022 roku Panattoni zasadziło 1045 drzew,
12 044 krzewy, ponad 400 000 mkw. trawnika oraz 
blisko 63 000 mkw. łąk kwietnych. Na terenach 
obiektów firmy pojawiło się również ponad 200 hoteli 
dla owadów, a także liczne domki dla bezkręgowców
i ptaków, budki dla jeży oraz ule.

Tereny zielone i nowe nasadzenia bazują na lokalnej 
roślinności, co m.in. zmniejsza zapotrzebowanie na wodę 
do podlewania. Utrzymaniu bioróżnorodności sprzyjają 
pięcioletnie plany pielęgnacji zieleni, przygotowywane 
przez dewelopera we współpracy z ekologami.
Bardzo ważnym elementem tego rozwiązania są 
stosowane tablice edukacyjne z informacjami
o gatunkach zieleni i ich wpływie na środowisko.
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Działania ASSA ABLOY
w dziedzinie klimatu

Opracowanie: ASSA ABLOY

Wspierające SDGs:
Cel 6 Czysta woda i warunki sanitarne
Cel 12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

DZIAŁANIA NA RZECZ WDRAŻANIA SDGs

Zrównoważony rozwój jest częścią codziennej 
działalności ASSA ABLOY. W 2007 roku ASSA ABLOY 
wdrożyła pierwszy program zrównoważonego rozwoju, 
natomiast w latach 2010-2020 programy wraz z nowymi 
celami przyjmowane były na okres 5 lat. W ramach 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym w październiku 
2020 ASSA ABLOY zobowiązała się do przystąpienia do 
inicjatywy Science Based Targets, zakładając osiągnięcie 
najbardziej ambitnych celów Porozumienia Paryskiego: 
zmniejszenie o połowę emisji dwutlenku węgla
i osiągnięcie Net zero nie później niż w 2050 roku.

Obecnie Grupa jest w trakcie procesu ustalania celów, 
które obejmą również emisje Scope 3. Aby zmniejszyć 
emisje Scope 1 i 2 o połowę do 2030 roku, potrzebne 
jest podjęcie działań w zakresie 25 najbardziej 
energetycznych i wysokoemisyjnych zakładów w całej 
Grupie; emisje z tych zakładów stanowią ponad 50% 
śladu CO2.

W 2021 roku w kontekście raportowania TCFD 
(Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 
przeprowadzono pierwszą analizę scenariuszy 
klimatycznych. W analizie dokonano przeglądu ryzyka 
i szans związanych z dwoma różnymi scenariuszami 
klimatycznymi oraz ich wpływu na działalność ASSA 
ABLOY w latach 2030 i 2050.

Jednym z przykładów dobrych praktyk jest modernizacja 
zakładu produkcyjnego w Eskilstuna, w Szwecji. W celu 
redukcji zużycia energii powierzchnia użytkowa została 
zoptymalizowana (-75%) oraz wdrożono inteligentny 
system zarządzania. Inwestycje w odnawialne źródła 
energii pomogły zmniejszyć ślad węglowy – instalacja 
solarna pokrywa ok. 50% zapotrzebowania na energię 
elektryczną i generuje 668 MWh rocznie. Poprawiono 
efektywność energetyczną poprzez dodatkową izolację 
dachu, montaż nowego systemu wentylacji i nową 
stolarkę otworową.
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Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

• ASSA ABLOY zobowiązała się do przyjęcia 
zrównoważonych praktyk w swojej działalności,
z silnym naciskiem na efektywne gospodarowanie 
zasobami i redukcję odpadów.

• System Zarządzania Środowiskowego. ASSA ABLOY 
ogranicza zagrożenia dla środowiska poprzez 
certyfikację wszystkich swoich fabryk o znaczącym 
wpływie na środowisko zgodnie z ISO 14001. 
Zgodnie z Raportem za 2021 rok 77% fabryk było 
certyfikowanych, a uzyskanie 100% certyfikacji jest 
celem do 2025 roku. Nowe akwizycje wchodzące
w skład Grupy mają trzy lata na uzyskanie 
certyfikatu.

• Zarządzanie łańcuchem dostaw. W 2021 roku 
przeprowadzono łącznie 861 (86%) audytów 
kluczowych, bezpośrednich dostawców. Celem na 
2025 rok jest osiągnięcie wyniku na poziomie 95%.

• Ślad węglowy. W porównaniu z poziomem bazowym 
z 2019 roku ASSA ABLOY zmniejszyła emisję CO2
o 17%. Zgodnie z założeniami, do 2025 roku emisja 
ma się zmniejszyć o 25% (Scope 1 i 2).

• Odpady. W 2021 roku produkcja odpadów 
zmniejszyła się o 7%, a odpadów niebezpiecznych 
o 12%. Udało się to osiągnąć dzięki optymalizacji 
procesów produkcyjnych.

• Woda. Zużycie wody zostało zmniejszone o 23% 
w 2021 roku, w wyniku zwiększonego nacisku na 
oszczędność wody oraz modernizacje.

• Rozpuszczalniki organiczne. Grupa stosuje różnego 
rodzaju rozpuszczalniki organiczne, przede 
wszystkim do malowania; mogą one stanowić 
zagrożenie dla zdrowia i powodować skażenie 
środowiska. W 2021 roku intensywność użycia 
rozpuszczalników organicznych zmniejszyła się
o 13%, natomiast do roku 2025 ASSA ABLOY 
zakłada kolejny spadek i osiągnięcie -50%
w stosunku do roku 2019.

• Materiały. Aby zapewnić zgodność z przepisami 
dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, ASSA 
ABLOY stale monitoruje międzynarodowe 
ustawodawstwo pod kątem materiałów i substancji, 
które są objęte ograniczeniami.
Tworzona jest lista, na bieżąco dostosowywana do 
międzynarodowego i europejskiego ustawodawstwa 
i dyrektyw, takich jak REACH, RoHS, California 
proposition 65 czy US Conflict Minerals Law.

• Produkty. W procesie projektowania nowych 
produktów wdrażany jest w Grupie Kompas 
Zrównoważonego Rozwoju ASSA ABLOY, który 
pomaga kontrolować produkty pod kątem 
ilościowym w ośmiu podstawowych obszarach: 
materiały, opakowania, zawartość materiałów
z recyklingu, możliwość ponownego wykorzystania, 
recyklingu, zużycie energii, ślad węglowy i koszty. 
Każdy aspekt jest oceniany z perspektywy cyklu 
życia produktu; celem jest uzyskanie mniejszego 
wpływu na środowisko niż produkt referencyjny. 

W 2021 roku określone zostały dwa nowe cele dla 
zrównoważonych innowacji:

> Wszystkie projekty rozwojowe powinny 
posiadać kompas zrównoważonego rozwoju 
i wykazywać ulepszenia w zakresie śladu 
środowiskowego.

> Jedna trzecia całkowitej sprzedaży Grupy 
powinna pochodzić z produktów, które 
posiadają EPD lub LCA.

Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne

Niedobór wody i brak czystej wody pitnej jest poważnym 
problemem w wielu częściach świata. Woda jest 
używana przede wszystkim w procesach malowania, 
galwanizacji i czyszczenia. Wszystkie zrzuty wody 
są monitorowane zgodnie z lokalnymi przepisami, 
natomiast jednostki zarządzające chemikaliami są 
licencjonowane i zarejestrowane.

W celu zmniejszenia negatywnego wpływu na 
środowisko, kluczowym krokiem jest wdrożenie 
systemów ponownego wykorzystania i recyklingu wody, 
z bardziej efektywnym jej zarządzaniem. W 2021 roku 
ASSA ABLOY zmniejszyła intensywność zużycia wody 
o 23%, pobór wody o 10%, a 23% całkowitego zużycia 
wody zostało poddane recyklingowi. Cel redukcji zużycia 
wody do 2025 roku wynosi 25%.
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DZIAŁANIA NA RZECZ WDRAŻANIA 
DEKARBONIZACJI

Wzrost globalnych emisji gazów cieplarnianych jest 
kluczową przyczyną zmian klimatu. Strategiczne 
podejście ASSA ABLOY do redukcji emisji dwutlenku 
węgla widoczne jest w programach zrównoważonego 
rozwoju, przyjmowanych w cyklach pięcioletnich
od 2010.

W 2020 roku ASSA ABLOY zobowiązała się do 
wyznaczenia Science Based Targets, zakładając 
osiągnięcie Net zero netto nie później niż w 2050 roku. 
W pierwszej kolejności zidentyfikowano 25 najbardziej 
energochłonnych i wysokoemisyjnych zakładów 
produkcyjnych w całej Grupie, które odpowiadają za 
ponad 50% emisji CO2. Ustanowiono długoterminowy 
program śladu produkcyjnego (MFP – manufacturing 
footprint program) i konsolidowanie zakładów 
produkcyjnych, w których powielane są procesy. 
Zapewni to znaczną redukcję śladu węglowego.
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Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
(Polish Green Building Council) 

ul. Konarskiego 18C/2-11A, 44-100 Gliwice 
biuro@plgbc.org.pl, +48 535 680 066
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