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Publikujemy drugą edycję Listy Liderzy limatyczni Polska, która w ubiegłym roku wzbudziła 
zarówno ogromne zainteresowanie, jak i ogromne kontrowersje. ie straciła podstawowego 
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L ista Liderzy Klimatyczni 2022 w magazynie „Forbes” 
pojawia si  już drugi raz. A właściwie  dopiero 
drugi raz. ej pierwsza edycja wzbudziła moc emo
cji i kontrowersji, gdy okazało si , że wśród laure

atów s  reprezentanci branż, które powszechnie kojarzone 
s  z zostawianiem pot żnego śladu w glowego  przetwór
stwa, przemysłu, sektora paliwowego. Ale tak jest i tym 
razem. I b dzie w edycji trzeciej i kolejnych. Publikuj c 
po raz pierwszy Liderów limatycznych, ranking sporz
dzony wspólnie z firm  badawcz  tatista, zrozumieliśmy, 
że jedna rzecz wymaga podkreślenia jej istoty  to zesta
wienie tych przedsi biorstw, które podejmuj c prozielo
ne działania, wykazały najwi ksz  dynamik  redukcji 
swojego śladu w glowego. A na dodatek udost pniły 
dokumentacj  potwierdzaj c  skutecznoś  działań. 
List  trzeba rozpatrywa  w tych dwóch kategoriach  
dynamiki i... odwagi. ego nie można nie docenia . 
egoroczna lista zawiera o dziesi  firm wi cej niż 

jej pierwsza odsłona.
czywiście  można iś  drog  prost  i np. opubliko

wa  list  firm, które deklaruj  zeroemisyjnoś  znalazło
by si  na niej i wydawnictwo, które stoi za orbesem . 
Ale pytanie fundamentalne brzmi  po co  Lista Liderzy 

limatyczni 2022 ma do spełnienia całkiem inne zadanie.

JEST TO ZESTAWIENIE SZCZEGÓLNE, ponieważ uczest
nictwo w nim jest absolutnie dobrowolne. o lista firm, któ
re same z siebie chc  i mog  pokaza  si  jako podmioty 
dbaj ce o zrównoważony klimatycznie rozwój i jeszcze to 
udowodni  na liczbach, które zostały dogł bnie prześwie
tlone i zweryfikowane przez specjalistów. estawienie Lide
rów limatycznych Polska 2022 to lista firm wykazuj cych FO
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najwi ksz  redukcj  gazów cieplar
nianych G G . elem tego rankingu 
bo i w tych kategoriach można uj  
publikacj  jest zwrócenie uwagi na 
przedsi biorstwa, które s  najbardziej 
świadome stoj cych przed nimi wy
zwań w zakresie redukcji emisji ga
zów cieplarnianych, wykazuj c tym 
samym szacunek dla środowiska. 
Wpisuje si  on w strategi  uzyska
nia neutralności klimatycznej przez 
Polsk .

ABY  E NI RO UMIE  AK O
STA O ESTA IENIE i dlaczego 

znalazły si  w nim konkretne pod
mioty cz sto  co pokazała pierwsza 
edycja  budz ce nawet kontrower
sje , konieczne jest przyjrzenie si  
metodologii badania.

Liderzy limatyczni Polska 2022 to 
lista polskich firm, które w ostatnich 
latach w najwi kszym stopniu zredu
kowały swoj  emisj  gazów cieplarnia
nych. Aby zidentyfikowa  takie firmy, 

tatista przeanalizowała dost pne 
publicznie informacje niefinansowe 
raporty społeczne, raporty zrówno
ważonego rozwoju itd.  ponad 00 
firm. prócz tego firmy mogły rów
nież przyst pi  do badania, wypeł
niaj c internetowy kwestionariusz.

W badaniu uwzgl dnione zostały 
przedsi biorstwa, które udost pniły 
informacje o emisji gazów cieplarnia
nych greenhouse gases  G G  speł
niaj ce nast puj ce warunki

 ane obejmowały przynajmniej 
dwa lata z okresu 2018 2020  naj
bardziej aktualne dane przypadały 
na rok 2020, najstarsze na rok 2018 
lub 201 .

 ane zostały opublikowane 
z uwzgl dnieniem podziału emisji 
na zakresy scopes   wystarczy, że 
raportowany był tylko zakres 1 emi
sja bezpośrednia .

 o analizy zebranych danych wy
korzystany został wska nik ARR 

ompound Annual Reduction Rate  
b d cy ilorazem bezpośredniej emisji 
gazów cieplarnianych i przychodów FO
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Miejsce Nazwa firmy Strona internetowa ran a Roczna 
redukcja 

intensywno ci 
emisji (CARR)

Aktualna 
intensywno ć 

emisji na 
jednostkę 
przychodu 

(1 000 000 PLN)
1 rbud www.erbud.pl Budownictwo 1,03 ,3
2 Allegro www.about.allegro.eu andel detaliczny ,2 0,0
3 mBank www.mbank.pl Banki, usługi fi nansowe 

i ubezpieczenia
38,31 0,33

4 ING Bank Śl ski www.ing.pl Banki, usługi fi nansowe 
i ubezpieczenia

33, 0,03

iti andlowy www.citibank.pl Banki, usługi fi nansowe 
i ubezpieczenia

33,0 0, 3

6 Mirbud www.mirbud.pl Budownictwo 31, 3  2, 8
7 BEST www.best.com.pl Banki, usługi fi nansowe 

i ubezpieczenia
2 ,8 0,28

8 urocash www.eurocash.pl andel detaliczny 2 , 0,
nerga www.energa.pl nergetyka 2 , 1 1,

10 N A www.neuca.pl armaceutyka 
i biotechnologia

2 , 0, 0

11 nea www.enea.pl nergetyka 2 ,38 1 02 ,20
12 range Polska www.orange.pl echnologia 

i telekomunikacja
23, 2 1, 8

13 Grupa A R N www.tauron.pl nergetyka 22, 8 ,11
1 RA A www.rafako.com.pl owary przemysłowe 20,22 8,
1 ANPA www.canpack.com Produkcja dóbr 

konsumpcyjnych 
nietrwałych

20,0 28, 8

1 BNP Paribas Bank 
Polska

www.bnpparibas.pl Banki, usługi fi nansowe 
i ubezpieczenia

1 , 1,11

1 omarch www.comarch.pl echnologia 
i telekomunikacja

1 , 1,3

18 R www.pl.kruk.eu Banki, usługi fi nansowe 
i ubezpieczenia

1 , 8 1 188,2

1 nibep www.unibep.pl Budownictwo 1 , , 8
20 Budime www.budime .pl Budownictwo 1 ,2 ,82
21 Grupa ywiec www.grupazywiec.pl Produkcja dóbr 

konsumpcyjnych 
nietrwałych

13,82 ,

22 P  Bank Polski www.pkobp.pl Banki, usługi fi nansowe 
i ubezpieczenia

12, 2 0, 3

23 antander Bank 
Polska

www.santander.pl Banki, usługi fi nansowe 
i ubezpieczenia

12, 2 0, 1

2 ogeneracja www.kogeneracja.
com.pl

nergetyka 12, 8 1 12,1

2 au  and Polska www.kau  and.pl andel detaliczny 12,3 3,1
2 Ambra www.ambra.com.pl Produkcja dóbr 

konsumpcyjnych 
nietrwałych

12,30 ,

2 L G www.lug.com.pl owary przemysłowe 12,0 ,
28 Grupa RG  estia www.ergohestia.pl Banki, usługi fi nansowe 

i ubezpieczenia
12,0 0,20

2 Polskie ieci 
lektroenergetyczne 

P

www.pse.pl nergetyka 10, 3 0,33

30 erónimo Martins 
Polska

www.biedronka.pl andel detaliczny ,82 2,

31 Radpol www.radpol.eu owary przemysłowe ,03 10,2
32 RG www. rg.pl andel detaliczny 8,8 0, 2
33 anfoss Poland www.danfoss.pl owary przemysłowe 8,3 1,3
3 ruszwica www.ztkruszwica.pl Produkcja dóbr 

konsumpcyjnych 
nietrwałych

8,30 2 ,

3 PZU www.pzu.pl Banki, usługi fi nansowe 
i ubezpieczenia

8,22 0, 0

3 G M www.kghm.com Wydobycie ropy i gazu, 
górnictwo, przemysł 

chemiczny

,08 3,12

3 PG www.pgosa.pl owary przemysłowe , 2 , 0
38  Gdańsk www.dctgdansk.pl ransport i logistyka , 22,2
3 Pamapol www.pamapol.com Produkcja dóbr 

konsumpcyjnych 
nietrwałych

,88 28, 3

0 abka www.zabka.pl andel detaliczny , 8 1,30
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śladu w glowego, ale przede wszyst
kim chc  si  swoimi działaniami i po
chwali , i podzieli . A to nie jest już 
oczywiste  z powodu ograniczonej 
dost pności informacji niezb dnych 
do udziału w rankingu nie było moż
liwe uwzgl dnienie wszystkich firm 
potencjalnie si  do niego kwalifiku
j cych.

DRUGA EDYCJA LISTY to jeszcze 
zbyt wcześnie, by dokona  jakiejkol
wiek wi ż cej analizy zmian w ran
kingu. Warto jednak przyjrze  si  
uważnie, kto si  na niej w tym roku 
znalazł, spróbowa  odpowiedzie  so
bie na pytanie, sk d tak silna obec
noś  branży finansowej czy handlu 
detalicznego.

Po naszej stronie mamy do wy
konania jedno zadanie  miesi c po 
miesi cu sprawdzi  i pokaza  świa
tu, co laureaci rzeczywiście zrobi
li, by znale  si  w rankingu. ego 
cel pozostaje niezmienny  Liderzy 

limatyczni Polska 2022 s  nie tyle 
naszym wkładem do pokazywania, 
jak polski biznes radzi sobie z ko
niecznym redukowaniem śladu w
glowego, ile podania konkretnych 
przykładów, które maj  by  dla ca
łego rynku inspiracj . hociaż w ze
stawieniu mamy szerokie spektrum 
branż, to  po wst pnej analizie  ja
sne jest, że nie tylko ślad w glowy 
jest problemem wspólnym, ale w pra
cy nad jego zredukowaniem można 
wykorzysta  cał  gam  wspólnych 
narz dzi o czym piszemy w dalszej 

cz ści raportu .
sobiście rozumiem, sk d 

brały si  kontrowersje 
wśród cz ści obserwa
torów po publikacji pierw
szej edycji w 2020 roku. 
daj  sobie spraw , że Li

sta 2022 również nie przej
dzie bez echa.  mojego
naszego punktu widzenia 
stawka, która tkwi w tle, jest 

znacznie bardziej istotna.  
PAW  I L W I

A  LI YLIŚMY
LIST  LIDER  

KLIMATYCZNYCH POLSKA 2022
Metodologia tworzenia listy, któr  
przedstawiamy obok, została spo
rz dzona przy wsparciu tatisty. 

tatista jest platform  bizneso
w  nr 1 na świecie, a także liderem 
wśród dostawców danych rynko
wych i konsumenckich. ałożona 

w 200  roku w Niemczech, zatrud
nia około 800 pracowników w swo
ich biurach w amburgu, Londynie, 

Nowym orku, Los Angeles, Pa
ryżu, ingapurze i Warszawie. 

pecjaliści firmy zebrali i przeanali
zowali wszystkie zgłoszenia. W ran
kingu znalazły si  przedsi biorstwa 
spełniaj ce warunki uczestnictwa 

w badaniu. Minimalna stopa reduk
cji emisji ARR  pozwalaj ca 
na znalezienie si  w rankingu 

wynosiła  procent

ROCZNA REDUKCJA 
INTENSY NO CI 
EMISJI (PROC.)

A KA
Tomasz 

4,98

w roku końcowym badanego okre
su tzw. intensywności emisji  z takim 
samym ilorazem w roku pocz tko
wym badanego okresu.

 Wielkoś  emisji pośrednich za
kres 2 i zakres 3  nie była brana pod 
uwag  przy obliczaniu wartości ARR. 
Internetowa wersja rankingu zawiera 
informacje o tym, czy emisje pośrednie 
były raportowane w roku końcowym 
badanego okresu. W ten sposób wy
różnione s  firmy d ż ce do pełnego 
raportowania ich śladu w glowego.

 W rankingu znalazły si  firmy 
spełniaj ce warunki uczestnictwa 
w badaniu, które w badanym okre
sie w najwi kszym stopniu zredu
kowały swoj  intensywnoś  emisji 
gazów cieplarnianych. Minimalna sto
pa redukcji emisji ARR  pozwala
j ca na znalezienie si  w rankingu 
wynosiła  procent.

TAKIE ODE CIE daje możliwoś  wy
łuskania z rynku firm, które nie tylko 
pracuj  nad zmniejszeniem swojego

ROCZNA REDUKCJA 
INTENSY NO CI 
EMISJI (PROC.)

KR K
 K

14,58
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mBank 
zaanga owanie 

w  deklaruje ju  
na poziomie strategii. 

o  r. bank chce 
osiągnąć pełną 

zeroemisyjno ć. 
amierza te  wspierać 

swoich klientów 
w zielonej 

transformacji
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FORBES: mBank jako pierwszy bank z Polski pod-
pisał niedawno „Zasady odpowiedzialnej banko-
wości” pod patronatem ONZ. Wiążą się z tym 
jakieś konkrety czy to tylko zagranie PR-owe?

RO  AGNIES KA S OMKA GO BIO SKA  R E OD
NIC CA RADY NAD ORC E  MBANKU  Chcemy być 
liderem zrównoważonej bankowości, a przystępując 
do tej inicjatywy, deklarujemy publicznie, że jeste-
śmy odpowiedzialni wobec wszystkich naszych inte-
resariuszy. Idą za tym konkretne działania na 
poziomie ustalania strategii, polityk i procesów ope-
racyjnych w banku. 

Jesteśmy pierwszym samodzielnym polskim sy-
gnatariuszem „Zasad odpowiedzialnej bankowości”. 
Tym samym dołączyliśmy do grona ponad 260 ban-
ków zrzeszonych w oenzetowskiej inicjatywie UNEP 

ESG
Z TEJ DROGI NIE MA 

JUŻ ODWROTU

FI. Każda instytucja biorąca udział w tym programie musi 
po pierwsze określić swój wpływ na zagadnienia środo-
wiskowe, następnie wskazać cele, które chce zrealizować, 
i w ciągu czterech lat sprawozdać swoje postępy. Mecha-
nizm raportowania odbywa się według metodologii ONZ. 
To formuła, która – mamy nadzieję – stanie się standar-
dem na rynku finansowym.

Pamiętajmy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych 
jest twórcą 17 celów zrównoważonego rozwoju. Udział 
w inicjatywach ONZ dotyczących celów klimatycznych 
daje możliwość wymiany informacji i bycia w awangar-
dzie zmian. mBank w swojej nowej strategii wprost refe-
ruje do Porozumienia Paryskiego i celów ONZ. Skupiamy 
się na dekarbonizacji. W horyzoncie nowej strategii pla-
nujemy wyeliminować emisje netto gazów cieplarnianych 
z działalności banku i współpracy z innymi podmiotami 

Prof. Agnieszka 
łomka ołębiowska, 

  
  

   
 

m
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NK
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sektorem publicznym a biznesem. Unia 
Europejska przygotowała na ten cel 
ogromne środki. Te miliardy będą dys-
trybuowane przez banki. System ban-
kowy jako instytucja miał ogromne 
znaczenie dla programów rozwojowych 
i będzie odgrywać kluczową rolę także 
w procesie zielonej transformacji go-
spodarki, lokując kapitał w najbardziej 
zyskownych przedsięwzięciach.

Jakie działania na tym polu udało się 
już wdrożyć?
Wspieramy finansowanie odnawialnych 
źródeł energii. Razem z zaaranżowanym 
finansowaniem przeznaczymy na ten cel 
10 miliardów złotych. Dzięki temu nasi 
klienci będą mogli rezygnować z nieeko-
logicznych źródeł energii i zmniejszać swój 

ślad węglowy. Bardzo poważnie podeszliśmy też do redukcji 
naszych własnych emisji. W Polsce banki wciąż głównie mó-
wią o sadzeniu drzew w celu kompensowania produkcji ga-
zów cieplarnianych. To jest oczywiście dobre działanie, ale 
nie wystarczy. W mBanku skupiamy się na rozwiązaniach, 
które ograniczają emisje w długim horyzoncie. Przykładem 
jest choćby przeprowadzka z kilku warszawskich siedzib do 
jednej lokalizacji, i to do budynku, który spełnia najbardziej 
rygorystyczne kryteria emisyjności. To ważniejsze niż wy-
miana firmowej floty na samochody elektryczne. 

Chcemy, żeby nasza droga do dekarbonizacji była trans-
parentna i zgodna z tworzącymi się standardami. Ponie-
waż najpoważniejsi gracze na świecie używają metodologii 
Science Based Targets Initiative, my również ją wdroży-
my do śledzenia i raportowania naszych postępów.

A jak mBank podchodzi do pozostałych elementów 
ESG, czyli kwestii społecznych oraz ładu korpora-
cyjnego?
Nie mamy się czego wstydzić. Otrzymujemy dobre oceny 
w niezależnych ratingach równości płci i inkluzywności. 
W rankingach firm odpowiedzialnych społecznie zajmuje-
my miejsca w czołówce. Skupiamy się na tym, by nie spo-
cząć na laurach. Rozwijamy nasze strategiczne partnerstwo 
z WOŚP. Mamy bardzo odpowiedzialny i zaangażowany ze-
spół pracowników. 

mBank jest też liderem, jeśli chodzi o ład korporacyjny. 
Drugi rok z rzędu dostaliśmy nagrodę IRiP i GPW za najlep-
sze jego stosowanie. Jest to o tyle ważne, że dobrze zorga-
nizowane procesy zarządzania wspierają osiąganie celów 
środowiskowych i społecznych. 

   R MAWIA  JAN BOLANOWSKI 
M      B

(zakres 1 i 2), a do 2050 r. osiągnąć 
również zeroemisyjność łącznie z port-
felem naszych klientów kredytowych 
(zakres 3).

Czy to znaczy, że w mBanku nie 
ma już szans na otrzymanie kre-
dytu na projekt węglowy?
Dokładnie tak. Wycofujemy się z fi-
nansowania produktów i działalności 
związanych z brudną energią, która 
w perspektywie nie ma zmniejszania 
emisji gazów cieplarnianych. W 2016 
roku wdrożyliśmy politykę wycofy-
wania się z projektów węglowych. Nasz 
portfel węglowy jest obecnie minimal-
ny, bez biznesowego znaczenia. 

Co w zamian? Przecież polska go-
spodarka wciąż stoi na węglu.
Ale to już się kończy i od tej drogi nie ma odwrotu. Je-
śli nie ograniczymy emisji do 2050 r., czeka nas ka-
tastrofa klimatyczna. Dlatego w mBanku będziemy 
wspierać naszych klientów korporacyjnych w zielo-
nej transformacji. 

Na samym początku kluczowe jest uświadamia-
nie, że agenda ESG staje się imperatywem bizneso-
wym dla większości przedsiębiorstw. Zielona 
transformacja jest i będzie wymuszana nie tylko 
przez regulatorów. Od spółek obarczonych wyso-
kim poziomem ryzyka ESG coraz częściej odwra-
cają się inwestorzy i klienci. Do tego dochodzą 
rosnące koszty operacyjne związane choćby z ko-
niecznością zakupu zezwoleń na emisje. To wszyst-
ko wpływa na kalkulacje biznesowe. Firmy, które 
nie będą się chciały reformować, muszą liczyć się 
z tym, że nie będzie dla nich miejsca na rynku w dłu-
gim okresie. Z drugiej strony, kto pierwszy na tę dro-
gę wejdzie, będzie mógł skorzystać najwięcej 
i wyprzedzić konkurencję. Dążenie firm do więk-
szej efektywności kosztowej oraz zwiększonej 
wydajności dzięki nowym technologiom energo-
oszczędnym oznacza nic innego niż to, że zrówno-
ważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 
biznesowego.

Nasze działania nie ograniczą się do edukacji. Koszt 
zielonej transformacji, wdrożenia technologii i do-
stosowania się do nowej rzeczywistości będzie na 
początku bardzo wysoki. Sfinansowanie tego pro-
cesu jest zadaniem m.in. dla sektora bankowego. 
Nie chodzi tu tylko o wykorzystanie środków wła-
snych, ale także działanie jako pośrednik między 

W Polsce banki wciąż 
mówią o sadzeniu 

drzew w celu 
kompensowania 

emisji gazów 
cieplarnianych. 

To nie wystarczy
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MARCIN KACZMARCZYK

fotowoltaiki na poziomie wspomnia-
nych ,13 GW oznacza też, że przypa
da na ni  już niemal 2 proc. udziału 
w całej zielonej energetyce w Polsce.

ane podawane przez P  Agencj  
Rynku nergii s  co najmniej jeszcze 
w dwóch obszarach bardzo interesu
j ce. Po pierwsze, porównanie danych 
P  z końca czerwca z tymi z końca 
września pozwala zauważy , że w trze
cim kwartale nad Wisł  zainstalowano 
panele fotowoltaiczne o mocy aż ponad 

M niej wi cej w momencie, 
gdy powstawał ten nu
mer orbesa , operator 
krajowego systemu elek

troenergetycznego P  podał, że na 
koniec września 2021 r. moc elektrow
ni fotowoltaicznych w naszym kraju 
przekroczyła poziom  GW  dokładnie 
wyniosła niemal ,13 GW. e dane po
twierdza również Agencja Rynku ner
gii, która w raporcie o polskim rynku 
energetycznym dotycz cym września

BARD O AŻNI 
prosumenci

Fotowoltaika – a szczególnie rynek mikroinstalacji PV – to jedyny w Polsce obszar 
zielonej energetyki, który rozwija się bardzo dynamicznie. yłoby doskonale, 

gdyby ten trend został utrzymany
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t  moc szacuje nieco wyżej, bo już 
na ,3 GW.

ym samym moc elektrowni foto
woltaicznych nad Wisł  jest już wi k
sza np. od mocy najwi kszej polskiej 
elektrowni w Bełchatowie  ,1 GW 
 i dorównuje, co wydawa  si  może 

jeszcze bardziej zaskakuj ce, mocy 
wszystkich naszych elektrowni wia
trowych. utaj na koniec września 
 wg P   został zanotowany wynik 

na poziomie ,  GW. Poza tym moc 

ad isłą mamy 
ju  ponad  tys. 

prosumentów,   
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8  MW. Imponuj ce. o tego polska 
fotowoltaika swój bardzo dynamiczny 
wzrost zawdzi cza głównie niewielkim 
instalacjom prosumenckim instalowa-
nym głównie na dachach domów jed-
norodzinnych  przypada na nie dwie 
trzecie mocy całej naszej fotowolta-
iki. Na koniec września było ich po-
nad 0  tys. o ł cznej mocy niemal ,8 
GW. A to oznacza, że tylko we wrze-
śniu pojawiło si  prawie 3 ,  tys. no-
wych prosumentów. Polacy ewidentnie 
pokochali pr d ze słońca  przypo-
mnijmy, że w 201  roku prosumen-
tów fotowoltaicznych na rynku było 
tylko około  tys.

DYNAMICZNY ROZWÓJ ROZPRO-
SZONEJ FOTOWOLTAIKI nad Wisł  
to pochodna wprowadzonych w ci -
gu ostatnich kilku lat korzystnych dla 
prosumentów regulacji prawnych oraz 
rz dowego dofinansowania. Panele fo-
towoltaiczne pojawiły si  wi c na da-
chach domów owalskiego i Nowaka 
jak grzyby po deszczu mi dzy innymi 
dlatego, że obowi zuje  jeszcze  atrak-
cyjna forma rozliczania si  pomi dzy 
prosumentami a sieciowym dostawc  
energii  tzw. net metering, mog  też 
oni liczy  na odpis kosztów instalacji 
od podstawy opodatkowania. zasem 
wspierały ich poza tym dodatkowe do-
tacje z unijnych programów realizo-
wanych przez gminy i cz sto głośny 
program Mój Pr d, który doczekał si  
już trzech edycji  czwarta jest w przy-
gotowaniu. W pierwszych dwóch edy-
cjach programu Mój Pr d można było 
otrzyma  dotacj  wysoko-
ści  tys. zł na mikroinstala-
cj  fotowoltaiczn , w trzeciej 
wysokości 3 tys. zł.  

Program podsumował 
niedawno w ejmie w od-
powiedzi na jedn  z inter-
pelacji wiceminister klimatu 
Adam Guibourg zetwer-
tyński. W ramach pierwszego 
i drugiego naboru złożono 
w sumie ponad 2  tys. 
wniosków o dofinansowanie. 

lat inflacja w Polsce stała si  wi cej 
niż zauważalna.

Rynek prosumenckiej fotowoltaiki 
czekaj  w nadchodz cym roku po-
ważne zmiany. 

KLUCZOWA JEST NOWELIZACJA 
USTAWY o odnawialnych ródłach 
energii. godnie z ni  nowi właści-
ciele mikroinstalacji fotowoltaicznych 
nie b d  już mogli skorzysta  z do-
tychczasowego systemu rozliczeń. 

bowi zywa  ich b dzie mniej ko-
rzystny net billing. mieni si  też pro-
gram Mój Pr d  w czwartej edycji 
dofinansowane b d  też dodatkowe 
urz dzenia  np. magazyny energii lub 
domowe stacje ładowania pojazdów 
elektrycznych.

 Według opinii niektórych eksper-
tów rynkowych zmiana net meteringu 
na net billing może skutecznie znie-
ch ci  klientów indywidualnych do in-
westycji w fotowoltaik . zacunkowe 
obliczenia wskazuj  bowiem, że nowy 
system rozliczeń prosumentów spo-
woduje wydłużenie okresu zwrotu z in-
westycji z obecnych średnio  lat do 
nawet 1  lat. atem z tej strony dy-
namika rozwoju branży może już nie 
przyspieszy   mówi arosław ról, pre-
zes tilo nergy, jednego z głównych 
graczy na polskim rynku fotowoltaiki.

Ale, bior c pod uwag  trend wzro-
stu cen energii elektrycznej, który już 
w przyszłym roku ma by  dwucyfrowy, 
to prawdopodobne jest, że osoby de-
cyduj ce si  na budow  domu b d  
jednak interesowa  si  możliwościa-
mi inwestycji w domow  elektrowni .

 becnie na rynku ścieraj  si  róż-
ne, nieco przeciwstawne trendy, dlate-
go nie można z cał  pewności  oceni , 
w jaki sposób i w jakim tempie branża 
b dzie si  rozwija  w najbliższych la-
tach  dodaje arosław ról.

W sumie jednak, jego zdaniem, naj-
bardziej prawdopodobne wydaj  si  
dalsze wzrosty na rynku fotowoltaiki 
w Polsce, cho  może nie w tak impo-
nuj cym tempie jak ostatnio.  

MAR IN A MAR Y
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Według stanu na dzień 8 pa dziernika 
2021 roku, N ŚiGW wypłacił nieca-
łe 2  tys. dotacji w ramach pierwsze-
go naboru na kwot  dofinansowania 
1 3,8  mln zł. W ramach drugiego na-
boru wypłacono niemal 203 tys. dotacji 
na ł czn  kwot  dofinansowania ponad 
miliarda złotych. Nie le, ale trzeba też 
popatrze  na to, co stało si  w trzeciej 
edycji Mojego Pr du. utaj dost pny 
budżet wysokości 3  mln złotych zo-
stał wyczerpany w nieco ponad trzy 
miesi ce, z pocz tkiem pa dziernika, 
chociaż to rozdanie programu miało 
trwa  do końca roku.

Przy tym wszystkim ważne jest jesz-
cze jedno. Rozwój fotowoltaiki nap dza-

ny jest również przez ci gły 
rozwój technologii pozyski-
wania energii elektrycznej ze 
słońca. Przejawia si  to np. 
w cenach oferowanych roz-
wi zań. oś  powiedzie , że 
według danych Ministerstwa 
Środowiska i wyliczeń porta-
lu WysokieNapiecie.pl koszty 
mikroinstalacji P  utrzymaj  
si  w zasadzie na niemal tym 
samym poziomie od 201  r., 
a przecież w ci gu dwóch 

Obecnie na rynku 
cie ają się żne, nieco 
p zeciwstawne t en y, 
latego nie można z całą 

pewno cią oceni , w jaki 
spos  i w jakim tempie 

anża ę zie się 
ozwija  w naj liższych 

latach
AROS A  KR L

prezes tilo nergy

37,5  
TYS.

TYLU NOWYCH 
prosumentów  

z instalacjami PV 
pojawiło się 

w Polsce tylko  
we wrze niu br. 
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Człowiek   
na pierwszym 
miejscu

Partnerstwo dla przyszłości

Szymon Gruszka, dyrektor zarządzający Columbus Elite  iele mniej-
szych firm z bran y patrzy na nas z lekką zazdro cią zastanawiając 
się, jak utrzymujemy takie tempo rozwoju jednocze nie z zadowole-
niem pracowników i współpracowników naszej organizacji. Działania 
Columbus Elite opierają się na wypracowanym modelu sprzeda o-
wo szkoleniowym. est on skuteczny, transparentny i po latach opty-
malizacji na wielu rynkach daje gwarancję skalowania i e ektywno ci 
biznesu. 

Wojciech Tokarz, dyrektor krajowy Columbus Elite  Wszystkie atuty 
działalno ci Columbus Elite są oparte na zgranym zespole. iemy, e 
długo alowa współpraca wynikająca z budowania relacji opartej na 
zau aniu stanowi undament dobrych praktyk biznesowych. 

Grzegorz Poprawski, dyrektor krajowy Columbus Elite  spólne za-
anga owanie i konsekwentne dą enie do wyznaczonych celów to ra-
do ć, satys akcja i wyró nianie się na tle konkurencji. 

Marcin Pląder, dyrektor krajowy Columbus Elite  spółpraca z lide-
rem bran y E okazała się drogą do własnego rentownego biznesu. 
Dzi  jako przedsiębiorca prowadzę biuro ranczyzowe w zeszowie 
i sam tworzę organizację skupiającą młodych ludzi chcących się roz-
wijać i budować karierę zawodową. 

Jakub Fijewski, dyrektor krajowy Columbus Elite  Dzięki Columbus 
Elite wiem, co to znaczy być krok przed rynkiem, mieć innowacyjne 
usługi i presti owe szkolenia oraz sukces. 

Mateusz Janiszewski, dyrektor krajowy Columbus Elite  Tajemni-
ca tkwi w pracy organicznej z ka dym zespołem i organizacją oraz 
wsparcie na ka dym etapie rozwoju działalno ci. ednocze nie 
współpraca z liderem gwarantuje nam stabilno ć i nieprzerwany do-
stęp do najnowszej technologii. 

Aleksandra Krawczyk i Kamil Krawczyk, ranczyzobiorcy ielonej 
ranczyzy z odzi, dyrektorzy krajowi  ako partnerzy Columbus Elite 

wiemy ju , e kooperacja z wiodącym dostawcą usług na rynku no-
woczesnej energetyki to szansa dla ka dego przedsiębiorcy

Columbus Elite to filar sprzedaży kierowanej 
do klienta indywidualnego. dpowiada za 
połowę przychodów rupy z tego segmentu. 

rzez te ponad  lata stworzyli my wspólnie 
z awłem, a ałem i ich managerami technolo-
gię sprzeda y, która jest unikatowa. Dzięki niej 
mo emy poprzez Columbus Elite konsolidować 
rynek. rzed nami  rok  nowe produkty 
i usługi, które zarówno będą wyzwaniami, ale 
te  dają wielką szasnę wielu nowym twarzom 
zaistnieć w organizacji Columbus Energy.

Dawid Zieliński
rezes zarządu

Columbus Energy . .

Pracodawca Roku 2021 

Blisko 100 megawatów mocy 
zamontowanej w OZE 

Ponad 20 tysięcy zadowolonych 
Klientów 

Zaplecze logistyczne  
 i technologiczne Grupy Columbus 

Najkrótszy montaż w Polsce:  
 10 dni gwarantowane umową 

Działy wsparcia sprzedaży   
w Krakowie i Wrocławiu 

Ciągła rekrutacja i szkolenia
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Zielona energia
Columbus Elite
Na koniec 2021 roku rynek odnawialnych 
źródeł energii stoi w obliczu nieuchronnych 
zmian legislacyjnych, w wyniku których 
przedsiębiorcy zastanawiają się jak i z kim 
prowadzić biznes, aby ich firma przynosiła 
zyski albo… w ogóle istniała. Dla wielu 
Columbus Elite stało się obecnie synonimem 
bezpiecznego biznesu OZE na kolejne lata.
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Paweł Bednarek, prezes największej spółki 
dystrybucyjnej w branży OZE w Polsce, po-
kazuje przyczyny aktualnej pozycji rynkowej 
Columbus Elite stworzonej w 2019 r. wraz 

z Rafałem Kołłątajem (wiceprezesem Columbus Eli-
te) i Dawidem Zielińskim (prezesem Columbus Ener-
gy),  opowiada o nadchodzących zmianach na rynku 
OZE oraz scenariuszu rozwoju na najbliższy rok.

FORBES: Columbus Elite jest młodą, ale jedno-
cześnie niezwykle skuteczną spółką. Co przez 
ten czas udało się wam osiągnąć? 

A E  BEDNAREK  Niezaprzeczalnie Columbus Elite 
w ciągu 2 lat stał się największą spółką dystrybucyjną 

COLUMBUS ELITE
ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI 

TO OZE

OZE w Polsce. Dzięki odpowiedniej organizacji, skupieniu 
na celach i długofalowej strategii konsekwentnie prze-
chodzimy przez przeszkody obronną ręką – zamienia-
jąc je w szanse biznesowe. Konsolidacja i zmiany rynku 
OZE, w których bierzemy czynny udział, dają perspek-
tywę na kolejne spektakularne wzrosty. 

W ostatnich miesiącach zakupiliśmy 55 proc. Votum 
Energy, spółki z grupy Votum notowanej na GPW, pozy-
skujemy kolejnych partnerów, zespoły i mniejsze spółki 
sprzedażowe, które chcą korzystać z naszego zaplecza, 
systemu pracy i know-how, stabilizując z nami swój biznes. 
Równocześnie rozwijamy skutecznie sieć sprzedaży po-
przez Zieloną Franczyzę – gotowy model wsparcia i prowa-
dzenia biznesu w branży OZE. Jest on skierowany do osób 

Światowa pandemia dała się we znaki równie  bran y . bna yła słabo ci czę ci 
podmiotów, by wzmocnić te firmy, które miały długofalowy plan rozwoju. olumbus lite 

jako lider dystrybucji produktów  urósł wtedy ponad  proc. eraz nadszedł 
naturalny czas konsolidacji rynku, a strategia olumbus lite oparta na rozwoju 

technologii sprzeda y oraz zaplecza i rozwiąza  dostarczanych przez rupę olumbus 
pozycjonuje spółkę jako lidera obecnych przemian w bran y

 Z  
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W jaki sposób realizujecie swoją 
strategię? Co was wyróżnia?
RK: Columbus Elite to od początku ludzie 
i relacje. Nasz system szkolenia i wdrożenia 
został wypracowany poprzez doświadcze-
nie zdobywane w ponad 30 krajach. Dziś 
jest skondensowany na potrzeby branży 
OZE i daje wsparcie kilkuset agentom oraz 
organizacjom partnerskim, które współ-
pracują z Columbus Elite w całej Polsce. 

Nie od dzisiaj rynek bacznie przygląda 
się temu, co robimy – rozmawiamy z nim 
i mamy dobre relacje – większość firm chce 
dziś współpracować, a nie rywalizować 
z Columbus Elite. Czujemy, że partner-
skie podejście i zdrowe relacje pozwalają 
naszym współpracownikom na spekta-
kularny progres. Stawiamy na rozwój ich 
kariery, doceniamy i celebrujemy sukce-

sy każdej osoby w naszej organizacji.

Jakie macie plany na kolejne lata? 
PB: Mówiąc o trendach, widzimy duży potencjał w seg-
mencie pomp ciepła montowanych ze wsparciem foto-
woltaiki lub paneli fotowoltaicznych dostosowanych do 
konkretnej rodziny lub mikrobiznesu, także z własnym 
magazynem energii. 

W Grupie Kapitałowej Columbus wspieramy takie reali-
zacje konkretnymi i skutecznymi rozwiązaniami w obsza-
rze łańcucha dostaw, montażu i obsługi posprzedażowej, 
co daje naszym agentom i partnerom biznesowym realne 

poczucie współpracy i troski o klienta. 
Konsekwentnie zwiększamy też sieć 

sprzedaży, ponieważ zgłaszają się do nas 
zarówno firmy OZE, jak i grupy sprze-
dażowe spoza branży, chcące w roku 
2022 kontynuować i rozwijać swoją drogę 

z ekotransformacją w Polsce, mając wspar-
cie mocnego lidera. Cieszymy się, 

że zarówno współpracują-
cy, jak i nowi partnerzy wi-

dzą w nas organizację, 
która stawia na pierw-

szym planie człowieka, 
i właśnie to wyróż-
nia Columbus Elite 
na tle konkurencji. 

R MAWIA A
MARTA SZUMA

M   
     

C  E

z doświadczeniem sprzedażowym, 
jak i początkujących, których na-
uczymy skutecznego działania w tym 
modelu. W tym roku planujemy 
przebić wynik 100 megawatów za-
montowanej mocy w OZE; czujemy, 
że to dopiero początek, a ekotrasfor-
macja w Polsce dopiero się zaczyna. 

Jesteście pierwszą w Polsce fran-
czyzą działającą w branży OZE. 
Skąd pomysł na ten akurat mo-
del działania i jak on się rozwija? 
Jak tę współpracę oceniają fran-
czyzobiorcy? 
RA A  KO TA  Wartości naszej 
spółki, czyli #thinkpeople i #think-
power, to idee, które wdrażamy 
w działaniach rekrutacyjnych, szko-
leniowych oraz ewaluacyjnych każdego dnia. Jesteśmy 
dumni, że nasza konsekwencja została dostrzeżona 
przez niezależne gremium, które przyznało nam ty-
tuł Pracodawcy Roku 2021, wręczany wyróżniają-
cym się organizacjom w Polsce od ponad 13 lat. Jest 
to dla nas ważne wyróżnienie tym bardziej, że na-
sza organizacja ma charakter partnerski. 

Ważne są dla nas relacje i pozostawienie prze-
strzeni do rozwoju tak dla jednostek, jak i przedsię-
biorców, którzy chcą budować niezależne struktury 
biznesowe, korzystając ze wsparcia logistycznego, 
technologicznego i operacyjnego dostępnego w Gru-
pie Kapitałowej Columbus. 

Cieszy nas rozwój Columbus Elite 
w ramach proponowanych modeli 
Zielonej Franczyzy, umożliwiającej 
ekspansję oddziałów franczyzowych 
i partnerskich w kraju. Rozwój tej for-
my tworzenia sieci partner-
skiej oraz nagroda, jaką 
otrzymaliśmy za przy-
gotowanie tego konceptu 
biznesowego, pokazują, 
że to unikalne w branży 
OZE rozwiązanie fran-
czyzowe jest dobrym 
kierunkiem dynami-
zacji tego rynku. 

Kompleksowość 
usługi i doskonała 

komunikacja 
sprzedażowa to 

kluczowe czynniki, 
które wpływają 
na satysfakcję 

klientów
A E  BEDNAREK
   E

COLUMBUS ELITE

poczucie współpracy i troski o klienta. 
Konsekwentnie zwiększamy też sieć 

sprzedaży, ponieważ zgłaszają się do nas 
zarówno firmy OZE, jak i grupy sprze-
dażowe spoza branży, chcące w roku 
2022 kontynuować i rozwijać swoją drogę 

z ekotransformacją w Polsce, mając wspar-
cie mocnego lidera. Cieszymy się, 

że zarówno współpracują-
cy, jak i nowi partnerzy wi-

dzą w nas organizację, 
która stawia na pierw-

co daje naszym agentom i partnerom biznesowym realne technologicznego i operacyjnego dostępnego w Gru-
pie Kapitałowej Columbus. 

Cieszy nas rozwój Columbus Elite 
w ramach proponowanych modeli 
Zielonej Franczyzy, umożliwiającej 
ekspansję oddziałów franczyzowych 
i partnerskich w kraju. Rozwój tej for-
my tworzenia sieci partner-
skiej oraz nagroda, jaką 
otrzymaliśmy za przy-
gotowanie tego konceptu 
biznesowego, pokazują, 
że to unikalne w branży 
OZE rozwiązanie fran-
czyzowe jest dobrym 

 N     
afał ołłątaj  Paweł 

Bednarek   
   E  
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MAGDALENA KRUKOWSKA

nego podatku w glowego przyci
gn ły na konferencj  N , oprócz 
1  państw, kilkuset przedstawicie
li biznesu. la wszystkich jest jasne, 
że osi  gni  cie celó w klimatycznych 
ustanowionych jeszcze w Porozu
mieniu Paryskim ograniczenie glo
balnego ocieplenia znacznie poniżej 
2 , a docelowo do 1,  wzgl dem 
epoki przedprzemysłowej  jest nie
realne bez istotnego udziału sektora 
prywatnego.  ile na ś wiecie coraz 
wi  cej korporacji, w tym tacy giganci 
jak Google czy Microsoft, podejmuje 
już dobrowolne, kompleksowe dzia
łania na rzecz ograniczenia swoich 
emisji, o tyle polskie firmy nie garn  
si  do ogłaszania programów reduk
cji 2. ak przynajmniej wynika z ra
portu undacji Instrat orporacyjna 
oboj  tnoś  . o doś  spójne ze stano
wiskiem polskiego rz du, który wpraw
dzie wraz z ponad 0 innymi krajami 
podpisał deklaracj  odejścia krajów 
rozwini tych od w gla do 2030 r., ale 
jeszcze tego samego dnia minister 
klimatu i środowiska Anna Moskwa 
przyznała, że przyj ta przez rz d stra
tegia zakłada, że w naszym wypad
ku stanie si  to dopiero w 20  roku.

Nic dziwnego, że jak dot d tylko 
13 spośród 1 0 najwi kszych spółek 

N a listopadowym szczycie 
klimatycznym w Glasgow 
minister spraw zagranicz
nych małego u alu, poło

żonego na Pacyfiku, wyst pił, stoj c 
po kolana w morzu. hciał w ten spo
sób zwróci  uwag  na zmiany kli
matyczne, które groż  zatopieniem 
jego kraju. eklaracje najwi kszych 
państw, które wzi ły udział w P2 , 
maj   teoretycznie  szans  te zmia
ny powstrzyma . prócz zobowi zań 
do osi gni cia, pr dzej czy pó niej, 

POLSKIE FIRMY 
  

ez zdecydowanego włączenia się biznesu do działa  na rzecz ograniczania emisji walka 
z globalnym ociepleniem jest skazana na pora kę.  porównaniu z inicjatywami firm z najbardziej 

rozwiniętych rynków polskie spółki wypadają w tych działaniach wyjątkowo słabo
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NI SZE EMIS E 
DZIĘKI INWES OM

graniczenie wp ywu na środowisko jest jednym z priorytetów olskic  ieci lektroenergetycznyc , 
spó ki odpowiedzialnej za zarządzanie rajowym ystemem lektroenergetycznym. ako jedna 
z pierwszyc  rm w branży  obliczy y swój ślad węglowy i od wielu lat dążą do jego ograniczenia.

P E są właścicielem infrastruktury przesyłowej, dzięki której prąd z elektrowni trafia do 
sieci dystrybucyjnych, którymi płynie do odbiorców. Duży wpływ na wielkość emisji ope-
ratora ma konieczność pokrycia strat przesyłowych – to ilość energii, która jest tracona 
w procesie jej transportu. Znikającą energię  trzeba wyprodukować. W elektrowniach 

konwencjonalnych stosuje się do tego węgiel lub gaz, których spalanie powoduje powstanie ga-
zów cieplarnianych. W ten sposób powstaje 96 proc. emisji P E. Im mniejsze są straty, tym mniej 
potrzeba dodatkowej energii elektrycznej. Dlatego P E prowadzą jeden z najambitniejszych w Eu-
ropie programów inwestycyjnych w infrastrukturę przesyłową. Dzięki unowocześnianiu linii i stacji 
straty są mniejsze. Widać to w danych o emisjach – między 2017 a 2020 rokiem zmniejszyły się 
o 19 według metody location based i o 26  według metody market based.

PSE PRZYWI ZUJ  DUŻ  WAGĘ do tego, by infrastruktura przesyłowa w minimalnym stop-
niu wpływała na otoczenie. Zarówno na etapie jej projektowania, jak i budowy oraz eksploatacji 
uwzględniane są aspekty środowiskowe. p
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www.pse.pl

RANKING LIDER Y KLIMATYC NI

neutralności klimatycznej padły też 
obietnice redukcji emisji metanu, dru
giego po 2 najbardziej szkodliwe
go gazu cieplarnianego, zaprzestania 
finansowania inwestycji w glowych 
oraz miliardowych inwestycji w zie
lon  transformacj  ze strony sekto
ra finansowego. 

TO MIANA KIERUNK  STRU
MIENI KA ITA U i zapowied  rewo
lucji m.in. w unijnym systemie handlu 
emisjami czy wprowadzenia granicz

 O  
   

  
inspiracją memów. 
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notowanych na warszawskiej giełdzie 
przyj ło cele klimatyczne. znacza 
to, że cele klimatyczne ogłosiło jak 
dot d zaledwie  proc. firm z indek
sów  WIG20, mWIG 0 i sWIG80. W po
równaniu z najbardziej rozwini tymi 
rynkami kapitałowymi wypadamy na
prawd  blado. Przykładowo, z ame
rykańskiej listy ortune 00 już 0 
proc. spółek ogłosiło cele klimatycz
ne, z londyńskiego indeksu 100 

1 procent, a w niemieckim A 30 to 
aż 8  proc. firm. W Glasgow padła in
formacja, że już ponad 0 korporacji 
finansowych z  krajów zaangażo
wało si  w przekształcenie gospodar
ki na neutraln  klimatycznie. Mog  
one zapewni  finansowanie szaco
wane na 100 bln dolarów, potrzebne 
do osi gni cia zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto w ci gu najbliż
szych 30 lat.

AUTORZY RAPORTU INSTRAT TWIER-
D  że nikły odsetek polskich firm 
zaci gaj cych zobowi zania do re
dukcji emisji lub osi gni cia neutral
ności klimatycznej zwi zany jest m.in. 
z nisk  presj  ze strony interesariu
szy, głównie inwestorów, oraz bra
ku zach t regulacyjnych. 

 Można oczekiwa , że wprowa
dzenie obowi zku szczegółowego 
uwzgl dnienia ryzyka klimatyczne
go oraz preferencji środowiskowych 
przyszłych emerytów przez zarz dza
j cych funduszami  i P  przy 
wyborze spółek do portfela funduszu 
znacz co przyczyniłoby si  do wzro
stu dojrzałości klimatycznej wśród 
podmiotów notowanych na warszaw
skim parkiecie  twierdz  eksperci 
Instrat, amian Iwanowski i tani
sław tefaniak. 

MAG AL NA R W A

WEBINARY 
DLA FIRM

„FORBES” ZAPRASZA 
DO UD IA U  BE ATNYM 
ROGRAMIE S KOLENIO YM 
AKADEMIA EROEMISY NI

skierowanym do firm i organizacji, 
które chc  oblicza  swoje emisje 

2, pozna  sposoby redukcji śladu 
w glowego, a także możliwości 
zakupu kompensacji, jeśli d ż  
do zerowych emisji. Partnerem 

merytorycznym jest firma audytorska 
Bureau eritas, a partnerem 

strategicznym bank ING. Program 
składa si  z cyklu  webinarów, które 
zostan  wyemitowane w pierwszym 

kwartale 2022 roku. 
zczegóły na stronie  

zeroemisyjni.ringieraxelspringer.pl/ 
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R edukcja zużycia energii, ograniczanie emi-
sji CO2, eliminacja plastiku, a do tego edu-
kacja klientów oraz wsparcie zewnętrznych 
inicjatyw ekologicznych. Biedronka do ochro-

ny środowiska podchodzi w sposób wielotorowy. Przy 
zróżnicowanym profilu działalności udało się znaleźć 
wiele obszarów, w których wdrożono rozwiązania z ko-
rzyścią dla całej planety. Łącznie w ciągu roku Biedron-
ka zmniejszyła swój ślad węglowy o 4,6 proc.

– Sieć sklepów Biedronka to ogromna skala działa-
nia i tym samym wpływ na środowisko. Jesteśmy tego 
świadomi i od lat podejmujemy wysiłki w kierunku 
minimalizacji naszego oddziaływania na otoczenie, 
w którym wszyscy żyjemy. Działamy nie tylko poprzez 

EKOLOGIA 
NA WIELKĄ SKALĘ

szukanie innowacyjnych rozwiązań i możliwości, ale tak-
że przez kompleksowe systemowe zarządzanie kwestiami 
środowiskowymi zarówno na poziomie biznesowym, jak 
i operacyjnym. Nieodłącznym elementem naszych działań 
prośrodowiskowych jest edukacja, skierowana zarówno do 
pracowników, jak i naszych klientów – także tych najmłod-
szych – podkreśla Agnieszka Koc, dyrektorka ds. Ochrony 
Środowiska w Jerónimo Martins Polska.

 RA ORCIE R NO AŻONEGO RO O U SIECI BIE
DRONKA ZA 2020 R. czytamy, że wskaźnik intensywności 
zużycia energii na tysiąc złotych sprzedaży spadł w ciągu 
roku z 0,077 GJ do 0,076 GJ. Udało się to osiągnąć pomi-
mo znacznego wydłużenia czasu pracy w niektórych 

ajwiększa sieć handlowa 
w Polsce – iedronka, 

od lat zaskakuje wielko cią 
prowadzonej działalno ci 

i rozmachem biznesowych 
inicjatyw. ównie  

w podej ciu do ochrony 
rodowiska i klimatu 
widzimy skuteczne 

wykorzystanie efektu skali

Agnieszka 
oc   
. O  

 
  

M  P  
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ED
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NK

A

5600 
TON

LASTIKU MNIE
takiej ilo ci plastiku nie 
wprowadzono na rynek 

dzięki zastosowaniu 
ekoprojektowania 

w sieci sklepów iedronka
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w opakowaniu papieru toaletowego po-
zwoliło zaoszczędzić 30,9 ton pierwot-
nego surowca, podobny efekt dały 
zmiany w składzie i opakowaniu chuste-
czek nawilżanych Dada. Z kolei promo-
cja ekologicznych naczyń i sztućców do 
grillowania zmniejszyła zużycie plasti-
ku o ok. 124 tony. Ogółem dzięki zasa-
dom ekoprojektowania Biedronka tylko 
w 2020 r. zapobiegła wprowadzeniu 5600 
ton plastiku. Wiadomo, że nie wszędzie 
da się zrezygnować z plastiku, dlatego 
Biedronka przywiązuje również dużą 
wagę do recyklingu odpadów. W ramach 
kampanii SegregAkcja od połowy 2020 
roku wszystkie nowe projekty graficzne 
opakowań produktów marek własnych 
zawierają specjalne piktogramy, które in-
formują konsumentów, do którego po-
jemnika powinni wyrzucić puste 
opakowanie. Na koniec 2020 roku takie 
piktogramy zawierało 858 opakowań. 

AŻNE MIE SCE  KONTEK CIE DBA O
CI O RODO ISKO naturalne zajmują 

w Biedronce działania na rzecz ochrony 
rodzimej przyrody oraz edukacja klien-
tów sieci. Poprzez akcje lojalnościowe, ta-
kie jak „Gang Słodziaków”, „Fajniaków” 

czy „Swojaków”, Biedronka stara się uwrażliwiać dzieci 
i ich rodziców na kwestie związane z ochroną przyrody 
i kształtować pozytywne proekologiczne nawyki. W ramach 
każdego z „Gangów” publikowane są książki oraz prowa-
dzone są działania edukacyjne i konkursy dla szkół. Cały 
dochód z jednej z książek „Gangu Swojaków”, w kwocie co 
najmniej 1,5 mln zł, przekazany zostanie Towarzystwu 
Ochrony Przyrody Salamandra na ratowanie 6 zagrożo-
nych gatunków zwierząt występujących w Polsce: żubra, 
wilka, sóweczki, morświna, jeża oraz rysia. W ramach współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Czysta Polska Biedronka opie-
kuje się też najstarszymi drzewami w Polsce: 
ponadtysiącletnim dębem Bolko, dębem Bartek, dębem 
Bażyńskiego i cisem Henryk. Sieć była też po raz kolejny 
partnerem strategicznym akcji „Czyste Tatry” oraz po raz 
pierwszy debiutującej akcji „Czysty Bałtyk”, w których w tym 
roku zebrano ponad 2,5 tony śmieci. Z kolei od czerwca 
2020 roku kosze i wózki we wszystkich nowo otwieranych 
sklepach sieci są wykonane częściowo z tworzywa powsta-
jącego w wyniku recyklingu lin i sieci rybackich, odłowio-
nych między innymi w Morzu Bałtyckim.  

       AN BOLANO SKI 
M       M  

momentach pandemii COVID-19. Co 
jednak oznaczają te liczby w prakty-
ce? 0,001 GJ energii to odpowiednik 
niecałych 0,3 kWh, co wystarcza na 
kilka minut pracy czajnika. Mnożąc 
to jednak przez wartość sprzedaży 
Biedronki w 2020 r. (ok. 61,5 mld zł), 
otrzymujemy ponad 17 GWh. Dla po-
równania elektrownia wodna w Mycz-
kowcach wyprodukowała w ubiegłym 
roku 34 GWh energii elektrycznej.

Biedronka ogranicza zużycie ener-
gii na różne sposoby. Dużą oszczęd-
ność udaje się uzyskać na skutek 
remontów i modernizacji placówek. 
Dzięki lepszej izolacji, wymianie 
oświetlenia na LED, wykorzystaniu 
obiegów z odzyskiem ciepła czy zwy-
kłemu zamontowaniu drzwi do lo-
dówek udaje się średnio zmniejszyć 
energochłonność placówki o 15 proc. 
Przy okazji remontów z systemu chłod-
niczego wycofywany jest  szkodliwy 
dla atmosfery fluorowęglowodór. 
W roku 2020 taki ekologiczny lifting 
przeszło 267 sklepów. 

Ale działalność Biedronki nie ogra-
nicza się do sklepów, a zużycie ener-
gii to nie tylko prąd elektryczny. 
Ważnym ze środowiskowego punktu widzenia elemen-
tem operacyjnym jest logistyka. Flota Jerónimo Mar-
tins Polska liczy ponad 1200 naczep i 300 samochodów 
chłodni. Aby zminimalizować szkodliwość dla środo-
wiska, sieć rozwija system backhaulingu, który zapo-
biega wysyłaniu pustych ciężarówek w trasę. W drodze 
powrotnej, po dowiezieniu towaru do sklepu, pojazdy 
zatrzymują się u dostawców, by odebrać towary i do-
starczyć je do jednego z centrów dystrybucyjnych sie-
ci. W zeszłym roku pozwoliło to uniknąć emisji 3,9 tys. 
ton CO2 do atmosfery i skrócić trasę, którą przejecha-
ły ciężarówki łącznie o 4,7 mln km. 

E EKT SKALI D IA ANIA NA I KS E  SIECI S OŻY
C E   OLSCE doskonale widać w kwestii ogranicza-
nia zużycia plastiku. Jako członek-założyciel Polskiego 
Paktu Plastikowego Biedronka wdraża rozwiązania skut-
kujące mniejszym zużyciem tworzyw sztucznych. I tak 
samo zastąpienie plastikowych słomek i widelców w so-
kach i lunchboxach marki własnej sieci pozwoliło za-
oszczędzić 17,5 ton plastiku. Zmniejszenie grubości 
folii, w którą opakowano serdelki z szynki, dało kolej-
ne 7,9 ton. Zwiększenie udziału tworzywa z recyklingu 
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