Polityka
Klimatyczna
Grupy Pekabex
www.pekabex.pl

Spis treści

1

Preambuła

3

2

Definicje

4

3

Zakres Polityki Klimatycznej Grupy Pekabex

4

4

Cel Polityki Klimatycznej

5

5

Działania podejmowane przez Grupę w celu ograniczenia wpływu na klimat i środowisko

6

6

Cele klimatyczne Grupy Pekabex

8

7

Role i odpowiedzialności

9

2

POLITYKA KLIMATYCZNA GRUPY PEKABEX

Preambuła
1
Grupa Pekabex ma świadomość postępujących zmian klimatu i ich skutków w skali mikro
i makro, jak również istotnej roli biznesu w przechodzeniu na niskoemisyjną gospodarkę.
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Grupy Pekabex podjął decyzję o przyjęciu i wdrożeniu
„Polityki Klimatycznej Grupy Pekabex”.
Ze względu na wagę kwestii klimatycznych Polityka ta stanowi dla Grupy Pekabex
odniesienie i podstawę do wszelkich decyzji i czynności podejmowanych w ramach
prowadzonej działalności.
Celem Grupy jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i w konsekwencji osiągnięcie
neutralności klimatycznej. Grupa będzie w ramach wdrożonej Polityki sukcesywnie
zmniejszać negatywny wpływ na środowisko oraz maksymalizować pozytywne działania
wpływające na klimat w całym łańcuchu wartości.
Grupa Pekabex realizuje założenia Porozumienia Paryskiego, Polityki Klimatycznej Polski
oraz Unii Europejskiej1.

1

Podstawą globalnej polityki klimatycznej jest Porozumienie Paryskie, ratyfikowane także przez Polskę. Jego głównym celem jest

podjęcie wspólnych wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu przy jednoczesnym uwzględnianiu kwestii zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałaniu ubóstwu. Istotne jest, aby utrzymać wzrost średniej temperatury na świecie na poziomie
znacznie poniżej 2° w porównaniu do poziomu sprzed epoki przemysłowej i kontynuować wysiłki w celu ograniczenia wzrostu
temperatury do 1,5° powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, uznając, że ograniczyłoby to znacznie ryzyko i skutki zmian
klimatu. Państwa powinny jednocześnie dążyć do zwiększenia zdolności adaptacji do niekorzystnych skutków zmiany klimatu oraz
do zwiększenia odporności na zmianę klimatu i rozwoju niskoemisyjnego w sposób, który nie zagraża produkcji żywności. Porozumienie zakłada także dostosowanie przepływów finansowych do ścieżki prowadzącej do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych i rozwoju, który jest neutralny dla klimatu.
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Definicje
2
Grupa Pekabex

Łańcuch wartości

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.,

oznacza zbiór aktywności w różnych

jej następcy prawni oraz wszelkie spółki

obszarach działania przedsiębiorstwa,

zależne.

które prowadzą do wytworzenia wartości
dla nabywcy.

Neutralność klimatyczna
oznacza maksymalne ograniczenie emisji

Efektywność energetyczna

gazów cieplarnianych oraz zrównoważenie

oznacza stosunek ilości energii

tych emisji, których nie można wyeliminować.

zaoszczędzonej w porównaniu do ilości
energii zużywanej. To takie gospodarowanie

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

energią, by minimalizować jej zużycie przy

rozumiana jako obniżenie emisji gazów

procesach produkcji, eksploatacji czy

cieplarnianych wskutek podjętych działań,

prowadzeniu działalności.

przypadająca na jednostkę powstającego
produktu w danym okresie w stosunku do
okresu poprzedniego.

Zakres Polityki Klimatycznej
Grupy Pekabex
3
Polityka Klimatyczna Grupy Pekabex odnosi się do wszelkiego rodzaju aktywności/działalności
realizowanych w Grupie Pekabex obejmując:
działania umożliwiające ograniczenie globalnego ocieplenia,
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju,
działania w zakresie adaptacji Grupy Pekabex do zachodzących zmian klimatu,
działania na rzecz zapobieganiu zanieczyszczeniom,
działania w celu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
działania na rzecz ochrony zasobów naturalnych i bioróżnorodności.
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Cel Polityki Klimatycznej
4
Celem Polityki Klimatycznej Grupy Pekabex jest przeciwdziałanie zmianom klimatu, adaptacja do
zachodzących zmian klimatu oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych emitowanych w związku
z funkcjonowaniem organizacji.
Grupa Pekabex, zdając sobie sprawę jak ważnym społecznie zagadnieniem jest przeciwdziałanie
zmianom klimatu, podejmuje działania na rzecz ograniczania globalnego ocieplenia poprzez utrzymanie
wzrostu temperatury poniżej 2° względem poziomów z okresu przedindustrialnego i dążenie do
ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5° powyżej poziomów z okresu przedindustrialnego.
Polityka Klimatyczna Grupy Pekabex wspiera bezpośrednio Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ2
w zakresie:

2

CEL 7

CEL 9

CEL 12

CEL 13

Czysta
i dostępna
energia

Innowacyjność,
Przemysł,
Infrastruktura

Odpowiedzialna
konsumpcja
i produkcja

Działania
w dziedzinie
klimatu

Państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęły Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) oraz powiązanych z nimi 169 zadań.
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Działania podejmowane przez Grupę w celu ograniczenia
wpływu na klimat i środowisko
5
Grupa Pekabex podejmuje szereg działań wpływających na obniżenie śladu węglowego i ograniczenie
negatywnego wpływu na środowisko, między innymi:
Ustalenie krótko- i długookresowych celów, związane z klimatem, oraz wdrożenie systemu monitorowania
i sprawozdawczości, zapewniających okresową weryfikację postępów w ich realizacji.
Coroczny monitoring emisji śladu węglowego, wykonany zgodnie ze standardem Greenhouse Gas
Protocol (GHG), co umożliwia oszacowanie efektywności redukcyjnych oraz korektę celów w tym
zakresie.
Identyfikowanie i dokumentowanie istotnych obszarów wpływu wszystkich rodzajów działalności Grupy
Pekabex na klimat na każdym etapie cyklu życia produktu.
Ciągła poprawa efektywności energetycznej na rzecz ograniczenia lub nie zwiększania stopnia zużycia
paliw i energii, ale również zwiększenie udziału energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem.
Inwestowanie we własne zielone źródła energii odnawialnej – montaż paneli fotowoltaicznych na
dachach zakładów produkcyjnych należących do Grupy – instalacje 50 – 500 kWp.
Modernizacje budynków biurowych i hal produkcyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej.
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Wdrożenie zaawansowanych technologii w ramach ciągu produkcyjnego – nowe zakupy inwestycyjne
i modernizacja obecnego taboru maszyn i urządzeń wykorzystywanych do produkcji.
Kontynuacja lub uruchomienie prac badawczo-rozwojowych w wybranych obszarach związanych
z ochroną klimatu, a także uruchomienie projektów pilotażowych.
Implementacja innowacyjnych rozwiązań, mających na celu obniżenie emisji bezpośrednich, zarówno
dla organizacji jak i produktu. Wprowadzanie produktów lub usług związanych z działalnością
przyczyniającą się do łagodzenia skutków zmian klimatu lub przystosowania się do tych zmian poprzez
m. in. stosowanie niskoemisyjnych materiałów do produkcji.
Ciągły rozwoju wiedzy i kultury odpowiedzialności klimatycznej pracowników, kontrahentów,
wykonawców usług i dostawców w obrębie łańcucha wartości Grupy Pekabex, a w szczególności
wspieranie dostępu do wiedzy dotyczącej kwestii związanych z klimatem.
Współpraca z samorządami lokalnymi, z organami i jednostkami administracji państwowej, a także
organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się kwestiami klimatycznymi, w celu wypracowywania
rekomendowanych działań i rozwiązań związanych z adaptacją do zmian klimatu.
Realizacja działań na rzecz 5R – minimalizacja wytwarzanych odpadów, segregacja i przekazanie jak
największej ilości do przetworzenia – recyklingu i ponownego wykorzystania.
Stosowanie, przy decyzjach o nowych inwestycjach, kryterium oceny w postaci wpływu inwestycji na
środowisko.
Modernizacja floty samochodowej – rozwój elektromobilności.
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów m.in. nasadzenia drzew.
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Cele klimatyczne Grupy Pekabex
6
Grupa Kapitałowa dąży do całkowitej neutralności klimatycznej w zakresach
Scope 1, Scope 2, Scope 3 do 2050 roku.

CO2

SF6

CH4

N 2O

HFCs

PFCs

SCOPE 1

SCOPE 2

Bezpośredni

Pośredni

Pośredni

Emisja z procesów technologicznych
i pojazdów własnościowych

Emisja ze zużytej energii elektrycznej
oraz dostarczonego ciepła

Emisje łańcucha
dostaw lub usług

NF3

SCOPE 3

Grupa Pekabex będzie udoskonalać procesy zbierania danych na potrzeby obliczania śladu
węglowego z możliwie szerokiego zakresu, wliczając w to emisje pośrednie.
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Role i odpowiedzialności
7
Polityka Klimatyczna Grupy Pekabex jest również zobowiązaniem do dokonywanych cyklicznie ujawnień
w ramach raportowania niefinansowego. Grupa jest świadoma, że realizacja celów zrównoważonego
rozwoju, przede wszystkim celów klimatycznych, jest istotna również z perspektywy interesariuszy
Grupy, w tym inwestorów instytucjonalnych oraz instytucji finansujących, którzy wymagać będą
raportowania informacji z tym związanych. Wszystkie nasze działania w ramach realizacji Polityki
Klimatycznej Grupy Pekabex mają docelowo również wpływać na budowę długookresowej wartości
dla akcjonariuszy Spółek. Mając na uwadze zobowiązania wynikające z odpowiedzialności za ochronę
klimatu i ograniczenie oddziaływania na środowisko, Grupa uzyskała certyfikat potwierdzający
spełnienie wymagań normy ISO 14001:2015.
Za realizację działań w ramach niniejszej Polityki Klimatycznej odpowiedzialni są:
Pracownicy spółek Grupy Pekabex i osoby pracujące na rzecz Grupy Pekabex na wszystkich poziomach
organizacyjnych zobowiązane są postępować zgodnie z postanowieniami Polityki Klimatycznej Grupy
Pekabex.
Zarząd Grupy Pekabex – odpowiada za implementację Polityki Klimatycznej do strategii biznesowej
Grupy oraz za aktualizację jej założeń w przypadku zmian ogólnych kierunków działań Grupy.
Odpowiada, także za prowadzenie i organizacje podległych procesów zgodnie z priorytetami zawartymi
w Polityce Klimatycznej Grupy Pekabex oraz zapewnienie terminowego, rzetelnego i kompletnego
przekazywania informacji o środowisku. Zespół ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Pekabex
wypracowuje rekomendowane kierunki działań do podjęcia przez Spółki związane z oddziaływaniem
na klimat, uwzględniając wszystkie aspekty działalności Grupy Pekabex.
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Procesy należytej staranności uwzględniające kwestie klimatu zostaną włączone w:

kontekst celów strategicznych, uwzględnienie celów klimatycznych w perspektywie strategii krótkoi długoterminowej,
zarządzanie ryzykiem, identyfikację i oszacowanie ryzyka tj. zagrożeń i szans związanych z zagadnieniem
klimatu, oraz zintegrowanie ryzyk klimatycznych z obecnym systemem zarządzania ryzykiem,
zarządzanie majątkiem, uwzględnienie kwestii klimatycznych w procesie podejmowania decyzji
inwestycyjnych,
zarządzanie kapitałem ludzkim, przeprowadzenie szeroko zakrojonego projektu informacyjnego oraz
edukacyjnego związanego z działaniami na rzecz ograniczania wpływu na klimat i środowisko,
zarządzanie łańcuchami wartości, uwzględnianie aspektu klimatycznego w każdym obszarze
działalności Grupy.

Zarząd Grupy Pekabex
ul. Szarych Szeregów 27
60-462 Poznań
www.pekabex.pl
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