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Cel opracowania 
Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

ESG jako integralna część strategii transformacji modelu biznesowego 

Grupy

Sprostanie oczekiwaniom kolejnych grup interesariuszy (pracownicy, 

klienci, dostawcy, regulator, społeczności lokalne, inwestorzy, instytucje 
finansowe) 

Budowa długoterminowej wartości Grupy 

w sposób równoważący względy ekonomiczne, środowiskowe i 
społeczne
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Filar 1 
Zrównoważona transformacja biznesowa
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Cel 

Zasady zrównoważonego inwestowania jednym z 
kryteriów strategii inwestycyjnej Grupy 

Środki wdrożeniowe

Rozwój obszarów biznesowych kwalifikujących się 
do Taksonomii UE

Wsparcie finansowe i operacyjne 
dla nowych podmiotów w celu skalowania 
działalności oraz budowy wartości długoterminowej

Poprzez rozwój nowych segmentów 
~70%* przychodów Grupy w 2024 roku 
powinno pochodzić z innych źródeł 
niż sektor węgla energetycznego.

Wsparcie dla Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

* Cel zgodny z przyjętymi w dniu 25.05.2021 r. nowymi kierunkami strategicznymi Grupy FAMUR, dotyczącymi spadku szacowanego udziału przychodów powiązanych z 
sektorem węgla energetycznego poniżej 30% w roku 2024.



Filar 2 
Energia do transformacji
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Do końca 2024r. ~35% energii z OZE i wzrost w 
kolejnych latach, poprzez rozwój źródeł własnych i 
cPPA, o ile będzie to dostępne i ekonomicznie 
uzasadnione

Zmniejszenie emisyjności floty

Rozbudowa portfela wielkoskalowych 
farm fotowoltaicznych

Rozwój segmentu elektromobilności

Do 2030 roku zredukujemy emisje gazów cieplarnianych 
w Zakresach 1 i 2* o 40%, 
w stosunku do roku 2021 i jednocześnie będziemy 
rozwijali nowe segmenty biznesowe, które pozwolą na 
uniknięcie w gospodarce nawet do 2,3 mln t CO2 emisji 
do roku 2030

Wsparcie dla Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cel Środki wdrożeniowe

Zakres 1. emisje procesowe w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (zakłady produkcyjne) + emisje mobilne flota samochodów służbowych, Zakres 2. emisje związane 
z zakupem energii cieplnej, elektrycznej 



Filar 3 
Nowoczesne produkty i modele biznesowe
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Wsparcie dla Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

W odniesieniu do cyklu życia naszych produktów 
sukcesywnie wdrażamy zasady gospodarki 
o obiegu zamkniętym i zarządzania 
emisyjnością produktów. 

Kalkulacja i cykliczne raportowanie emisji gazów 
cieplarnianych w Zakresie 3* 
upstream dla kluczowych kategorii

Zarządzanie śladem węglowym produktów

Standaryzacja, ponowne wykorzystanie, recykling i 
wydłużanie cyklu życia produktów

Cel Środki wdrożeniowe

Zakres 3. emisja w całym łańcuchu dostaw dla wybranych, istotnych dla działalności kryteriów 



Filar 4 
Efektywna i odpowiedzialna organizacja
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Wdrażamy najlepsze międzynarodowe praktyki 
w zakresie ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz 
postępowania z partnerami biznesowymi

Aktualizacja modelu operacyjnego organizacji w celu 
uwzględnienia najlepszych praktyk ładu 
korporacyjnego i standardów rynkowych z zakresu 
ESG typu Rekomendacje TCFD

Ujednolicenie procesów zarządczych i polityk w 
ramach Grupy

Uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju we 
współpracy z dostawcami i  klientami Grupy. Do 
końca 2025 roku relacje z 70% naszych istotnych 
dostawców będą oparte o Kodeks Zrównoważonego 
Rozwoju Grenevia

Wsparcie dla Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cel Środki wdrożeniowe



Filar 5 
Pracownicy i społeczeństwo kluczowym elementem transformacji klimatycznej
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Prowadzimy inicjatywy pozytywnie 
oddziałujące na pracowników, lokalnych dostawców oraz 
społeczności

Wsparcie inicjatyw edukacyjnych, rozwojowych i 
biznesowych, których celem jest działanie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju

Działania informacyjne z zakresu zrównoważonego 
rozwoju dla lokalnych interesariuszy

Rozwój kompetencji pracowników w ramach procesu 
transformacji Grupy

Wsparcie dla Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cel Środki wdrożeniowe



Źródło: Własne

Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć 
w obszarze ESG

mln PLN

Zielone długoterminowe 
finansowanie

Łączna moc projektów PV na 

różnym etapie rozwoju 

~3,1 GW

Rozwój PV

Zdolności produkcyjnych rocznie w 

obecnym zakładzie IMPACT

Systemy bateryjne

+800

Tworzymy przestrzeń edukacji i 

rozwoju 

dla przyszłych pokoleń, 

zainteresowanych zrównoważoną 

przyszłością

Edukacja

~0,6 GWh
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ⅼ 400 mln PLN 

zielone obligacje

ⅼ 420 mln PLN 

project finance na budowę 

farm PV
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