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Uznając za krytyczne postanowienia Porozumienia Paryskiego a co za tym idzie:

• widząc potrzebę skutecznego reagowania na pilne zagrożenia powodowane przez zmiany
klimatu,

• rozumiejąc konieczność stosowania zrównoważonych wzorców produkcji, 
• przyznając, że zmiany klimatu stanowią wspólny problem ludzkości, 
Grupa Kapitałowa przyjmuje niniejszą Politykę klimatyczną. 

Celem Polityki klimatycznej jest określenie 
naszej strategii dojścia do zeroemisyjnej produkcji, 

sposobu zarządzania tym procesem, 
celów szczegółowych i ścieżek ich realizacji.

Obserwując tworzące się ustawodawstwo i trendy rynkowe uznajemy, że ograniczenie wielkości 
śladu węglowego produktów i produkcji jest jedną z dróg budowy długookresowej przewagi kon-
kurencyjnej. Analizując wpływ zmian klimatu na spółki Grupy Kapitałowej wyznaczamy szereg 
ryzyk i szans klimatycznych, istotnych z punktu widzenia przyszłego rozwoju oraz zarządzania 
produkcją i portfolio. 

Odpowiedzialność za prawidłową i całościową diagnozą wpływu czynników związanych 
ze zmianami klimatu na biznes, plan działania i jego implementację spoczywa na wyzna-
czonym członku Zarządu i podlegających mu Grupach roboczych prowadzących przez 
wyznaczonych managerów. Grupy te tworzą ramy wypełniające zapisy Porozumienia Pa-
ryskiego, unijne wymogi w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw, ujawnienia Takso-
nomii UE czy wymogi sprawozdawczości raportowania zrównoważonego rozwoju. Wychodząc  
naprzeciw rosnącej presji legislacyjnej i rynkowej w obszarze zapobiegania zmianom klimatycz-
nym, Grupy robocze jako jedno ze swoich zadań przyjmują bieżący monitoring tychże wymogów, 
samoedukację i dzielenie się wiedzą, tak by każdy członek naszego Zespołu był ambasadorem 
realizacji tej Polityki.

Celem Grupy Kapitałowej Global Cosmed jest osiągnięcie wyznaczonych przez Porozumie-
nia Paryskie celów dekarbonizacyjnych do 2050 roku. By to osiągnąć do końca 2026 roku  
powstanie szczegółowy Plan dekarbonizacji przedstawiający inwestycje ujęte w perspekty-
wie długookresowej, uwzględniający plan budżetowy oparty na środkach własnych i dotacjach 
zewnętrznych opracowany zgodnie z metodologią SBT. Jest to minimalny okres konieczny  
do rozpoznania i pozyskania niezbędnej wiedzy specjalistycznej, wykonania analizy pod kątem 
technicznym i weryfikacji mechanizmów finansowania.



Dodatkowe cele stawiamy sobie w obszarze emisji w łańcuchu wartości. W tym zakresie nasze 
cele to:

• policzenie emisji Zakresu 3 (wszystkie kategorie do końca 2024 roku), w tym włączenie na-
szych dostawców w działania edukacyjne na ten temat.

• wyznaczenie planu dekarbonizacji Grupy Kapitałowej Global Cosmed do końca 2026 roku oraz 
zaangażowanie co najmniej 40% naszych największych dostawców w ciągu 5 lat (do 2028 r)  
w wyznaczenie ich celów klimatycznych w Zakresie 1 i 2.

Biorąc pod uwagę znaczące nakłady finansowe potrzebne do realizacji tych ambitnych  
celów oraz dostęp do technologii, wiedzy i wielkość podaży zielonych źródeł energii, nasze 
działania realizowane będą w obszarach:

1. Modernizacja naszych fabryk na rzecz zwiększania efektywności energetycznej,
2. Poprawy efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych  

poprzez eliminację marnotrawstwa z procesów,
3. Zwiększanie udziału energii pochodzącej z zielonych źródeł energii.

Wobec wciąż rozwijającej się technologii i upowszechniania kolejnych narzędzi służących obni-
żaniu naszego śladu węglowego, niniejszą listę traktujemy jako otwartą.

Grupa Kapitałowa Global Cosmed o postępach prac raportować będzie w corocznym  
Raporcie zrównoważonego rozwoju a odbiorcami tych informacji są zarówno interesariusze  
wewnętrzni (członkowie Rady Nadzorczej, pracownicy), jak i zewnętrzny (akcjonariusze, instytu-
cje finansowe etc.)
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