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Podstawy Polityki Klimatycznej Grupy Kapitałowej Śnieżka 

Podstawą opracowania Polityki jest świadomość wpływu Grupy Kapitałowej Śnieżka na klimat oraz 
wpływu zmian klimatu na nasze funkcjonowanie, a także konieczność ich uwzględniania w decyzjach 
strategicznych i operacyjnych. „Polityka Klimatyczna Grupy Kapitałowej Śnieżka” (dalej: „Polityka 
Klimatyczna”) powstała w ramach prac nad pierwszą „Strategią Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 
2022+” i jest uzupełnieniem „Polityki Jakości, środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka”, która 
definiuje nasze podejście do ochrony środowiska. 

Polityka Klimatyczna prezentuje ramowe podejście do zarządzania wpływem działalności Grupy na 
klimat w całym łańcuchu wartości. Stanowi jednocześnie fundament dla „Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Śnieżki 2022+”, która definiuje cele i mierniki operacyjne w zakresie naszych działań 
względem klimatu, a także jej planowanych rewizji. 

Wymagania regulacyjne związane ze strategią Unii Europejskiej „European Green Deal” powodują 
konieczność dostosowania modelu biznesowego Grupy oraz realizacji nowych przedsięwzięć 
inwestycyjnych. Ryzyka wynikające ze zmieniającego się klimatu mają realny wpływ na nasze 
otoczenie, nasz biznes, a także działalność i oczekiwania naszych partnerów biznesowych. 

W podejściu Grupy do zmian klimatu stawiamy duży nacisk na analizę danych, na podstawie których 
ustalamy długoterminowe cele redukcyjne. Podejście to dotyczy decyzji strategicznych i działań 
operacyjnych w całym łańcuchu wartości: począwszy od procesów badawczo-rozwojowych (prace nad 
portfolio wyrobów o możliwie niskim wpływie na środowisko), wyboru i zakupu surowców, poprzez 
efektywność i optymalizację produkcji, logistykę i magazynowanie, a kończąc na procesach związanych 
ze sprzedażą i marketingiem. 

 

Wartości 

Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka deklarują postępowanie zgodne z wartościami firmy:   

▪ Klient – zrozumienie perspektywy klienta i dostarczenie optymalnych produktów i usług   

▪ Ludzie – tworzenie kultury zaangażowania i odpowiedzialności poprzez budowanie klimatu 
współpracy i rozwoju w bezpiecznym środowisku pracy   

▪ Innowacyjność – ciągłe poszukiwanie i wdrażanie nowych (cyfrowych) rozwiązań i lepszych 
sposobów działania   

▪ Efektywność biznesowa – standaryzacja działań, racjonalne gospodarowanie zasobami oraz 
podejmowanie decyzji w oparciu o dane i fakty z uwzględnieniem strategicznej perspektywy   

 

Prawo, regulacje oraz wytyczne krajowe i międzynarodowe 

Makro otoczenie prawne wyznacza ramy działalności Grupy Kapitałowej i stanowi punkt wyjścia do 
wszelkich podejmowanych działań. W zakresie Polityki Klimatycznej zastosowanie mają akty prawne 
regulujące nasz wpływ na środowisko naturalne (m.in. Prawo ochrony środowiska, Rozporządzenie 
REACH, Ustawa o systemie zarzadzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji). 
Uwzględniamy również szereg międzynarodowych regulacji i wytycznych. Prowadzimy bieżący 
monitoring legislacji dotyczącej klimatu, aby skutecznie wprowadzać zmiany i dostosowywać 
organizację do zmieniających się warunków prowadzenia działalności w tym zakresie. 
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Zobowiązanie 

Zarządzanie kwestiami klimatycznymi opieramy na obowiązującym prawie, ale też wiedzy naukowej 
oraz danych, dlatego jako punkt wyjścia przyjmujemy wdrożenie kompleksowego opomiarowania 
i implementację procesu gromadzenia i analizy danych w zakresie zużycia ciepła, energii oraz poziomu 
emisji w każdym z trzech zakresów (Scope 1, 2, 3).  

Priorytetami naszych działań są: 

▪ Zwiększenie efektywności energetycznej 

▪ Transformacja w kierunku zielonej energii  

▪ Zarządzanie oraz redukcja wszystkich trzech zakresów emisji GHG (Scope 1, 2, 3)  

 

Działania wdrażające Politykę 

Nasze podejście do zarządzania wpływem na klimat oparte jest o Wytyczne TCFD, tzn. obejmuje: 

▪ Politykę Klimatyczną opisującą wizję, zobowiązania oraz ogólne podejście Śnieżki do ryzyk i szans 
klimatycznych. 

▪ Strategię Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2022+ określającą obecny stan działań, podejście do 
zarządzania oraz definiującą konkretne cele strategiczne i operacyjne oraz mierniki w obszarach 
wpływających na poziom emisji Śnieżki. 

▪ System zarządzania ryzykiem klimatycznym będący elementem zarządzania ryzykiem w Śnieżce. 
Na potrzeby opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2022+ oraz Polityki 
Klimatycznej dokonano analizy ryzyk klimatycznych. 

 

Cele w obszarze polityki klimatycznej 

W ramach prac nad naszą pierwszą strategią zrównoważonego rozwoju wyznaczyliśmy następujące 
cele strategiczne odpowiadające priorytetowym obszarom wpływu na klimat, w każdym określając 
cele operacyjne. 

Efektywność energetyczna – aby móc określać priorytetowe działania w zakresie redukcji zużycia, 
wdrażamy w spółkach Grupy narzędzia i systemy oraz procesy pomiaru zużycia energii. W ramach 
rozbudowy systemu zarządzania wprowadzimy pełne opomiarowanie zużycia energii w podziale 
na lokalizacje, budynki oraz procesy. W oparciu o analizę pozyskanych danych zdefiniowane 
i wdrożone zostaną przedsięwzięcia dające najlepsze rezultaty w zakresie efektywności 
energetycznej.  

Transformacja w kierunku zielonej energii – wytwarzanie zielonej energii poprzez inwestycję we 
własną instalację fotowoltaiczną.    

Zarządzanie emisjami – ślad węglowy Grupy obliczany jest według standardu Greenhouse Gas 
(GHG) Protocol i obejmuje zakres 1, 2, oraz 3 dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy. 
W oparciu o wyliczenia przygotujemy długofalowy plan redukcyjny.  

Szczegółowe cele operacyjne dla powyższych celów strategicznych zostały zawarte w Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2022+. 
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Zarządzanie i mitygacja ryzyka klimatycznego 

Punktem wyjścia do prac nad Polityką Klimatyczną oraz zapisami Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Śnieżki 2022+ była analiza ryzyk związanych z wpływem na środowisko i klimat i równolegle 
rozpoznanie wpływu zmian klimatu na Grupę Kapitałową. 

Wykorzystano w tym celu Wytyczne TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) oraz 
analizę emisji w ramach Scope 1 i 2 opracowaną w oparciu o GHG Protocol. Dokonano analizy 
następujących rodzajów ryzyk: 

Ryzyka fizyczne (physical risks): koszty i straty finansowe wynikające z rosnącej dotkliwości 
i częstotliwości czynników fizycznych powodujących ryzyko klimatyczne tj. z oddziaływania 
ekstremalnych zdarzeń pogodowych (np. powodzie, wzrost poziomu mórz, susze, pożary, fale 
upałów, burze i sztormy itd.) prowadzących np. do uszkodzeń infrastruktury, zniszczeń plonów, 
zaburzeń w łańcuchu dostaw. 

Ryzyka przejścia / transformacji (transition risks): związane z transformacją na gospodarkę 
niskoemisyjną. Ryzyka te są związane z m.in. obecnymi i przyszłymi zmianami regulacyjnymi, 
zmianami technologicznymi, rynkowymi (zaburzenia obecnej struktury popytu i podaży energii 
elektrycznej, surowców naturalnych, produktów i świadczonych usług) jak i zmianami trendów 
rynkowych, w tym postaw i zachowań konsumentów. 

Ryzykami o najwyższym potencjalnym poziomie wpływu i prawdopodobieństwa są: 

▪ ostre ryzyko fizyczne, wynikające z określonych zdarzeń, w szczególności związanych 
z pogodą, takich jak burze, powodzie, pożary lub fale upałów, które mogą powodować 
zniszczenia oraz zakłócić łańcuchy wartości. 

▪ długotrwałe ryzyko fizyczne, wynikające z długookresowych zmian klimatu, takich jak zmiany 
temperatury, podnoszący się poziom mórz, ograniczona dostępność wody, utrata 
różnorodności biologicznej oraz zmiany w zakresie produktywności gruntów i gleby. 

▪ ryzyko związane z polityką, np. wynikające z wymogów efektywności energetycznej, 
mechanizmów ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych, które powodują wzrost cen 
paliw kopalnych, lub polityki wspierającej zrównoważoną gospodarkę gruntami. 

▪ ryzyko rynkowe, np. ryzyko związane z procesem sądowym z tytułu nieuniknięcia lub 
nieograniczenia niekorzystnego wpływu na klimat lub niedostosowania się do zmiany klimatu. 

Analiza ryzyk klimatycznych zostanie włączona w kompleksowy system zarządzania ryzykiem. 

Grupa stale monitoruje i zarządza aspektami środowiskowymi i klimatycznymi poprzez prowadzenie 
działalności z zachowaniem należytej staranności, w szczególności: 

▪ kreowanie własnych dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska i ograniczania wpływu 
działalności na klimat i ustanowienie kompleksowej Strategii zrównoważonego rozwoju; 

▪ ciągłe monitorowanie wszystkich działań, które mają na celu wywiązanie się z zobowiązań 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony klimatu; 

▪ stosowanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska  
i przeciwdziałania zmianom klimatu. 

 

Zakres stosowania 

„Polityka Klimatyczna Grupy Kapitałowej Śnieżka” ma zastosowanie w spółce dominującej, tj. FFiL 
Śnieżka SA, i wyznacza kierunek działań dla spółek zależnych należących Grupy Śnieżka. Spółki zależne 
w rozumieniu niniejszej polityki oznaczają spółki bezpośrednio lub pośredni kontrolowane przez FFiL 
Śnieżka SA, tj. takie, w których spółka dominująca posiada więcej niż 50% praw głosu lub które są przez 
nią kontrolowane w inny sposób. 
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Zapewnienie przestrzegania postanowień Polityki 

Spółki zależne należące do Grupy Kapitałowe Śnieżka zobowiązane są do przestrzegania Polityki 
Klimatycznej. Zapewnienie przestrzegania postanowień polityki będzie regularnie monitorowane, 
a wszelkie niezbędne działania naprawcze zostaną niezwłocznie określone i wdrożone. 

Grupa Kapitałowa Śnieżka będzie dążyć do tego, aby wszelkie rozbieżności pomiędzy postanowieniami 
niniejszej Polityki a przepisami krajowymi lub innymi obowiązujących normami podlegały okresowej 
ocenie ze strony centrali Grupy w ścisłej współpracy ze spółkami zależnymi. 

Wdrożenie 

Spółki zależne Grupy Kapitałowej Śnieżka zobowiązane są do wdrożenia Polityki w swojej codziennej 
pracy. Wszystkie spółki zależne zobowiązane są podjąć odpowiednie działania w celu przekazania 
postanowień niniejszej Polityki pracownikom. Polityka może być uzupełniana wytycznymi 
szczegółowymi. 

Wszelkie inicjatywy z zakresu polityki klimatycznej podejmowane indywidualnie przez Spółki powinny 
być uzgadniane z osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki klimatycznej całej Grupy oraz 
nie mogą stać w sprzeczności z niniejszą Polityką. 

 

Jednostki nadzorujące wdrożenie polityki 

▪ Dział Zapewnienia Jakości, 

▪ Dział Techniczny i Inwestycji. 
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Grupa Kapitałowa Śnieżka okresowo dokonuje przeglądu Polityki i wytycznych w celu zapewnienia ich 
adekwatności i przydatności względem prowadzonej przez naszą Grupę działalności. Zastosowanie 
w każdym przypadku ma najnowsza wersja. 

 

 


