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Informacja prasowa
Skanska przyspiesza w drodze do neutralności klimatycznej
Grupa Skanska jest pierwszą firmą budowlaną na świecie, której Cel Klimatyczny
został uznany i potwierdzony przez Science-Based Target Initiative jako zgodny z
założeniami Porozumienia Paryskiego. Spółka już od wielu lat systematycznie
raportuje swój ślad węglowy, dzięki funkcjonującym i stale usprawnianym
procedurom gromadzenia danych, wynikających z aktywności generujących emisje
dwutlenku węgla do atmosfery. Poprzez ucyfrowienie w minionym roku procesów z
tym związanych, możliwe stało się bieżące monitorowanie emisji CO2 we wszystkich
obszarach działalności firmy, a także modelowanie przyszłości i wyznaczanie jeszcze
bardziej precyzyjnych celów redukcji śladu węglowego.
Skanska od lat konsekwentnie dąży do realizacji Celu Klimatycznego, określonego dla
wszystkich spółek Grupy. Zakłada on redukcję emisji dwutlenku węgla, za który firma jest
odpowiedzialna, do 2030 roku o 50% (względem lat 2015 i 2020 – zależnie od źródeł emisji,
tj. kategorii) oraz osiągnięcie w tym zakresie neutralności klimatycznej, a więc zerowych
emisji netto, do roku 2045.
Pierwsza na świecie certyfikacja dla firmy budowlanej
Cel Grupy Skanska został pod koniec minionego roku uznany i potwierdzony przez ScienceBased Target Initiative, jako zgodny z założeniami klimatycznego Porozumienia Paryskiego,
zmierzającego do ograniczenia globalnego ocieplenia. Co istotne, była to pierwsza na
świecie certyfikacja SCTI dla firmy budowlanej.
Science-Based Target Initiative to inicjatywa oparta na współpracy pomiędzy CDP, World
Resources Institute, WWF oraz założoną przez ONZ – organizacją Global Compact,
skupiającą liderów zrównoważonego biznesu. Głównym celem SBTI jest definiowanie i
promowanie najlepszych praktyk w zakresie redukcji emisji CO2 oraz pomaganie firmom,
które wyznaczają cele klimatyczne w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami wiedzy
naukowej.
Certyfikacja SBTI, czyli uznanie Celu Klimatycznego firmy, jest gwarancją, że jego określenie
i realizacja prowadzone są w oparciu o najlepszą wiedzę naukową i cyklicznie
monitorowane.
Platforma, która monitoruje wszystkie emisje spółki mieszkaniowej Skanska
Skanska Residential Development Poland na bieżąco śledzi postępy działań w ramach
wyznaczonego Celu Klimatycznego grupy, dzięki systematycznemu raportowaniu śladu
węglowego całej organizacji.
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- W ubiegłym roku stworzyliśmy cyfrową platformę analityczną, która pozwala na
monitorowanie wszystkich naszych emisji CO2. Dzięki temu w jednym miejscu gromadzone
są informacje o wskaźnikach z każdego obszaru działalności firmy – zarówno te dotyczące
codziennego funkcjonowania biznesu jak zużycie energii w biurach, ogrzewanie budynków
biurowych, emisja CO2 spowodowana delegacjami i podróżami służbowymi, zużycie energii
na placach budowy oraz – a właściwie przede wszystkim – wskaźniki efektywności
energetycznej naszych projektów – wyjaśnia Artur Łeszczyński, manager ds. rozwoju
biznesu w spółce mieszkaniowej Skanska. – Pozwala nam to obserwować całościowy
obraz sytuacji, w której w danym momencie znajduje się nasza firma, analizować
poszczególne okresy oraz prognozować i modelować przyszłość – dodaje.
Dane zebrane przez spółkę dzielone są na trzy główne kategorie, w oparciu o
międzynarodową metodologię Greenhouse Gas Protocol (GGP), czyli globalny standard
pomiarów i zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, dedykowany zarówno dla biznesu
jak i sektora publicznego.
Kategorie te obejmują: emisje bezpośrednie, czyli te pochodzące z posiadanych lub
kontrolowanych źródeł energii; pośrednie – powstałe na skutek używania zakupionej energii
elektrycznej i cieplnej oraz emisje pośrednie, nieuwzględnione w poprzedniej kategorii – czyli
takie, które wygenerowały np. delegacje, podróże służbowe pracowników i użytkowanie
produktów sprzedawanych przez organizację.
- Dzięki przyjętej metodologii, podczas analizowania konkretnych wskaźników, wiemy, że
patrzymy na stan rzeczy, którego fundamentem są precyzyjne liczby – mówi Artur
Łeszczyński ze spółki mieszkaniowej Skanska.
Zielona certyfikacja i odnawialne źródła energii
Realizacja Celu Klimatycznego to nadrzędny priorytet spółki mieszkaniowej Skanska. Jego
realizacja to przede wszystkim maksymalizacja efektywności energetycznej każdego
budynku, który jest projektowany i dostarczany klientom. Między innymi dlatego każda z
inwestycji Skanska Residential Development Poland certyfikowana jest w systemie BREEAM
(w ubiegłym roku firma uzyskała sześć certyfikatów dla swoich inwestycji), a poziom
certyfikacji nowych projektów jest konsekwentnie podnoszony.

Dodatkowych informacji udzielają:
Mateusz Haniszewski, PR Manager, Komunikacja Plus, tel. +48 609 998 444, e-mail:
mhaniszewski@komunikacjaplus.pl,
Direct line for media, tel. +46 (0)10 448 88 99
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Tą i poprzednie informacje prasowe można również znaleźć pod adresem
https://www.skanska.pl/o-skanska/media/informacje-prasowe/
The Skanska Group
Skanska jest światowym liderem w budownictwie. Realizujemy projekty na wybranych rynkach w Skandynawii, Europie i
USA. Kierując się wartościami Grupy, Skanska chcemy przyczyniać się do tworzenia lepszego społeczeństwa.
Dostarczamy innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań zarówno dla prostych, jak i złożonych zadań. Zatrudniamy około
35 000 pracowników, a nasze przychody w 2019 roku wyniosły 177 miliardów SEK.
Skanska Residential Development Poland
Jesteśmy deweloperem, realizującym od 2011 r. na polskim rynku wysokiej jakości projekty mieszkaniowe. Czerpiemy z ponad
130-letniej historii Grupy Skanska i ponad 100-letniego doświadczenia w budowie domów i osiedli w takich krajach jak Wielka
Brytania, Szwecja, Norwegia, Finlandia i Czechy.
Zgodnie z filozofią działania Skanska, stawiamy na budownictwo zrównoważone. Szczególną wagę przykładamy do
projektowania obiektów bez barier architektonicznych dla osób o różnym stopniu mobilności i w różnym wieku. Dbamy o
zapewnienie równowagi pomiędzy budynkami a strefami zielonymi, a także o przemyślane projektowanie przestrzeni wspólnych
dla mieszkańców.
W Polsce wybudowaliśmy Park Ostrobramska, Osiedle Mickiewicza (etap1, 2 I 3), Jaśminowy Mokotów (etap 1 i 2), Holm
House (etap 1 i 2) oraz Park Skandynawia (etap 1). Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych etapów naszych inwestycji
w najbardziej lubianych dzielnicach Warszawy - Jaśminowy Mokotów (etap 3), Holm House (etap 3), Osiedle Mickiewicza (etap
4), Park Skandynawia (etap 2 i 3). Osiedle Mickiewicza to pierwsze osiedle mieszkalne w Polsce z certyfikatem BREEAM,
Jaśminowy Mokotów to pierwsza budowa w Warszawie zasilana wyłącznie energią wiatrową. Holm House to z kolei pionierski
projekt mieszkalny z certyfikatem “Obiekt bez barier”. Aktualnie wszystkie nasze inwestycje powstają zgodnie z certyfikacją
środowiskową BREEAM.
Niezwykle istotna dla naszej firmy świadomość środowiskowa, w ślad za którą tworzymy zrównoważone osiedla mieszkaniowe,
owocuje uznaniem w oczach ekspertów rynku budowlanego i nieruchomości. Podczas naszej 10-letniej obecności na polskim
rynku mieszkaniowym zdobyliśmy szereg branżowych nagród I wyróżnień w takich konkursach jak, Nagroda Architektoniczna
Prezydenta m.st. Warszawy; „Lider Dostępności”; PLGBC Green Building Awards, 4Buildings Awards “Zielony Orzeł” oraz
“Twórcy Przestrzeni” „ Rzeczpospolitej”, Listki CSR Polityki. Co roku nasze działania w obszarze społecznej odpowiedzialności
biznesu są notowane w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Więcej informacji na stronie: https://mieszkaj.skanska.pl/
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