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*uwzględniając CIECH Soda Romania i sodę kalcynowaną wykorzystywaną w produkcji sody oczyszczonej

48% STABILNE
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Charakterystyka Końcowe produkty naszych klientów



6% ROSNĄCE
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6% ROSNĄCE
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12% ROSNĄCE
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*Pojazdy elektryczne są z reguły cięższe od spalinowych odpowiedników  i potrzebują wyższej jakości opon,

8% ROSNĄCE
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ROSNĄCE
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Współpracujemy na 
rzecz 

zrównoważonego 
rozwoju z naszymi 

klientami i 
dostawcami

ŁAD KORPORACYJNY

Zyskujemy
wiarygodność

spełniając obietnice

ŁAD KORPORACYJNY

ŚRODOWISKO

Przyśpieszamy na 
drodze do 

neutralności 
klimatycznej

SPOŁECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo jest 
dla nas 

najważniejsze

ŚRODOWISKO

Gospodarka obiegu 
zamkniętego naszą 
kluczową dźwignią 

efektywności

ŚRODOWISKO

Rośniemy bez 
zwiększania zużycia 

energii

SPOŁECZEŃSTWO

Chcemy być 
miejscem rozwoju 
zróżnicowanych 

talentów

SPOŁECZEŃSTWO

Jesteśmy 
odpowiedzialną 

częścią lokalnych 
społeczności



Nasze zobowiązania dla klimatu

Przyśpieszamy
na drodze do neutralności 

klimatycznej

* Neutralność klimatyczna oznacza, że jeżeli będziemy emitować gazy cieplarniane, to usuniemy je z atmosfery lub zastosujemy odpowiedni mechanizm bilansujący

▪ Zmniejszymy nasze emisje o 33% do 2026 r. w porównaniu z 2019 r.

▪ Planujemy wyeliminować węgiel z produkcji energii do 2033 r.

▪ Zobowiązujemy się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040*

Rośniemy bez zwiększania 
zużycia energii

Gospodarka obiegu 
zamkniętego naszą 
kluczową dźwignią 

efektywności

▪ Naszym celem jest zużywanie mniej 
energii na jednostkę przychodu lub 
produkcji każdego roku

▪ Zmieniamy nasze procesy by 
zmniejszać ilość odpadów i zużywać 
mniej surowców

12



Nasze zobowiązania dla klimatu

57,9%

32,0%

Zakupiona - Odnawialna 6,4%

Własna - Węgiel

Własna - Gaz

Zakupiona - Gaz 0,3%

Zakupiona z sieci 3,3%

73%27% Wytwarzanie energii
Procesy

produkcyjne

71,9%
20,5% Własna - Gaz

Zakupiona z sieci 7,4%

Zakupiona - Gaz 0,1%

94%6%Inne W ramach ETS 94%6%Zakres 2 Zakres 1

Własna - Węgiel
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Nasze zobowiązania dla klimatu

202220202019 2021 2023 2024 2025 2026 20402033

2 730 000 2 580 000

200 000
160 000

2 930 000*
2 740 000

Koniec wytwarzania 
energii z węgla

Neutralność 
klimatyczna

Instalacje termicznego przetwarzania odpadów

Mały blok gazowy Duży blok gazowy*

Zwiększanie efektywności energetycznej

Modernizacja aktywów 
energetycznych

Zwiększanie efektywności procesów chemicznych

Wodór (samodzielne paliwo lub współspalanie z gazem)

SMRy

Magazyny energii

Inne pojawiające się technologie

Kluczowe zdefiniowane 
inicjatywy

Działania ciągłe

Nowe technologie

Wychwyt CO2
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Zakres 1.

Zakres 2.

* bez CSR
**ostateczna decyzja inwestycyjna nie została jeszcze podjęta



Nasze zobowiązania dla klimatu
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Nasze zobowiązania dla klimatu
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▪
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▪
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Bezpieczeństwo jest dla nas 
najważniejsze

Chcemy być miejscem 
rozwoju zróżnicowanych 

talentów▪ Naszym celem jest ZERO wypadków

▪ Wdrażamy najwyższe standardy 
bezpieczeństwa, takie same dla 
naszych pracowników jak i dla 
podwykonawców

▪ Wspieramy różnorodność – więcej 
kobiet na stanowiskach kierowniczych 
średniego i wyższego szczebla

▪ Zmniejszymy i wyeliminujemy różnicę 
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn 

▪ Budujemy kulturę wynagradzania za 
osiągnięcia

▪ Rozwijamy kulturę i umiejętności 
przywódcze

▪ Staramy się być dobrym sąsiadem
i obywatelem



Nasze zobowiązania dla ludzi i społeczeństwa
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Nasze zobowiązania dla ludzi i społeczeństwa
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Nasze zobowiązania współpracy i otwartości

Współpracujemy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju z naszymi 

klientami i dostawcami

Zyskujemy wiarygodność spełniając 
obietnice

▪ Robimy interesy z ludźmi i organizacjami które podzielają 
nasze wartości

▪ Oczekujemy od wszystkich naszych partnerów biznesowych 
zgodności z zasadami naszego Kodeksu Partnera 
Biznesowego, zwłaszcza w zakresie praw człowieka, ochrony 
środowiska oraz etyki

▪ Wprowadzamy ESG do naszych procedur zakupowych –
zbadamy status i ryzyko ESG dostawców odpowiedzialnych za 
co najmniej 70% naszych wydatków do 2023 roku

▪ Raportujemy kwestie ESG i związane z nimi ryzyka zgodnie z 
powszechnie uznanymi standardami i ramami raportowania

▪ Uczestniczymy w realizacji globalnych celów

▪ Budujemy kulturę zrównoważonego rozwoju na wszystkich 
szczeblach organizacji

▪ Uwzględniamy kwestie ESG w cyklicznej ocenie menedżerów
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Nasze zobowiązania współpracy i otwartości
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Keeping high governance standards
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