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Dotychczasowym drogowskazem postępowania Grupy ONDE w zakresie działań 
proklimatycznych była przyjęta przez Zarząd ONDE SA Polityka Klimatyczna Grupy 
ERBUD na lata 2020-2050. Realizacja założeń Polityki Klimatycznej przyniosła 
już w 2021 roku konkretne efekty ilościowe, zwłaszcza w kontekście spadku emisji 
gazów cieplarnianych, a także znaczący wkład prowadzonych inwestycji kwalifiku-
jących się do taksonomii środowiskowej UE w portfelu projektowym Grupy.

 
Dostosowując się do uwarunkowań regulacyjnych, korzystając z wytycznych 

Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem 
(TCFD), Komunikatu Komisji Europejskiej będącego Suplementem dotyczącym zgła-
szania informacji związanych z klimatem (2019/C 209/01), Strategii Europejskiego 
Zielonego Ładu (w tym pakietu „Fit for 55”) i Taksonomii UE, czyli Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2020/852) w sprawie ustanowienia ram uła-
twiających zrównoważone inwestycje oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady EU (2022/2464) - tzw. Dyrektywa CSRD, jesienią 2022 roku opracowano, 
a w grudniu tego samego roku wdrożono dedykowaną Grupie ONDE Politykę Klima-
tyczną na lata 2023-2050. Ma ona na celu ograniczyć ryzyka związane ze zmianą 
klimatu, ale także wskazać szanse i pozytywne skutki zmiany klimatu na łańcuch 
wartości przedsiębiorstwa. 

Opracowanie niezależnego dokumentu stanowi o zaangażowaniu Grupy ONDE 
i jej kierownictwa w kwestie zmian klimatycznych, akcentuje wysoką świadomość 
działań proklimatycznych, a także wpisuje się w standardy spółek giełdowych. 
Należy zaakcentować, iż sam fakt profilu działalności Grupy ONDE – głównie bu-
downictwo dla OZE, to sygnał dla interesariuszy w skali mikro- i makroekonomicznej 
o udziale ONDE w kreowaniu zrównoważonego systemu energetycznego i rynku 
odnawialnych źródeł energii. Dewizą Zarządu ONDE SA jest rozwój przedsiębior-
stwa w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju Agendy 2030, w tym o: Cel 12 
(Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i Cel 13 (Działania w dziedzinie klimatu). 
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Dedykowana Polityka Klimatyczna Grupy ONDE ma na celu wskazanie 
nadzoru zarządczego nad wyzwaniami związanymi z zapobieganiem negatywnym 
zmianom klimatu, wyznaczenie celów klimatycznych ONDE wraz ze wskazaniem 
mechanizmów ich realizacji. Określone zostały ryzyka i przeprowadzono ocenę ich 
wpływu na model biznesowy, wpływu zmian klimatu na działalność poszczególnych 
segmentów biznesowych, zdefiniowanie zasadniczych wskaźników, a także redukcji 
emisji w zakresie Scope 1, Scope 2 oraz rozszerzenie również działań redukcyjnych 
o Scope 3. Opracowanie zapewnia o stosowaniu procesów należytej staranności 
Grupy ONDE wobec działań ukierunkowanych na łagodzenie zmian klimatu.

Opracowana Polityka Klimatyczna jest adresowana do interesariuszy wewnętrz-
nych i zewnętrznych. Wsparciem merytorycznym opracowania byli eksperci ze struk-
tury organizacyjnej Grupy ONDE, a także specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. W poniższym brzmieniu polityka jest przyjęta przez Zarząd ONDE SA.

POLITYKA KLIMATYCZNA 
GRUPY ONDE  
na lata 2023-2050

Nadzór nad realizacją postanowień Polityki Klimatycznej Grupy ONDE sprawuje Zarząd 
ONDE SA. Deklaruje on, że dołoży wszelkich starań, aby w latach 2023-2050 spełnić posta-
wione cele w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych i ich negatywnych skutków. Ambicje 
zintensyfikowania działań proklimatycznych Grupy ONDE są realizowane od kilku lat, a ich 
odzwierciedlenie można zauważyć w priorytetach i celach Grupy. Cele Polityki Klimatycznej 
są tożsame z ambitnymi celami Grupy Kapitałowej ERBUD i zostały podzielone na trzy grupy 
(Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3).
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CELE GRUPY ONDE W ZAKRESIE REDUKCJI 
EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH (GHG) 
(w celu łagodzenia zmian klimatu):

W PERSPEKTYWIE KRÓTKOTERMINOWEJ:

W PERSPEKTYWIE ŚREDNIOTERMINOWEJ:

W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ:

redukcji emisji 
bezpośrednich 

(Scope 1).

redukcji emisji 
bezpośrednich 

(Scope 1). 

redukcji emisji 
pośrednich 
(Scope 3).

edukcji emisji pośrednich (Scope 2), poprzez działania 
proefektywnościowe oraz poprzez wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii na poziomie 80% udziału.

Dokończenie wyliczeń emisji 
pośrednich i ich redukcja 

o 10% (Scope 3).

 w aspekcie emisji pośrednich (Scope 2), 
poprzez działania proefektywnościowe 

oraz wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii.

Włączanie aspektów klimatycznych 
w modelowanie portfela zamówień.

30%

-10%

40%

40% 20%NEUTRALNOŚĆ

uzyskanie neutralności klimatycznej, 
w tym poprzez redukcję i asymilację emisji 

pozostałych gazów cieplarnianych.

oferowanie wyłącznie produktów o zerowym 
śladzie węglowym w fazie A cyklu życia 

wyrobu/budynku budowlanego wg normy 
PN-EN 15804.

Za rok bazowy dla ograniczeń emisji GHG w Zakresie 1 (Scope 1) i w Zakresie 2  
(Scope 2) określono rok 2020, zaś w Zakresie 3 (Scope 3) rok 2024.

NEUTRALNOŚĆ 
KLIMATYCZNA

ZEROWY ŚLAD 
WĘGLOWY

GRUPA 

1 

d o  2 030

d o  2 0 40

d o  2 050
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REDUKCJA ZUŻYCIA 
ENERGII O 10% 

OGRANICZENIE 
RYZYKA

ZERO 
RYZYKA

POPRAWA 
STRUKTURY

wykorzystania źródeł energii odnawialnej 
na prowadzonych inwestycjach w odniesieniu 

do całkowitych kosztów zużycia energii 
w wysokości 10%.

nierealizowanie budów i produktów 
budowlanych w miejscach narażonych na 

zidentyfikowane ryzyko fizyczne ostre 
i/lub ryzyko fizyczne długotrwałe.

włączenie się organizacji w proces 
ograniczania ryzyka fizycznego ostrego 

i ryzyka fizycznego długotrwałego swych klientów 
poprzez przygotowanie produktów realnie je 

minimalizujących.

CELE GRUPY ONDE UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ REDUKCJĘ O 10 % 
ŚLADU WĘGLOWEGO W CAŁYM ŁAŃCUCHU WARTOŚCI
GRUPY (w celu łagodzenia zmian klimatu):

ZDEFINIOWANE DLA GRUPY ONDE CELE ZMIERZAJĄCE 
DO ZNACZĄCEGO OGRANICZENIA RYZYK FIZYCZNYCH 
ZWIĄZANYCH Z KLIMATEM 
(w celu adaptacji do zmian klimatu):

GRUPA 

2 

GRUPA 

3 

w oparciu o analizę indeksu zużycia energii 
do przychodów generowanych na 

realizowanych inwestycjach.
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Założone przez Organizację cele w Grupach 1, 2 i 3 będą realizowane poprzez następu-
jące działania natury ogólnej:

1. Utrzymanie ciągłej zgodności Grupy ONDE z celami ONZ, Unii Europejskiej i w jej ramach 
Polski w zakresie śladu węglowego i docelowej neutralności klimatycznej, a także od-
porności na zmiany klimatu.

2. Uwzględnienie w kryteriach kształtowania portfela zamówień Grupy ONDE szerokiego 
wachlarza aspektów klimatycznych, w tym związanych ze śladem węglowym i naraże-
niem na zmiany klimatu.

3. Dążenie do pełnego zabezpieczania środowiska naturalnego inwestycji Grupy ONDE 
utrzymujących warunki istniejącego ekosystemu i mikroklimatu.

4. Priorytetyzację oraz rozwój technologii budowlanych Grupy ONDE związanych z możliwo-
ścią realizacji inwestycji niskoemisyjnych lub też służących poprawie klimatu na każdym 
etapie cyklu życia projektu budowlanego wykonywanego przez Spółkę, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych. 

5. Wprowadzenie w proces i cele zarządzania Grupy ONDE kryteriów oceny zgodnych 
z taksonomią Unii Europejskiej dotyczącą zrównoważonych środowiskowo działań.

6. Zoptymalizowanie w Grupie ONDE czasu pracy silników spalinowych maszyn i samocho-
dów służbowych, zmierzające do poprawy efektywności wydajnościowej.

7. Nadawanie w Grupie ONDE priorytetu inwestycjom opartym na wykorzystaniu instalacji 
wytwórczych bazujących na źródłach odnawialnych.

8. W systemie oceny i wyboru dostawców Organizacji będą brane pod uwagę kwestie emi-
syjności i wpływu na klimat wykorzystywanych przez nich maszyn i technologii.

Założone przez Organizację cele w Grupie 1 będą realizowane w okresie krótkim (do 
2030) poprzez następujące działania natury szczegółowej:

1. Sukcesywną wymianę w Grupie ONDE floty samochodów służbowych na samochody 
mniej emisyjne lub zasilane alternatywnymi sposobami w stosunku do paliw tradycyj-
nych/wysokoemisyjnych.

2. Dążenie w biurach i jednostkach stacjonarnych, będących własnością spółek Grupy 
ONDE, do podejmowania działań zmniejszających emisyjność i zużycie. 

3. Sukcesywną wymianę w Grupie ONDE floty maszyn budowlanych na mniej emisyjne 
lub zasilane paliwami alternatywnymi.
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4. Zwiększenie przez Grupę ONDE ilości realizacji fotowoltaicznych, wiatrowych i wodnych, 
które generują niższe zużycie energii w stosunku do budownictwa tradycyjnego.

5. Cyfryzację procesów zarządzania w Grupie ONDE: system BIM, elektroniczny obieg do-
kumentów księgowych, aplikacja BHP/Ochrony Środowiska.

Założone przez Organizację cele w Grupie 2 będą realizowane w okresie krótkim  
(do 2030) poprzez następujące działania natury szczegółowej:

1. Zwiększenie w Grupie ONDE udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym po-
zyskiwanym na potrzeby własne.

2. Osiągnięcie przez Grupę ONDE neutralności emisyjnej w aspekcie zużywanej energii 
elektrycznej.

3. Rozpoczęcie przez Grupę ONDE raportowania progresu dla Scope 3 wraz z określeniem 
zmian i wskaźników je determinujących na kolejne lata.

4. Analiza możliwości dotyczących wyboru materiałów o niskiej emisyjności, np. niskoemi-
syjnego betonu, stali itp.

5. Pogłębienie analiz dotyczących wyboru optymalnych technologii produkcji miesza-
nek mineralno-asfaltowych (akr. MMA), uwzględniając emisyjność w zakresie Scope 1 
i Scope 2. Popularyzacja OZE przez ONDE SA poprzez budowę pozycji inwestora (model 
develop, build and sell), która zakłada zwiększenie liczby własnych projektów i realizacji 
farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

6. Wprowadzenie przez Grupę ONDE systemu oceny i wyboru dostawców w zakresie 
emisyjności i wpływu na klimat wykorzystywanych przez nich maszyn i techno-
logii (dot. wytworzonych odpadów i ich transportu, zakupionych towarów, w tym 
surowców, z transportu produktów i materiałów, ze zużytych paliw w maszynach i 
urządzeniach).

7. Przygotowanie do nadania w Grupie ONDE priorytetu do korzystania w przyszłości z dostaw-
ców sprzętu i podwykonawców, którzy posiadają maszyny budowlane zasilane paliwami 
niskoemisyjnymi.

8. Wprowadzenie w Grupie ONDE wykazu danych dotyczących wyjazdów delegacyjnych 
oraz dojazdu do pracy w delegacji innymi środkami, niż samochody służbowe.



Założone przez Organizację cele w Grupie 3 będą realizowane w okresie krótkim  
(do 2030) poprzez następujące działania natury szczegółowej:

1. Przyjęcie zasady nierealizowania budów i produkcji produktów budowlanych przez Grupę 
ONDE w miejscach narażonych na zidentyfikowane ryzyko fizyczne ostre i/lub ryzyko 
fizyczne długotrwałe.

Ponadto realizacja wymienionych celów będzie wspierana poprzez:

	� Uczestnictwo Grupy ONDE w organizacjach, gremiach i projektach pilotażowych typu 
R+D związanych z działaniem na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

	� Działania ukierunkowane na dostęp do informacji proekologicznej, materiałów eks-
perckich, które rozwijają wiedzę, umiejętności i kompetencje pracowników w kon-
tekście kwestii związanych ze zmianami klimatu. 

	� Zachęty dla pracowników do kreowania propozycji i budowania wartości w działa-
niach Grupy ONDE na rzecz klimatu.

	� Wspieranie oddolnych inicjatyw pracowników wykraczających poza model biznesowy 
w kontekście łagodzenia zmian klimatycznych.

	� Wzmacnianie zespołów odpowiedzialnych za monitoring sprawozdawczości, 
wynikających z zobowiązań regulacyjnych. 

Tak skonkretyzowane cele i mechanizmy ich realizacji Zarząd ONDE uważa za zasadni-
cze i kluczowe dla zahamowania zmian klimatycznych. Opracowana Polityka Klimatyczna 
jest uzasadniona, zrozumiała, wdrożona i zakomunikowana, a także honorowana przez 
pracowników i podwykonawców ONDE. 

Prezes Zarządu 
Paweł Średniawa

Wiceprezes Zarządu
Piotr Gutowski

Wiceprezes Zarządu
Marcin Szerszeń

Toruń, 12.12.2022


