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Connecting stakeholdersORGANIZATOR PROGRAMU

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Od 1991 roku realizujemy w Polsce misję
Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska 
(UN Environment Programme)

Definiuje globalne wytyczne regulujące kwestie środowiskowe.

Generuje wiedzę na temat stanu globalnego środowiska.

Promuje spójne wdrażanie środowiskowych aspektów Celów 

Zrównoważonego Rozwoju oraz odpowiedzialne korzystanie z zasobów.

Wspiera działania na rzecz walki z zanieczyszczeniami.
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IDEA

Celem programu jest wsparcie systematycznego wdrażania 
rzeczywistych zmian w ofercie rynkowej największych firm –
nowe produkty/usługi, zmiana istotnych cech oferowanych 

produktów/usług, zmiana procesu wytwarzania, zmiany            
w łańcuchu dostaw – będących odpowiedzią na kryzys 

klimatyczny i związane z nim zagrożenia.



IDEA

Celem programu jest wsparcie systematycznego wdrażania 
rzeczywistych zmian w ofercie rynkowej największych firm –
nowe produkty/usługi, zmiana istotnych cech oferowanych 

produktów/usług, zmiana procesu wytwarzania, zmiany            
w łańcuchu dostaw – będących odpowiedzią na kryzys 

klimatyczny i związane z nim zagrożenia.



IDEA

Celem programu jest wsparcie systematycznego wdrażania 
rzeczywistych zmian w ofercie rynkowej największych firm –
nowe produkty/usługi, zmiana istotnych cech oferowanych 

produktów/usług, zmiana procesu wytwarzania, zmiany            
w łańcuchu dostaw – będących odpowiedzią na kryzys 

klimatyczny i związane z nim zagrożenia.



EKSPERCI PROGRAMU

ponad 60 współpracujących ekspertów

• przedstawiciele świata biznesu,

• nauki,

• organizacji pozarządowych,

• twórców startupów pozytywnego wpływu,

• innowatorów,

• niezależnych konsultantów.
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UCZESTNICY PROGRAMU

Climate Leadership jest istotną częścią globalnej transformacji 
gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej. Do pierwszej edycji 
Climate Leadership dołączyły: 

Auchan Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank BNP Paribas,
Carrefour Polska, Coca-Cola HBC Polska, ERGO Hestia, Grupa
Żywiec, IKEA Retail Polska, Orange Polska, Żywiec Zdrój.
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Climate Leadership jest istotną częścią globalnej transformacji 
gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej. Do pierwszej edycji 
Climate Leadership dołączyły: 

Auchan Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank BNP Paribas,
Carrefour Polska, Coca-Cola HBC Polska, ERGO Hestia, Grupa
Żywiec, IKEA Retail Polska, Orange Polska, Żywiec Zdrój.

4 czerwca 2020 - prezentacja wypracowanych rozwiązań podczas konferencji 
Ujawniamy! Pozytywny biznes w Polsce. Pasja, innowacje i odpowiedzialność



KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

• Włączenie firmy w nurt globalnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju pod 
auspicjami UN Environment

• Odpowiedź na oczekiwania gwałtownie rosnącej grupy klientów/ konsumentów 
świadomych wyzwań klimatycznych stojących przed firmami
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produktów/usług

• Wzmocnienie reputacji marki poprzez współpracę z UN Environment

• Zwiększenie zaufania pracowników i przyszłych pracowników (employer branding), 
partnerów społecznych i publicznych
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• Wzmocnienie reputacji marki poprzez współpracę z UN Environment

• Zwiększenie zaufania pracowników i przyszłych pracowników (employer branding), 
partnerów społecznych i publicznych

• Współpraca z ekspertami wspierającymi zdefiniowanie zobowiązań oraz 
monitorującymi realizację

• Możliwość promocji własnych produktów/usług związanych z podjętym 
zobowiązaniem

• Dodatkowy kanał komunikowania zaangażowania firmy na rzecz klimatu
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