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POLITYKA ŚRODOWISKOWA AGORY I
DZIAŁANIA NA RZECZ NEUTRALNOŚCI
KLIMATYCZNEJ
Zdaniem naukowców pewnym jest, że w najbliższych latach coraz wyraźniej będzie widać,
jak poważnym problemem jest zmiana klimatu. Jego skutki w Polsce wymienione w Polityce
Ekologicznej Państwa 2030, czyli dokumencie skupiającym się na najbliższej dekadzie,
w zdecydowanej większości są negatywne. Dla przykładu są to m.in. susze powodujące
spadek w wielkości plonów, przerwy lub braki dostaw wody, ekstremalne zjawiska
pogodowe takie jak silne wiatry, gwałtowne opady powodujące podtopienia oraz fale upałów
negatywnie oddziałujące na organizmy żywe. Aby uchronić się przed konsekwencjami
katastrofy klimatycznej musimy, jako ludzkość, do 2050 r. ograniczyć globalne ocieplenie do
wartości poniżej 2°C oraz utrzymać go na poziomie maksimum 1,5°C. Dlatego każdy
człowiek i każde przedsiębiorstwo powinno dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej
m.in. poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii czy zrównoważoną produkcję
i konsumpcję. Dlatego też, myśląc o przyszłości naszej firmy, w najbliższych latach będziemy
kontynuować dotychczasowe założenia „Polityki środowiskowej Agory S.A.” oraz
wdrażać nowe rozwiązania na rzecz celów jakie wyznaczyliśmy w Strategii CSR na lata
2021-2022:
prowadzenia działalności dążącej do neutralności klimatycznej zgodnie z założeniami
m.in. Europejskiego Zielonego Ładu oraz Porozumienia Paryskiego;
wprowadzanie rozwiązań prośrodowiskowych w zakresie efektywności energetycznej –
w tym celu m.in. w kwietniu 2020 r. na dachu warszawskiej siedziby Agory zostały
zainstalowane panele fotowoltaiczne;
optymalizacja zużycia energii oraz produkcji odpadów;
wdrażanie praktyk z zakresu zrównoważonej produkcji i konsumpcji
oraz przeciwdziałania marnotrawieniu;
rozwijanie projektów związanych z ekologią i ochroną środowiska w Grupie Agora.
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„Polityka środowiskowa Agory S.A.” to dokument, który przedstawia nasze podejście
do zarządzania kwestiami środowiskowymi i obowiązuje wszystkich pracowników
oraz współpracowników naszej firmy. Jednym z kluczowych celów Agory na rok 2021 jest
rewitalizacja „Polityki środowiskowej” i na jej podstawie stworzenie „Polityki
środowiskowej i klimatyczej”, która zawierać będzie plan działania na rzecz łagodzenia
zmian klimatu spełniający założenia Porozumienia Paryskiego i rekomendacje Task
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
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