
Liderzy klimatyczni Polska 2021

WPROWADZENIE
Już po raz drugi magazyn Forbes Polska i firma badawcza Statista przygotowują ranking Liderzy 
klimatyczni. Jego celem jest uhonorowanie polskich firm, które w latach 2018 – 2020 w największym 
stopniu zredukowały swoją intensywność emisji gazów cieplarnianych, tzn. wielkość tych emisji w 
stosunku do wygenerowanych przychodów.

Ranking ukaże się w listopadowej edycji magazynu Forbes, w części poświęconej kwestiom 
związanym z klimatem, oraz na stronie forbes.pl.

Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w badaniu firma musi udostępnić informacje o emisji gazów cieplarnianych 
spełniające następujące warunki:

 Dane obejmują przynajmniej dwa lata z okresu 2018 – 2020.

 Najbardziej aktualne dane przypadają na rok 2020, najstarsze – na rok 2019 lub 2018.

 Dane uwzględniają podział emisji na zakresy (scopes) – wystarczy, że raportowany jest tylko 
zakres 1 (emisje bezpośrednie) lub 1 + 2 (emisje bezpośrednie oraz emisje pośrednie).

 Emisje obliczane są dla firmy mającej swoją główną siedzibę w Polsce – tudzież dla znajdującej 
się w Polsce siedziby firmy międzynarodowej, jeśli emisje dla niej są raportowane oddzielnie.

Zgłoszenia

Zgłoszenie firmy do udziału w badaniu obejmuje dwa etapy:

 Część I: Wypełnienie ankiety

 Część II: Wypełnienie oświadczenia weryfikacyjnego potwierdzającego zgodność danych 
podanych w ankiecie

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 sierpnia 2021 (piątek). Udział w badaniu jest bezpłatny. 

Szczegółowe informacje na temat metodologii i warunków uczestnictwa znajdują się na stronie: 

https://www.statista.com/page/climate-champions-poland
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Część I: Ankieta

https://www.statista.com/page/climate-champions-poland
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1. Informacje ogólne

 Nazwa firmy (pełna nazwa oraz forma prawna):

Nazwa firmy/marka, która może być użyta w rankingu przez Forbes i Statistę: 

ADRES SIEDZIBY GŁÓWNEJ
Proszę podać dane adresowe siedziby głównej firmy.

Ulica i nr budynku 

Miejscowość 

Kod pocztowy 

Strona internetowa 
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BRANŻA
Proszę wskazać główną dziedzinę działalności firmy:

Przemysł samochodowy i innych środków 

transportu

Transport i logistyka

Budownictwo

Budowa maszyn i instalacji

Wydobycie ropy i gazu, górnictwo, 

przemysł chemiczny

Energetyka

Usługi komunalne

Produkcja i przetwarzanie surowców, 

materiałów budowlanych, metalu i papieru

Rolnictwo

Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych

Produkcja dóbr konsumpcyjnych 

nietrwałych

Odzież, akcesoria, sprzęt sportowy

Handel hurtowy 

Handel detaliczny

Farmaceutyka i biotechnologia 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

Technologia i telekomunikacja

Banki i ubezpieczenia

Doradztwo (consulting, podatki, prawo, 

audyt finansowy) 

Inne usługi (zasoby ludzkie, 

nieruchomości, call center i inne)

Gastronomia, turystyka, sport i usługi 

rekreacyjne 

Media i kultura

Szkolnictwo i badania naukowe

Inna:
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2. Informacje o emisji gazów cieplarnianych

Czy posiadają Państwo dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych (GHG) dla następujących lat? 

 Należy podać dane z co najmniej 2 lat. 

2020  Tak    Nie

2019  Tak    Nie

2018  Tak    Nie

Proszę podać wielkość emisji gazów cieplarnianych (GHG) w Państwa firmie.

Jeśli nie: Kiedy dane te będą dostępne?  

Liczba uwzględnionych kategorii 

Nie wiem  

Zakres (scope) 3 nie jest obliczany

Jeśli raportują Państwo zakres (scope) 3: 

Ile z 15 kategorii wymienionych w standardzie GRI-305 zostało uwzględnionych?

 Proszę podać wszystkie dostępne informacje.

 Jeśli nie posiadają Państwo danych o emisjach za dany rok, proszę pozostawić pole puste.

 Podane emisje powinny zostać wyrażone w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla (tCO2e).

Rok Zakres (scope) 1 
(tCO2e)  

2020

2019

2018

Zakres (scope) 3 
(tCO2e)  

Zakres (scope) 2 
(tCO2e)  
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Dodatkowe informacje o raportowaniu emisji

Poniższe pytania odnoszą się wyłącznie do ostatniego sprawozdania:

I. Czy raportowanie emisji było zgodne z wytycznymi któregoś z poniższych standardów?

II. Czy pomiar emisji przeprowadzony został przez zewnętrznego usługodawcę?

Tak, nazwa usługodawcy:

Nie

Nie wiem

III. Czy przeprowadzili Państwo audyt ostatnich danych emisji gazów cieplarnianych?

Jeśli tak: Czy audyt był zgodny z normą ISAE 3000?

)

Jeśli audyt był zgodny z ISAE 3000, proszę wskazać zakres pewności:

Ograniczona pewność (Limited)   

Racjonalna pewność (Reasonable)

Nie wiem

GHG Protocol

Global Reporting Initiative (GRI) 

Żaden z powyższych standardów 

Nie wiem

Tak, nazwa firmy audytorskiej: 

Nie

Nie wiem

Tak

Nie

Nie wiem

(International Standard on Assurance Engagements 3000 – Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych)
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Rok
Przychody (w złotych)

2020

2019

2018

3. Informacje o przychodach
Proszę podać dane o przychodach Państwa firmy:

Proszę wprowadzić dane zgodnie z informacją podaną w raporcie rocznym.
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4. Zatwierdzenie ankiety
Proszę podać dane kontaktowe osoby wypełniającej ankietę:

Imię 

Nazwisko 

Stanowisko 

E-Mail

Numer telefonu 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety, będącej pierwszym etapem procesu rejestracji.

Poniżej mogą Państwo nanieść swój komentarz dotyczący ankiety lub wprowadzonych danych.
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 e-mailem na adres: climate-poland@statista.com

 faksem pod numer: +49 40 688 93 12 99

 pocztą na adres:

 Statista GmbH
Jowita Grala
Johannes-Brahms-Platz 1
20355 Hamburg

Oświadczenie weryfikacyjne

Aby ukończyć rejestrację należy potwierdzić dane wprowadzone w ankiecie w Oświadczeniu 
weryfikacyjnym, które można pobrać tutaj.

Zostaną Państwo poproszeni o ponowne wprowadzenie danych o emisji gazów cieplarnianych 
(GHG) oraz przychodach w Państwa firmie. Formularz musi być podpisany przez Prezesa Zarządu, 
Dyrektora ds. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) lub innego członka zarządu wyższego 
szczebla.

Wypełnione i podpisane Oświadczenie weryfikacyjne należy przesłać do Statisty na jeden z 
poniższych sposobów:

Bez oświadczenia weryfikacyjnego rejestracja nie będzie mogła zostać uwzględniona.

mailto:climate-poland%40statista.com?subject=Liderzy%20klimatyczni%20Polska%202021
https://cdn.statcdn.com/rankings/Liderzy_klimatyczni_2022_Oswiadczenie_weryfikacyjne.pdf
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