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

Liderzy klimatyczni Polska 2022
Część II: Oświadczenie weryfikacyjne

NAZWA FIRMY I EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Nazwa firmy (pełna nazwa oraz forma prawna): 

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

 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)  



Liderzy klimatyczni Polska 2022

INFORMACJE O PRZYCHODACH

Oświadczenie musi być podpisane przez Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR) lub innego członka zarządu wyższego szczebla.

Imię 

Nazwisko 

Stanowisko

E-Mail

Numer telefonu 

Niniejszym potwierdzam, że dostarczam wszystkie dostępne dane o emisji gazów 
cieplarnianych (GHG) w mojej firmie w latach 2018-2020. Poświadczam prawidłowość 
podanych danych i zgadzam się na ich upublicznienie w ramach badania Liderzy klimatyczni 
Polska 2022.

Podpis 

Data 

Rok
Przychody (w złotych)

2020

2019

2018

Proszę podać dane o przychodach Państwa firmy.

Proszę wprowadzić dane zgodnie z informacją podaną w raporcie rocznym.



Liderzy klimatyczni Polska 2022

FORMA PRZEKAZANIA OŚWIADCZENIA DO STATISTY
Wypełnione i podpisane Oświadczenie weryfikacyjne należy przesłać do Statisty na jeden 
z poniższych sposobów:

� 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

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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