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Nowe liceum w Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Budynek o dodatnim bilansie energetycznym

(najwyższa ocena E4C2)
Pełna identyfikowalność materiałówpochodzenia 
naturalnego: drewno z okolicznych upraw, słoma

z Limagne i skały wulkaniczne
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Kontekst i wyzwania

Kryzys sanitarny nałożył się na kryzys klimatyczny. Według Światowej Organizacji 
Meteorologicznej rok 2020 był jednym z najcieplejszych, jakie do tej pory odno-
towano, obok roku 2016 i 2019. Według europejskiej sieci Copernicus tempera-
tura na Ziemi wzrosła o ponad 1,6°C w porównaniu ze średnimi temperaturami 
odnotowanymi w okresie od 1981 do 2010 i o 2,2°C w porównaniu z temperaturą 
odniesienia z okresu przedindustrialnego.

Według szacunków Global Carbon Project, chwilowy spadek aktywności człowieka 
wywołany ograniczeniami sanitarnymi przyczynił się do obniżenia emisji CO2 gene-
rowanych przez te aktywności o zaledwie 7%. Krajowe agencje meteorologiczne sza-
cują, że w roku 2021 stężenie CO2 w atmosferze będzie o ponad 50% większe od 
stężenia z okresu przedindustrialnego, m.in. z powodu wielkich pożarów, jakie przez 
wiele miesięcy miały miejsce w Australii, na Syberii, w Kalifornii i w Amazonii.

Po przyjęciu pod koniec 2019 roku Europejskiego Zielonego Ładu, w grudniu 2020 roku 
Komisja Europejska zainicjowała Europejski Pakt na rzecz Klimatu mający na celu obniże-
nie emisji gazów cieplarnianych w Europie o 55% do roku 2030, potwierdzając przy tym 
cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050.

Jednocześnie Unia Europejska wprowadza przepisy mające na celu zapewnienie finanso-
wego wsparcia dla tych działań gospodarczych, które mogą być uznane za „zrównowa-
żone” zgodnie z ich europejską definicją.

EUROPEJSKIE DZIAŁANIA NA RZECZ NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

Zmiany klimatu wciąż są głównym wyzwaniem dla współczesnego świata, obok 
aktualnych problemów wynikających z ograniczeń sanitarnych i skutków pande-
mii Covid-19.

Światowa pandemia Covid-19 zaskoczyła rządy państw na obu półkulach naszej 
planety i spowodowała kryzys gospodarczy i społeczny, którego skutki wciąż są 
trudne do przewidzenia.

•

•

•

Rok 2020 był znamienny z wielu powodów:

+67 %
w okresie od 1990 

do 2017 roku 

DANE DLA FRANCJI ZA ROK 2018

5
ostatnich lat,

+9 cm
wzrost poziomu mórz 

w okresie
od 1993 do 2019 roku 

749
M teqCO2 w roku 2018: 

445
M teqCO2 en 2018
emisji na terytorium 

Francji

+70 %

–

2
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przyjęciem szeregu planów odbudowy gospodarki w związku z pandemią.

podjęcie przez Benoît de Ruffray, Prezesa Zarządu Eiffage, decyzji o uwzględnieniu 
w strategii klimatycznej Grupy realizacji celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 
1,5°C, zgodnie z kryteriami Science-Based Targets initiative (SBTi);.

wyznaczenie tego celu dla wszystkich sektorów Grupy;

opublikowanie zakresu 3 upstream dotyczącego wykonywania robót budowlanych 
na terytorium Francji (patrz rozdział 4, strony 42 - 46).

Eiffage, notowana na indeksie SBF 120 i jedna z wiodących europejskich spółek sektora 
budownictwa, robót publicznych i koncesji, zobowiązała się opracować swoją strategię 
klimatyczną zgodnie z wytycznymi TCFD.

Swój pierwszy raport o klimacie opublikowała w kwietniu 2020 roku. Niniejszy, drugi już 
raport potwierdza zaangażowanie Zarządu Grupy, identyfikację ryzyk klimatycznych oraz 
działania i wykorzystanie szans w obszarze transformacji ekologicznej.

Najważniejsze osiągnięcia przedstawione w niniejszym raporcie 2021 to:

EIFFAGE PODJĘŁA SIĘ REALIZACJI CELU OGRANICZENIA GLOBALNEGO OCIE-
PLENIA DO 1,5°C

zwiększoną świadomością potrzeby ograniczania ryzyk finansowych związanych 
z klimatem, o czym świadczy szybkie przyjęcie przez przedsiębiorstwa i instytucje 
finansowe wytycznych Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
dotyczących raportowania;

•

•

•

•

•

Po przyjęciu jednolitych zasad raportowania pozafinansowego, Unia Europejska wpro-
wadza obecnie tzw. Taksonomię UE, czyli system jednolitej klasyfikacji działalności go-
spodarczych w zależności od ich wkładu w realizację sześciu celów na rzecz ochrony 
środowiska, z których dwa pierwsze to łagodzenie skutków zmian klimatu oraz dosto-
sowanie do zmian klimatu.

Taksonomia UE będzie wprowadzana stopniowo od roku 2021. Uwzględnia ona wy-
zwania środowiskowe i społeczne oraz wpisuje się w kontekst ogólnoświatowy charak-
teryzujący się:

4%
Odpady

9% 9% 12 % 17 %
Rolnictwo

19 % 30 %
Transport

TRENDY 
2017 - 2018 
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Szkoła Lycée des Mauges — Beaupréau
Grand Prix zrównoważonego budownictwa w konkursie Green Solutions Awards 2016

Niniejszy raport przybliża strategię Eiffage na rzecz klimatu w rozbiciu na działania operacyjne i handlowe. Strategia na rzecz klimatu wpisuje się w globalną transformację ekolo-
giczną działań Grupy, których ogólny kontekst, główne cele i działania przedstawiono poniżej.

ASPIRACJE

TAKSONOMIA EUROPEJSKA

POLITYKA GRUPY

INNOWACYJNA OFERTA
SPECJALNA

OMÓWIONE TEMATY

CELE

Projektowanie i budownictwo
niskoemisyjne

KLIMAT ZASOBY

Odpady i surowce

1
2

•

•

•

•

• •

•

Dostosowanie do zmian klimatu

Raport o klimacie
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ZARZĄDZANIE
WYZWANIAMI

KLIMATYCZNYMI
I CSR

Campus Pierre Berger w Vélizy-Villacoublay (Yvelines)
Obiekt uzyskał certyfikaty: Effinergie, HQE poziom

Excellent, BREEAM poziom Excellent,
BiodiverCity® Construction
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Wprowadzenie

BENOÎT DE RUFFRAY
Prezes Zarządu Eiffage
* Science-Based Targets initiative

Rok 2020 był, obok roku 2016, najcieplejszym rokiem w historii pomiarów, potwierdzając tym samym 
to, o czym już wiedzieliśmy: ocieplenie klimatu nasila się, jego skutki są jednoznacznie dowiedzione, 
a czasu potrzebnego na podjęcie skutecznych działań mamy coraz mniej.

Pandemia Covid-19, niezależnie od jej dramatyzmu i skutków, w żadnym razie nie może odciągnąć 
naszej uwagi od kryzysów strukturalnych związanych z wyzwaniami klimatycznymi i erozją różnorodno-
ści biologicznej. Walka z tymi kryzysami, prowadzona na wielu frontach w ramach strategii krajowych 
i międzynarodowych, dotyczy również bezpośrednio firm, które chcą uczestniczyć w tych działaniach. 

Przez ponad dziesięć lat Eiffage tworzyła fundamenty swojej odpowiedzialności społecznej i środowi-
skowej. Po przyjęciu wytycznych TCFD, w roku 2020 opublikowaliśmy nasz pierwszy raport klimatyczny, 
w którym formalnie zobowiązaliśmy się do ograniczania emisji CO2 zgodnie z Porozumieniem paryskim, 
do ograniczania naszych ryzyk fizycznych i transformacyjnych związanych z anomaliami klimatycznymi 
i do wykorzystania szans, jakie daje transformacja ekologiczna jednostek z poszczególnych sektorów 
naszej działalności.

Fakt wykonania tych szeroko zakrojonych prac i pełne zaangażowanie wszystkich zespołów operacyj-
nych, jednostek R&D, działów pomocniczych oraz kierownictwa na rzecz realizacji naszego strategicz-
nego planu niskoemisyjności pozwala mi uznać, że jest jak najbardziej realne osiągnięcie do roku 2030 
podwójnego celu, jakim jest ograniczenie o co najmniej 40% emisji gazów cieplarnianych generowa-
nych przez działania Grupy oraz ograniczenie emisji zewnętrznych o 30%.

Zgodnie z inicjatywą SBTi*, podejmując się realizacji tego celu podążamy kursem utrzymania wzrostu 
temperatury na poziomie 1,5°C, zgodnie z dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóź-
niej do roku 2050. Jesteśmy świadomi skali tego wyzwania, a jednocześnie widzimy w tym szansę na 
wykorzystanie nowych osiągnięć technologicznych, dlatego realizacja tych celów jest wielkim zadaniem 
i szansą dla wszystkich pracowników Grupy i wszyscy jesteśmy przekonani, że cele te są osiągalne.

Budowanie zrównoważonych miast i infrastruktur, przyjaznych dla środowiska i zapewniających lokalnym 
społecznościom komfort i poczucie więzi: oto szlachetny i ambitny cel, do realizacji którego wszystkich 
Was zachęcam.

Działania te były kontynuowane przez cały rok 2020 i obejmowały dwa etapy:

poszerzenie obszaru obliczania wielkości emisji o zakres 3 upstream i aktualizacja obliczeń emisji dla 
zakresów 1 i 2 na podstawie uaktualnionych danych za rok 2019;

zatwierdzenie planów działań dotyczących emisji CO2 przez każdą branżę Grupy, w zakresie ich 
działalności operacyjnych i w ich ofertach handlowych.

•

•
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Udział Rady Dyrektorów w tworzeniu 
i realizacji strategii na rzecz klimatu

Czy sądzi pan, że społeczeństwo jest dziś bardziej świadome 
wyzwań klimatycznych? 

Zmiany klimatyczne nie są czymś nowym, a Eiffage nie czekała, 
aż temat ten zostanie upowszechniony przez media, by dopiero 
wówczas nim się zająć.

Eiffage była prekursorem, zarówno jeśli chodzi o działania na 
rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak i ochrony różno-
rodności biologicznej. Już w 2007 roku stworzyliśmy Phospho-
re, laboratorium prowadzące prace badawczo-rozwojowe nad 
zrównoważonym miastem. Owocem prac tego laboratorium było 
wybudowanie, w roku 2014, pionierskiej ekodzielnicy Smartseil-
le w Marsylii (w departamencie Delta Rodanu), później powstały 
inne duże projekty, na przykład obecnie realizowana jest dzielni-
ca ekologiczna LaVallée w Châtenay-Malabry (w departamencie 
Hauts-de-Seine).

Jeśli chodzi o różnorodność biologiczną, punktem zwrotnym 
był rok 2008, gdy Grupa wygrała przetarg na budowę autostra-
dy A65 łączącej miasto Pau (w departamencie Pyrénées-Atlan-
tiques) z Langon (w departamencie Gironde); dla inwestycji tej, 
w kontekście ustawy Grenelle wprowadzającej nowe przepisy 
dotyczące ochrony środowiska i różnorodności biologicznej, za-
mawiający narzucił wyjątkowo ambitne wymagania ekologiczne.

Dziś korzystamy z tamtych doświadczeń oraz z kompetencji, ja-
kie zdobywamy podczas realizacji bieżących inwestycji. Weźmy 
przykładowo kampanię na rzecz niskoemisyjności „Rendre visible 
l’invisible” („Uczynić widzialnym to, co niewidzialne”), służącą re-
alizacji podwójnego celu, jakim jest uświadamianie naszych inte-
resariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

LAURENT DUPONT
Członek Zarządu Eiffage, od 
2012 roku przedstawiciel akcjo-
nariatu pracowniczego, Dyrek-
tor ds. eksploatacji w Eiffage 
Construction

Czy akcjonariat pracowniczy Eiffage ma wpływ na strategię odpowiedzialną wobec przyszłych 
pokoleń?

Mówi się, że akcjonariat pracowniczy tkwi w DNA Eiffage. Faktycznie, mamy tu do czynienia z przypad-
kiem wyjątkowym, prawie 20% kapitału należy bowiem do akcjonariatu pracowniczego, który stanowi 
ponad 80% ogółu pracowników Grupy. Okazuje się, że ta szczególna cecha naszej firmy jest atrakcyjna 
dla nowo zatrudnionych pracowników, co świadczy o tym, jak ważny dla młodego pokolenia jest czynnik 
ludzki. O ile trudno jest wskazać na istnienie jednoznacznego i bezwzględnego związku między akcjona-
riatem pracowniczym a problematyką klimatyczną, o tyle wydaje się, że akcjonariat ten sprzyja uwzględ-
nianiu wszystkich oczekiwań interesariuszy wewnętrznych, w tym wyzwań związanych z ocieplaniem się 
klimatu, które oczywiście budzą obawy młodych ludzi.

Dodam jeszcze, że pomimo nadzwyczajnych okoliczności związanych z pandemią, zainteresowanie za-
kupem akcji pracowniczych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego zwiększyło się do poziomu 
niemal 71%. Świadczy to, że akcjonariat pracowniczy jest odporny na kryzysy koniunkturalne i może być 
solidnym sprzymierzeńcem w walce z kryzysami strukturalnymi.

Co według pana było najważniejszym wydarzeniem w ciągu ostatnich miesięcy, jeśli chodzi 
o strategię klimatyczną Grupy?

Za najważniejsze uznałbym renegocjację preferencyjnych warunków kredytowania uzależnionych od 
spełnienia dwóch kryteriów pozafinansowych: bezpieczeństwa pracy i redukcji śladu węglowego Grupy. 
Wcześniej pod uwagę brane były tylko kryteria czysto finansowe, dziś liczą się również działania prośro-
dowiskowe i prospołeczne kontrahenta.

Zmiany te dostrzegam nie tylko w wymiarze strategicznym. Pełniąc funkcję Dyrektora do spraw eksplo-
atacji widzę je również na naszych budowach. Eiffage wygrała przetarg na budowę zakresu E Wioski 
Olimpijskiej w Saint-Ouen (w departamencie Seine-Saint-Denis), gdzie zastosowano nowe rozwiązania 
w celu osiągnięcia naszych ambitnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymaga to nie tyl-
ko doświadczenia technicznego, lecz również dalszego poszerzania umiejętności przez pracowników 
naszych poszczególnych sektorów. Zmiany klimatu zmuszają nas do przekształcenia naszego mode-
lu biznesowego w model niskoemisyjny, z czym wiąże się konieczność dogłębnego przeanalizowania 
i przekształcenia wszystkich naszych metod i technologii.
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Zaangażowanie Dyrekcji Finansowej

MAPA DROGOWA NISKOEMISYJNOŚCI DYREKCJI FINAN-
SOWEJ EIFFAGE: 3 ELEMENTY KLUCZOWE W ROKU 2021

CHRISTIAN CASSAYRE
Dyrektor Finansowy
Eiffage

Jak ocenia pan postawę agencji ratingowych oraz inwestorów wobec wytycznych TCFD?

Od ponad dziesięciu lat widać rosnące zainteresowanie pozafinansowymi aspektami oceny ryzyk zwią-
zanych ze zmianami klimatycznymi.

Prekursorem była międzynarodowa i powszechnie dziś uznana organizacja CDP (Carbon Disclosure Pro-
ject), założona w roku 2003. Dysponuje ona największą na świecie bazą danych dotyczących emisji CO2, 
dla potrzeb firm, a nawet samorządów terytorialnych. Sprzyja w ten sposób rywalizacji między uczest-
nikami rynku, którym zależy na wykazaniu, iż obchodzi ich problematyka zmian klimatycznych. W roku 
2020 Eiffage uzyskała ocenę A-, jedną z najwyższych ocen w sektorze budownictwa i robót publicznych, 
gdzie średnia europejska to ocena C.

Od czasu konferencji COP21 i Porozumienia paryskiego z roku 2015 świadomość wyzwań klimatycznych 
stale rosła. Zwiększyła się szczególnie po ogłoszeniu w lipcu 2017 roku wytycznych TCFD. Wytyczne te 
zostały bardzo pozytywnie odebrane przez inwestorów i firmy notowane na giełdzie, gdyż ukierunko-
wują one obowiązek raportowania na ich strategie klimatyczne, gdzie ograniczanie ryzyk postrzegane 
jest również jako szansa dla biznesu, a wszystkie działania prowadzone są w sposób jawny w ramach 
ciągłego doskonalenia. Jeśli weźmiemy pod uwagę cały indeks giełdowy, odsetek spółek, które przy-
jęły wytyczne TCFD, wynosi dziś 50%; dla porównania, w roku ubiegłym było to 38%, a w roku 2018 
zaledwie 12%.

Czy można przyjąć, że wytyczne TCFD godzą ze sobą działania związane z ograniczaniem ryzyk 
oraz szanse wynikające ze sporządzania przez firmy pozafinansowych raportów klimatycznych?

Jest coraz więcej ocen pozafinansowych, lecz w przeciwieństwie do ocen finansowych ich wskaźnik 
konwergencji jest zaskakująco niski. Ich mnogość oraz konieczność poświęcania im olbrzymiej ilości 
czasu przez firmy nie wpływa korzystnie na ich czytelność. Siłą rzeczy oczekuje się racjonalizacji i lepszej 
czytelności tych ocen pozafinansowych. Przyjęcie wytycznych TFCD na szczeblu międzynarodowym, jak 
to ma obecnie miejsce, jest chyba dobrym rozwiązaniem.

Liczymy również na prace prowadzone obecnie przez Unię Europejską, opracowującą ramy przyszłego 
raportowania pozafinansowego na bazie ujednoliconych wskaźników kluczowych. Przyszła taksonomia 
europejska, zbieżna z wytycznymi TCFD, idzie jeszcze dalej, łączy bowiem systemowe kryteria środowi-
skowe z kryteriami społecznymi, pozwalając kierować strumienie finansowania na działania uznane pod 
każdym względem za zrównoważone.

Uczestnictwo w procesie usprawniania systemu raportowania 
pozafinansowego

Praktyka finansowa w dobie ograniczania emisji CO2

Uwzględnianie kwestii CO2 przy podejmowaniu decyzji strate-
gicznych

Dostosowanie zakresu raportowania pozafinansowego do 
znormalizowanego i zatwierdzonego zakresu raportowania 
finansowego

Kontynuacja refinansowania Grupy w drodze przetargów ba-
zujących na kryteriach wynikowych w zakresie obniżania emi-
sji CO2

Przez komisje ds. inwestycji Grupy, odpowiedzialne za za-
twierdzanie wszystkich operacji wzrostu zewnętrznego

Przez Komisję ds. strategii i CSR w przypadku inwestycji 
o wartości ponad 30 milionów euro

Zapewnienie wymiany danych między programami kompute-
rowymi do zarządzania finansami Grupy w celu pozyskiwania 
z nich w czasie rzeczywistym danych monetarnychi ilościo-
wych mających związek z emisyjnością i zużyciem materiałów 
i energii na potrzeby Grupy

•

•

•

•

•
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Zarządzanie wyzwaniami klimatycznymi, strategia na rzecz klimatu i plany 
działań na rzecz niskoemisyjności

RADA
DYREKTORÓW

AKTORZYSTRUKTURA

SEKTORY
BUDOWNICTWO,
INFRASTRUKTURY,
ENERGETYKA
SYSTEMOWA,
KONCESJE

• Zatwierdzanie strategii Grupy na rzecz klimatu
• Zatwierdzanie mapy ryzyk w obszarze CSR i klimatu
•
•

•

•

• Raportowanie dla organów kontroli, akcjonariuszy i rynku

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. Projektowanie struktury cyfrowej przystosowanej do potrzeb raportowania klimatycznego

8. 

•
•
• Opracowywanie i sprzedawanie nowych niskoemisyjnych ofert technicznych
• Inwestowanie w badania i rozwój technologii niskoemisyjnych
•
•

Komitet
ds. audytów

Komitet
strategiczny i 

CSR

COMEX

CODIR

Dyrekcji
regionalne Filiales

5

IT

6

Zakupy

21

7

Komunikacja

8

Finanse

3 4

lub Dyrektora finansowego

7. 

Ryzyka i wyzwania związane z emisjami gazów cieplarnianych mają bezpośredni wpływ 
na kształt modelu biznesowego Grupy.

Jest więc zrozumiałe, że zarządzanie tymi kwestiami odbywa się zarówno na najwyższym 
szczeblu, w ramach decyzji podejmowanych przez prezesa zarządu i radę dyrektorów, jak 
i poprzez angażowanie wszystkich zasobów Grupy.

Jednostki operacyjne i działy pomocnicze aktywnie uczestniczą w realizacji strategii 
na rzecz klimatu oraz jej pochodnej operacyjnej, strategii ograniczania emisji CO2, 
wykonując przypisane im zadania, jak pokazano na poniższym schemacie. Ich wkład 
na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej odzwierciedla transwersalny cha-
rakter wyzwania klimatycznego.



ZARZĄDZANIE WYZWANIAMI KLIMATYCZNYMI I CSR

strona 12 Raport Klimatyczny Eiffage 2021

Dyrekcja ds. zrównoważonego rozwoju i innowacyjności 
transwersalnej (DDDIT) jest „wieżą kontrolną” strategii ni-
skoemisyjnej. W jej skład wchodzi również około trzydziestu 
pracowników działających w obszarach wsparcia, odpowie-
dzialnych za: 

Wypełnianie tej podwójnej misji, jaką jest zapewnianie 
wsparcia i wykonywanie zadań w obszarze operacyjnym, 
możliwe jest dzięki spójności organizacyjnej Grupy. Dzięki 
temu Grupa Eiffage jest również w stanie skutecznie współ-
działać z coraz rozleglejszym ekosystemem.

Mogą to być klasyczni interesariusze: klienci (prywatni lub 
publiczni), organy kontroli, akcjonariusze lub związki zawo-
dowe, lecz również na przykład instytucje oceniające i agen-
cje ratingowe sporządzające oceny aspektów pozafinanso-
wych. Od kilku lat wokół wyzwań klimatycznych i związanych 
z ochroną różnorodności biologicznej pojawili się nowi inte-
resariusze, stając się naszymi partnerami we wciąż na nowo 
prowadzonych analizach i działaniach, czy to w ramach Kół 
postępu (OREE), czy też w ramach stowarzyszeń (LPO, Hu-
manité et Biodiversité).

ograniczanie ryzyk środowiskowych w sektorach Grupy;

opracowywanie ofert przetargowych, z uwzględnieniem 
wartości dodanej w trzech obszarach: oferta bez CO2, 
ochrona różnorodności biologicznej i stosowanie rozwią-
zań gospodarki o obiegu zamkniętym;
innowacyjność transwersalną poprzez organizacyjne i fi-
nansowe wspieranie tworzenia i upowszechniania zrów-
noważonych rozwiązań innowacyjnych Grupy;
strategię CSR, raportowanie i kontrole w tym zakresie.

dwa razy w miesiącu przedstawia raport Prezesowi Zarzą-
du, któremu bezpośrednio podlega;
dwa razy w roku przedstawia raport Radzie Dyrektorów, 
a konkretnie jej komitetowi ds. strategii i CSR;
na żądanie Prezesa Zarządu uczestniczy w posiedzeniach 
COMEX-u.

Dyrekcja DDDIT:

•

•

•

•

•

•

•

MAPA INTERESARIUSZY

Indispensable à l’activité

Impact significatif sur un projet 
majeur





Agencje ratingowe
finansowe, analitycy
finansowi

Organy
kontroli i
regulacji







Dostawcy,
podwykonawcy



Akcjonariusze

 Instytucje
normalizacyjne

Ustawodawca





Akcjonariat
pracowniczy



Towarzystwa
ubezpieczeniowe

Pracownicy
tymczasowi



Klienci prywatni













Towarzystwa
ubezpieczeniowe



Pracownicy

OBSZAR USTAWOWY I 

KL
IE

N
CI

 I P
AR

TN
ERZY

INSTYTUCJONALNY

TA
LE

N
TY

OBSZAR FINANSOW
Y

Agencje ratingowe
pozafinansowe
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Informowanie interesariuszy o szczegółach strategii na rzecz klimatu
Strategia klimatyczna i działania na rzecz redukcji emisji CO2 w poszczególnych sektorach 
operacyjnych Grupy muszą być szczegółowo przedstawione interesariuszom, zarówno 
zewnętrznym, jak wewnętrznym. Oprócz publikowania informacji wymaganych ustawo-
wo, na przykład uniwersalnego dokumentu rejestracyjnego lub publikacji technicznych, 
jak niniejszy raport, Eiffage wykorzystuje różne sposoby komunikowania w zależności od 
grupy odbiorców docelowych i omawianej tematyki.

Obok działań prowadzonych w tym zakresie przez Dyrekcję DDDIT, informacje o stra-
tegii klimatycznej upowszechniane są wśród całej załogi przez Uniwersytet Eiffage: 
udostępnianie dokumentów technicznych w sieci, organizowanie seminariów i dni 
otwartych innowacyjności niskoemisyjnej. W roku 2020 do prowadzenia akcji infor-
macyjnych skierowanych do młodych pracowników i interesariuszy zewnętrznych wy-
korzystano po raz pierwszy radio i sieci społecznościowe.

ZARZĄDZANIE WYZWANIAMI KLIMATYCZNYMI I CSR

OBSZAR

TECHNICZNY OGÓLNY

120
pracowników

przeszkolonych w roku

TRANSFORMACJA
EKOLOGICZNA SEKTORA
BUDOWNICTWA I ROBÓT

PUBLICZNYCH

DNI OTWARTE

NISKOEMISYJNEJ

SZKOLENIA DOKUMENTACJA
TECHNICZNA

SEMINARIA KOMUNIKACJA
CYFROWA

23 000
egzemplarzy

rozpowszechnionych we
Francji i w Hiszpanii

2 000
Start.box od roku 2018

DYSKUSJE
RADIOWE

23
ramach „Kampanii 

sortowania cyfrowego”
przeprowadzonej

KAMPANIA PUBLICZNA
NA TEMAT

280 000
jednego roku

100
osób

Konferencjach na temat
innowacji w okresie od

roku 2019 do roku 2020

4
roku 2020
Poradnik 

« Gospodarka o obiegu


Poradnik 

« Zanieczyszczenie
»


Poradnik 

« Biomimetyzm i 
bioinspiracja w Eiffage »


Poradnik 

« 
»

11
nagrodzonych i

zastosowanych przez

113

2
(szkolenia zdalne i

na miejscu)

144
rozwoju w sektorze

budownictwa i robót
publicznych

7
Konferencji na temat

innowacji zorganizowanych
od roku 2017

2
niskoemisyjne wykorzystane

w praktyce od roku 2019

10
dyskusji na temat

infrastruktury

Audycja pt. «Miasta i ludzie» «
#EiffageForClimatewydawnictwa Les Incollables®

587
pracowników

przeszkolonych w roku

strategii Grupy na rzecz

1
kampania informacyjna

skierowana do szerokiego
odbiorcy na temat

sektorach Eiffage
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STRATEGIA
ODPOWIEDZIALNA 
I ZOBOWIĄZANIA
GRUPY

Mała elektrownia wodna w Terrasson-Lavilledieu (Dordogne)
Ponad 2 GWh energii elektrycznej wytworzonej w roku 2020, odpowiadającej 
zapotrzebowaniu 449 gospodarstw domowych, w ramach Eiffage Concessions
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WYSOKIE

RYZYKO NETTO

Deficyt
surowców

nieodnawialnych

Degradacja
gruntów

Kontrola ryzyk
Co roku Eiffage aktualizuje mapę ryzyk, które mogą mieć ne-
gatywny wpływ na jej działania, wyniki finansowe i reputację. 
Pozwala to na identyfikację ryzyk i ustalenie, które z nich mu-
szą być kontrolowane priorytetowo.

Zaktualizowane mapy ryzyk podlegają zatwierdzeniu przez 
COMEX i przez komitet ds. audytów przy Radzie Dyrekto-
rów. Mapa ryzyk CSR została zaktualizowana w roku 2019 
i 2020 przez Dyrekcję ds. Zgodności, po szerokich konsul-
tacjach z dyrekcjami transwersalnymi: ds. Audytów, DDDIT, 
HR, Prewencji i Zakupów.

W swoim raporcie klimatycznym z roku 2020, Eiffage ziden-
tyfikowała trzy ryzyka związane z klimatem; ryzyka te nadal 
występują w mapie ryzyk na rok 2021:

wstępną ocenę zidentyfikowanego ryzyka polegającą na 
przemnożeniu częstości jego występowania przez jego 
wagę, czego wynikiem jest „ryzyko brutto”;

brak szkoleń dotyczących nowych kompetencji, jakie są 
wymagane w związku ze zmianami klimatu;

nieatrakcyjność Eiffage jako pracodawcy dla nowych pra-
cowników świadomych wyzwań klimatycznych;

przerwy w dostawach materiałów pochodzących z za-
kładów, których funkcjonowanie może zostać zakłócone 
przez ekstremalne zjawiska pogodowe (dotyczy na przy-
kład kopalni kruszyw).

ocenę procedur i działań stosowanych w celu ogranicze-
nia tego ryzyka, w celu ustalenia poziomu sprawowania 
nad nim kontroli, czego efektem jest „ryzyko netto”;

hierarchizację ryzyk dla działań Grupy.

Przyjęta metoda obejmuje:

•

•

•

•

•

•
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Ocena wykonania 
zobowiązań

Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych (lub zakres 
1): emisje powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach 
stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością fir-
my bądź przez nią nadzorowanych. Przykładowo: spala-
nie paliw w źródłach stacjonarnych i mobilnych, emisje 
powstałe w wyniku procesów technologicznych, ulatnia-
jące się czynniki chłodnicze, biomasa itd.

Pośrednie emisje energetyczne (lub zakres 2): emisje 
powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej 
czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, ciepl-
nej, pary technologicznej, chłodu na potrzeby działalno-
ści organizacji.

emisje gazów cieplarnianych wytwarzanych przez samą organizację w jej „obszarze wewnętrznym”, 
mierzonych za pomocą wskaźnika „szarego” oraz

emisje gazów cieplarnianych, których udało się uniknąć w inwestycjach klientów, w porównaniu z emi-
sjami, jakie powstałyby w przypadku zastosowania rozwiązań standardowych. Emisje, których dzięki 
doświadczeniu i umiejętnościom Grupy udało się uniknąć już na etapie opracowania oferty handlowej, 
mierzone są za pomocą wskaźnika „niebieskiego”.

Inne pośrednie emisje (lub zakres 3): wszelkie emisje 
powstałe pośrednio w wyniku działalności organizacji, 
nie ujęte w zakresie 1 i 2, występujące w całym łańcu-
chu wartości. Zakres 3 może więc dotyczyć emisji po-
wstałych przed wykonaniem działania (zakres upstream, 
tj. wszystkie emisje powstałe do momentu oddania bu-
dynku, obiektu lub infrastruktury do użytku) lub emisji 
powstałych po wykonaniu działania (emisje downstream, 
tj. wszystkie emisje powstałe w trakcie użytkowania, kon-
serwacji, utrzymania i utylizacji budynku, obiektu lub in-
frastruktury), jak pokazano na zamieszczonym obok sche-
macie. Przykładowo: zakup surowców, usług lub innych 
produktów, podróże służbowe pracowników, transportu 
towarów (upstream i downstream), gospodarka odpada-
mi powstałymi w wyniku działalności organizacji, użytko-
wanie i utylizacja sprzedanych produktów i usług itd.

Główne normy i metody międzynarodowe określają trzy ka-
tegorie emisji:

Na poniższym schemacie pokazano zależności między zakresami 1, 2 i 3 (upstream i downstream) a wskaź-
nikami stosowanymi przez Eiffage do mierzenia emisji własnych (wskaźnik szary) i emisji, których udało się 
uniknąć w inwestycjach klientów dzięki ofercie niskoemisyjnej (wskaźnik niebieski).

Wielkości emisji gazów cieplarnianych wytworzonych przez Eiffage, skalkulowane dla roku 2019, opubli-
kowano dla zakresów 1 i 2, dla wszystkich sektorów, oraz dla zakresu 3 upstream sektorów Budownictwa, 
Energii systemowych i Infrastruktur we Francji (por. rozdział 4, strona 43).

Oprócz tych konwencjonalnych wskaźników, koniecznych, 
choć mało intuicyjnych, Eiffage stosuje od 2017 roku po-
dwójną metodę, dzięki której interesariusze mogą łatwo od-
różnić:

•

•

•

•

•

SC
O

PE
S 

G
H

G
PR

O
TO

C
O

L*

Zakres 3 upstream Zakres 2Zakres 1 Zakres 3 downstream

Raportowanie Eiffage

Oferty techniczne
i handlowe
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D
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A
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TY

C
JIZapobieganie

powstawaniu
emisji u naszych

klientów

Zapobieganie
powstawaniu

emisji u naszych
klientów
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PRZYKŁADY DZIAŁAŃ NA RZECZ REDUKCJI WŁASNYCH EMISJI CO2

TRANSPORT

Przejazdy

  2

2 2

2





 2

2

2

2

2

2

2

 


 Emisje CO  pojazdów na milion € przychodu


 Emisje CO  pojazdów na pracownika







 







  teq

  Émissions de CO2

2

2

des bâtiments par million d’€ de chiffre d’affaires  





 Emisje CO  zaplecza budowy na milion € przychodu



PRODUKCJA

Koordynacja monitorowania
emisji


 teq

Zmniejszenie presji na
zasoby naturalne

 




TEMATYKA ZASADY

2

2
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PRZYKŁADY DZIAŁAŃ NA RZECZ ELIMINOWANIA EMISJI Z OFERTY

Raport Klimatyczny Eiffage 2021

 Wprowadzenie identyfikacji projektów niskoemisyjnych w porówna-
niu z projektami standardowymi



 









 







 











 Uzyskanie certyfikatów niskoemisyjnych dla kolejnictwa

(CEEQUAL; PAS 2080)

 





 Liczba przypadków korzystania z pasów zarezerwowanych 



 



TEMATY ZASADY
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PRZYKŁADY DZIAŁAŃ NA RZECZ ELIMINOWANIA EMISJI Z OFERTY





Zakupy niskoemisyjne
  Liczba pracowników przeszkolonych z ECOSOURCE

Techniczne warianty
niskoemisyjne

 Proponowanie wariantów niskoemisyjnych w ofertach przetargowych
Eiffage



 

Niskoemisyjne metody
prowadzenia budowy




 




 












TEMATY ZASADY
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(FRANCJA, ROK 2019 – BEZ KONCESJI)

Zakres 3 upstream

3,5%  Energia (Zakres 3)

2%  Dojazdy do pracy i z powrotem

1%  
1%  Transport / fracht

1%  

2,5%  Odpady

większy udział energii odnawialnych, wytwarzanych środkami własnymi lub kupowanych;

racjonalność energetyczna naszych zakładów i procesów produkcyjnych;

projektowanie ekologiczne w celu zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z naszych wyrobów i opako-
wań na wszystkich etapach ich wytwarzania, zwłaszcza poprzez zmniejszenie masy surowców i kompo-
nentów, dobór optymalnych źródeł zaopatrzenia, stosowanie surowców z recyklingu zamiast surowców 
pierwotnych, maksymalne ograniczenie zużycia energii przez nasze produkty i rozwiązania na etapie 
ich eksploatacji.

Należy podkreślić, że dzięki niektórym z naszych ofert, przeznaczonych specjalnie do zwiększenia efektyw-
ności energetycznej budynków, nasi klienci mogą znacząco obniżyć własne emisje CO2 (dzięki inteligent-
nym termostatom, inteligentnym tablicom elektrycznym, ofertom dla centrów przetwarzania danych itp.).

JEAN-LUC BARAS: W jaki sposób firma Legrand, będąc dostawcą i partnerem Eiffage, dąży do ograni-
czania swojego śladu węglowego?

DAVID DESCAMPS: Legrand jest partnerem Eiffage w ramach klubu przemysłowego Sekoya. Klub ten, 
którego członkami są uczestnicy rynku budowlanego, jest miejscem zgłaszania i dzielenia się inicjatywami 
na rzecz ograniczania emisji CO2. Rozwiązania takie są tu testowane i mogą ostatecznie trafić na rynek.

Przekazujemy sobie również informacje o śladzie węglowym produktów, głównie za pomocą tzw. Śro-
dowiskowych Profili Produktów (PEP), dzięki czemu wszyscy uczestnicy mogą mierzyć i ograniczać ślad 
węglowy budynków.

Realizujemy również wspólnie projekty, których tematem kluczowym jest redukcja emisji CO2. Takim pro-
jektem jest na przykład opracowanie gamy specjalnych aparatów elektrycznych o zmniejszonym śladzie 
węglowym, dla potrzeb wymagających inwestycji lub wprowadzenie na niektórych strategicznych budo-
wach specjalnego doradztwa w celu ograniczenia emisji.

JEAN-LUC BARAS: Reprezentuje pan firmę, która jest producentem i dostawcą urządzeń elektrycznych. 
Firma Legrand zobowiązała się do realizacji celu klimatycznego. Jakie są konsekwencje tego zobowiązania 
dla działalności firmy, mam na myśli zwłaszcza sposób i miejsce wykonywania produkcji oraz waszą ofertę 
techniczną?

DAVID DESCAMPS: Podjęcie się przez firmę Legrand realizacji celu klimatycznego, jakim jest utrzymanie 
wzrostu temperatury globalnej na poziomie 1,5°C, poprzez ograniczanie naszych emisji, wiąże się z ko-
niecznością prowadzenia działań w 3 priorytetowych obszarach. Są to:

Dziś 85% emisji CO2 Grupy pochodzi z zakresu 3 upstream.

Udział zakupu towarów i usług stanowi w zakresie 3 upstre-
am wynosi 89% ogółem, tj. 83% w przypadku Eiffage Éner-
gie Systèmes, 86% w przypadku sektora Infrastruktur i 97% 
w przypadku Eiffage Construction.

•

•

•

Dostawcy – główni 
sprzymierzeńcy
w walce z CO2

DWA PYTANIA SKIEROWANE DO DAVIDA DESCAMPSA, DYREKTORA FIRMY LEGRAND NA FRAN-
CJĘ, ZADANE PRZEZ JEAN-LUCA BARASA, DYREKTORA DZIAŁU ZAKUPÓW EIFFAGE
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BA
ZA DANYCH FDES*

CERTYFIKATY I ZNAKI

Macierz decyzyjna

Analizy wieloaspektowe

Dobór produktów

KARTA ÉCOSOURCE

Dyrekcja ds. Zakupów, Dyrekcja IT (DSI) i Dyrekcja DDDIT 
stale współpracują ze sobą przy podejmowaniu przez Grupę 
działań na rzecz ograniczania emisji CO2.

W ramach tej współpracy, w roku 2020 opracowane zostało 
nowe narzędzie o nazwie ÉCOSOURCE („ekoźródo”) służące 
do porównywania ze sobą produktów o podobnym przezna-
czeniu z uwzględnieniem wielu kryteriów środowiskowych.

Na podstawie szeregu kryteriów, takich jak bilans CO2 w cy-
klu życia, presja na zasoby wodne, zdolność do recyklingu, 
identyfikowalność produktu, jakość powietrza wewnątrz po-
mieszczenia, ustalany jest profil środowiskowy materiałów 
i urządzeń stosowanych przez Eiffage do realizacji inwestycji.

Dane do porównań pobierane są z publicznie dostępnych 
baz danych na temat środowiska, na przykład bazy Inies. 
Pierwsza wersja narzędzia będzie dostępna on-line od czerw-
ca 2021 roku, dla wszystkich pracowników.

UWZGLĘDNIENIE DANYCH NA TEMAT EMISJI CO2 W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DZIAŁU ZA-
KUPÓW

sporządzać mapę śladu węglowego dla poszczególnych grup zakupów,

określać dla tych grup stopień ich krytyczności w kwestii śladu węglowego,

identyfikować grupy zakupowe, w których powstają największe emisje CO2 z punktu widzenia genero-
wanych wydatków (konwersja wydatków w euro na CO2).

Po przeanalizowaniu zakresu 3 upstream we współpracy ze swoimi partnerami wewnętrznymi, Dyrekcją 
DDDIT i Dyrekcją IT, Dyrekcja ds. Zakupów włączyła dane dotyczące śladu węglowego do swojego syste-
mu informatycznego i opracowała nowy interfejs, który pozwala:

Jest to obecnie podstawowe narzędzie wsparcia decyzyjnego służące do wdrażania strategii Grupy na 
rzecz niskoemisyjności na szczeblu operacyjnym. Interfejs przedstawia w sposób dynamiczny widok obsza-
ru wybranego przez użytkownika. Na poniższym schemacie przedstawiono widok obszaru Grupy.

•

•

•
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Klub przemysłowy Sekoya na rzecz rozwiązań niskoemisyj-
nych został utworzony w roku 2019 przez Eiffage we współ-
pracy z Impulse Partners. Członkami klubu są uczestnicy pro-
cesu budowlanego dążący wspólnie do realizacji celu, jakim 
jest redukcja śladu węglowego sektora budownictwa. Poni-
żej zamieszczamy fragment Karty zobowiązań członków klu-
bu zawierający wykaz podstawowych zasad tej organizacji:

Mimo intensywnych działań prowadzonych w ramach polityki 
publicznej, od roku 2017 nastąpił dalszy wzrost emisji CO2 
we Francji, zwłaszcza w sektorze transportowym (przeważają-
cym środkiem transportu są wciąż samochody osobowe) oraz 
w sektorze mieszkaniowym i usług (zbyt wolna modernizacja 
energetyczna istniejących budynków narażonych na działa-
nie bardzo wysokich temperatur latem oraz chłodu zimą).

Sekoya jest „przemysłowym klubem na rzecz niskoemisyj-
ności”, którego członkami są firmy podzielające te obawy 
i przekonane o tym, że mogą przyczynić się do stworzenia 
prawdziwej gospodarki niskoemisyjnej. Interesariusze klubu 
Sekoya są zgodni co do tego, że:

(...) Wiele firm już dziś proponuje rozwiązania spełniające 
nowe wymagania rynku dotyczące niskoemisyjności. Propo-
zycji tych będzie coraz więcej, aż w końcu staną się standar-
dami.

Konieczność podjęcia pilnych działań w naszych sektorach

współpraca między podmiotami gospodarczymi z kom-
plementarnych sektorów, realizującymi te same cele 
i dążącymi do gospodarki niskoemisyjnej, jest konieczna 
i pożyteczna;

konieczne jest szybsze tworzenie i wprowadzanie rozwią-
zań niskoemisyjnych dla zrównoważonego miasta i infra-
struktury;

konieczna jest postawa otwartości na kreatywność i inno-
wacyjność w obszarze niskoemisyjności ze strony start-
-upów, małych i średnich przedsiębiorstw i innych firm, 
w celu pozyskiwania i szybkiego stosowania rozwiązań 
niskoemisyjnych dla zrównoważonego miasta i infrastruk-
tury.

•

•

•
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CARBONCURE
Technologia chemicznej

mineralizacji CO2
do masy betonowej podczas

jednoczesnym ograniczaniu CO2

NIELSEN CONCEPT

kontenerów morskich

BLUEDIGO

dla potrzeb lokali do pracy

CELSIUS ENERGY
System klimatyzacji niskoemisyjnej

SASMINIMUM

recyklingu, produkowane lokalnie z
odpadów plastikowych zbieranych

na terytorium Francji

56 10

zakwalifikowanych

6

CIRCOULEUR

ponad 70 % surowców wtórnych
odzyskanych na budowie

BACKACIA

i robót publicznych

CELLOZ

celulozowych z odzysku i z

SOURCE URBAINE
Wykorzystanie wody deszczowej w

odzysku w postaci szczelnych donic

SYLFEN

magazynowania energii i do
wytwarzania energii w kogeneracji,

dla potrzeb budynków i dzielnic
ekologicznych

57 10

zakwalifikowanych

5

SCHEMAT ORGANIZACJI I DZIAŁAŃ KLUBU SEKOYA



strona 23Raport Klimatyczny Eiffage 2021

STRATEGIA ODPOWIEDZIALNA I ZOBOWIĄZANIA GRUPY

RANKING CDP

Opracowywane przez poszczególne sektory Grupy zgodnie
z celem ograniczania emisji CO2

DYNAMICZNY PAS RUCHU

OPEN INNOVATION

LES INCOLLABLES ®





STRATEGIA UTRZYMANIA
WZROSTU TEMPERATURY NA
POZIOMIE 1,5°C

LICEUM W CLERMONT-FERRAND (PUY-DE-DÔME)




OPEN INNOVATION

UPCYCLING B3 ECODESIGN

BILANS CO2 DLA ZAKRESU 3
Kalkulacje emisji dla zakresu 3 upstream dla
poszczególnych sektorów operacyjnych

EKODZIELNICA LAVALLÉE



UPCYCLING B3 ECODESIGN

listopadczerwiec lipiecmaj marzecluty

« MIASTA I LUDZIE »

1. RAPORT KLIMATYCZNY





INTERNAT LICEUM VAUGELAS CHAMBÉRY (SABAUDIA)
 Rozbudowa budynku z wykorzystaniem certyfikowanego drewna z lokalnych

upraw
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WAŻNIEJSZE ZDARZENIA DOTYCZĄCE STRATEGII NA RZECZ KLIMATU W OKRESIE OD KWIETNIA 2020 DO KWIETNIA 2021



SZANSE WYNIKAJĄCE
Z GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ

Szklarnie ogrodnicze Cheminant w Carquefou (departament Loire-Atlantique)
19 000 m2 upraw pod szkłem, wyposażonych w oświetlenie LED nowej generacji, 
Eiffage Energia Systemowa
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Szanse wynikające 
z ograniczania własnych 
emisji CO2 i ich redukcji 
w ofercie handlowej
Walka z emisjami CO2 musi być prowadzona na dwóch fron-
tach: ograniczanie emisji własnych jest konieczne, lecz samo 
w sobie jeszcze nie wystarcza, tym bardziej że nasi zewnętrz-
ni interesariusze słusznie oczekują od nas ograniczania tych 
emisji również na etapie opracowywania ofert i projektowania 
innowacyjnych, powtarzalnych rozwiązań niskoemisyjnych.

Jak już wskazano w raporcie klimatycznym z roku 2020 i omówiono szczegółowo na stronie 16 niniejszego 
raportu, strategia na rzecz klimatu w poszczególnych sektorach operacyjnych obejmuje dwa główne obszary:

Podejście polegające na zapobieganiu emisji CO2 stosowane jest przez Eiffage od roku 2011, a konkretnie od 
czasu budowy linii kolei dużych prędkości łączącej Bretanię z Krajem Loary; była to pierwsza budowa realizowa-
na przez Grupę korzystająca ze środków finansowych pochodzących z wewnętrznego funduszu hedgingowego 
CO2 przewidzianego dla rozwiązań niskoemisyjnych, na pokrycie różnicy między kosztami budowy z zastoso-
waniem tych rozwiązań a kosztami standardowych rozwiązań węglowych.
Sukces tej metody przekonał Prezesa Zarządu do jej upowszechnienia, od roku 2017, we wszystkich obszarach 
działań Grupy, przez utworzenie funduszu E-Face (Eiffage fonds d’arbitrage carbone énergie, tj. funduszu hed-
gingowego Eiffage na rzecz ograniczania emisji CO2 i energii), korzystającego co roku z dotacji w wysokości 
dwóch milionów euro. Fundusz E-Face służy do promowania kompleksowych działań na rzecz zapobiegania 
powstawaniu emisji CO2, przez wspieranie alternatywnych rozwiązań niskoemisyjnych stosowanych w ofertach 
przetargowych Grupy.

Ograniczanie emisji CO2 na etapie ofertowania, dzięki wy-
korzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia, jest gwarantem 
trwałości Grupy.

NASZE ZASADY

WARUNKI SUKCESU

sporządzać mapę śladu węglowego dla poszczególnych
grup zakupów,

Zbudowanie strategii na rzecz ograniczania emisji na zro-
zumiałych i stabilnych wskaźnikach

Dawanie przykładu ograniczania emisji własnych, mierzo-
nych za pomocą wskaźnika „szarego”

Opracowywanie i komercjalizacja ofert technicznych po-
zwalających zapobiegać powstawaniu emisji w inwesty-
cjach naszych klientów, przy czym zapobieganie to mie-
rzone jest za pomocą wskaźnika „niebieskiego”

Informować w sposób transparentny o podejmowanych 
działaniach, ewentualnych przeszkodach i szansach

GLOBALNA WIZJA STRATEGII KLIMATYCZNEJ EIFFAGE

Wytwarzanie własnych (wewnętrznych) emisji CO2, mierzone wskaźnikiem „szarym”. Działania prowadzone 
w celu ograniczania tych emisji opisano na stronach 26 - 29.

Zapobieganie powstawaniu emisji CO2 dzięki wiedzy, doświadczeniu i innowacyjności poszczególnych sek-
torów operacyjnych Grupy, mierzone wskaźnikiem „niebieskim”. Przykłady ograniczania emisji w ofercie 
omówiono na stronach 31 - 41.

•

•

Projektowanie i budownictwo niskoemisyjne

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU
EMISJI U NASZYCH KLIENTÓW

Projektowanie i budownictwo niskoemisyjne
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Projektowanie i
budownictwo
niskoemisyjne
DZIAŁANIA W OBSZARZE WEWNĘTRZNYM
Rozwiązania zalecane przez Eiffage jej klientom stosowane 
są również przez jej własne jednostki operacyjne. Stosując je, 
Eiffage daje przykład innym, a same rozwiązania są doskona-
łą wizytówką jej wiedzy i doświadczenia.

Przedsiębiorstwo prowadzi szeroko zakrojone działania na 
rzecz ograniczania emisji CO2, od zapewniania efektywno-
ści energetycznej budynków należących do Grupy, poprzez 
stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym aż po 
rozwiązania z zakresu ekomobilności dla pracowników. Dzia-
łania wewnętrzne są spójne z działaniami podejmowanymi na 
rzecz klientów, w ramach oferty technicznej i handlowej.

W tej części raportu omówione zostaną przykłady konkret-
nych działań podejmowanych przez Grupę na rzecz ograni-
czania emisji gazów cieplarnianych w jej obszarze wewnętrz-
nym (działania mierzone za pomocą wskaźnika szarego).

DEKARBONIZACJA NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GRUPY

Na podstawie wyników audytów wymaganych ustawowo, zakończonych w roku 2020, Dyrekcja ds. Nierucho-
mości Grupy (DPIG) opracowała mapę drogową działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplar-
nianych na wszystkich etapach cyklu życiowego budynków będących własnością Eiffage, od ich projektowania 
po eksploatację.

Obecnie opracowywana jest kompletna mapa stanu wszystkich nieruchomości Grupy. W porozumieniu z po-
szczególnymi sektorami operacyjnymi i Dyrekcją ds. Nieruchomości przeprowadzona zostanie ocena globalna 
nieruchomości na podstawie szeregu kryteriów, takich jak efektywność energetyczna czy możliwość dojazdu 
za pomocą środków komunikacji zbiorowej. Oceną objęte zostaną zarówno budynki nowe, jak i już istniejące, 
w tym:

W przypadku nowych inwestycji:

W przypadku budynków istniejących:

Dla wszystkich nowych inwestycji Grupy wymagana będzie realizacja celu efektywności energetycznej 
E3C2, tj. jeden z najbardziej wymagających poziomów klasyfikacji E+C- (energia pozytywna i ograniczenie 
CO2); działanie to zostanie wprowadzone jeszcze przed wprowadzeniem nowych przepisów środowisko-
wych (RE2020).

Eiffage będzie realizować cele przewidziane we francuskich przepisach dotyczących zwiększania efektyw-
ności energetycznej istniejących obiektów handlowo-usługowych. Dotyczyć to będzie wszystkich obiektów 
budowlanych Grupy, niezależnie od ich powierzchni. Przepisy te nakładają obowiązek obniżenia zużycia 
energii przez budynki o konkretną wartość procentową, która zależy od środków, jakie inwestor zamierza 
zastosować do tego celu, dzięki czemu możliwe jest dobieranie najlepszych możliwych rozwiązań w zależ-
ności od dostępnego budżetu lub w zależności od lokalnych możliwości wytwarzania energii i zarządzania 
nią.

Zmobilizowane zostaną zasoby eksperckie Grupy, jak w przypadku oferty Uptimum opracowanej przez 
sektor Energetyki Systemowej. W ofercie tej przewidziano rozwiązanie globalne obejmujące audyty ener-
getyczne, sterowanie instalacjami, uświadamianie, wykorzystanie majątku oraz doradztwo w zakresie trans-
formacji energetycznej. Rozwiązanie to zostanie przetestowane w roku 2021 na obiektach Kampusu Pierre 
Berger w Vélizy-Villacoublay (Yvelines), siedziby Grupy.

Przy okazji wykonywania prac remontowych zdemontowane zostaną instalacje klimatyzacyjne wykorzystu-
jące czynniki chłodnicze na bazie fluorowęglowodorów (HFC), tj. gazów cieplarnianych, których potencjał 
tworzenia efektu cieplarnianego (współczynnik GWP) w okresie stu lat jest średnio 2 800 razy większy od 
potencjału CO2. Jednostka Eiffage Énergie Systèmes w Clemessy przeprowadziła program optymalizacji 
instalacji wytwarzania wody lodowej dla potrzeb klimatyzacji swojej dawnej siedziby w Miluzie i zastąpiła 
wszystkie agregaty chłodnicze pracujące na czynniku HFC urządzeniami pracującymi na hydrofluoroolefi-
nach (HFO). Dzięki tym pracom udało się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 212 600 kWh w skali 
roku, tj. o 28% oraz ograniczyć emisje o około 11 ton CO2 w skali roku.

•

•
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Gospodarka o obiegu 
zamkniętym
DZIAŁANIA W OBSZARZE WEWNĘTRZNYM

Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych to jedno z klu-
czowych wyzwań transformacji ekologicznej. Można to uzy-
skać dzięki wykorzystaniu surowców z odzysku, na przykład 
materiałów rozbiórkowych. Podczas robót wykończeniowych 
powstaje około dziesięć milionów ton odpadów, z czego jed-
na czwarta to odpady budowlane, że znacznym udziałem od-
padów powstałych w trakcie zagospodarowywania obiektów 
handlowo-usługowych.

Jeżeli Grupa chce promować oferty wykorzystujące rozwią-
zania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, sama musi 
dawać przykład skutecznego zarządzania własnym obszarem 
i ograniczania lub wręcz unikania produkcji surowców nowych 
i związanego z tym zużycia energii.

Jako partner firmy Impulse Partners i współzałożyciel klubu 
przemysłowego Sekoya, Eiffage korzysta z tej strategii we-
wnętrznej, samodzielnie testując rozwiązania niskoemisyjne 
wyłonione w konkursach organizowanych przez klub Sekoya, 
na przykład system powłok malarskich Circouleur produko-
wanych w 100% z surowców z odzysku, niezawierających lot-
nych związków organicznych i charakteryzujących się niewiel-
kim śladem węglowym.

MODELOWA SIEDZIBA SPÓŁKI WYBUDOWANA Z WYKORZYSTANIEM KONTENERÓW MORSKICH 
Z ODZYSKU

WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW Z ODZYSKU DO ZAGOSPODAROWANIA WŁASNYCH LOKALI BIU-
ROWYCH

PIERWSZE ZAPLECZE BYTOWE BUDOWY WYKONANE W 100% Z MATERIAŁÓW Z ODZYSKU

Na początku roku 2022 sektor Eiffage Energia Systemowa przeprowadzi się w całości do nowej, modelowej 
siedziby regionalnej w Dijon (Côte-d’Or), wybudowanej z wykorzystaniem kontenerów morskich z odzysku. 
Obiekt ten ma osiągnąć efektywność energetyczną E3C2 zgodnie z nowymi przepisami środowiskowymi 
RE2020. Budynki zostały zaprojektowane przez firmę B3 Ecodesign, spółkę zależną Eiffage Construction. 
Nowa siedziba będzie przykładem obiektu modułowego, powstałego na bazie materiałów z odzysku, wybu-
dowanym w ekspresowym tempie. Aby osiągnąć te ambitne cele, analizowanych jest wiele możliwości, na 
przykład montaż paneli fotowoltaicznych lub dostawa kontenerów koleją.

Lokale biurowe często są przebudowywane w celu ich optymalnego dostosowania do zmieniających się 
potrzeb zespołów operacyjnych i kierowniczych. W ramach grupy roboczej z udziałem uczestników łańcucha 
wartości, Eiffage rozpatrywała ekonomiczne i operacyjne aspekty zastosowania rozwiązań pozwalających 
ograniczyć ilość odpadów powstających podczas wykonywania robót wykończeniowych oraz zmniejszyć ne-
gatywny wpływ budynków na środowisko.

Zaplecze budowy Eiffage Construction w Alfortville (w departamencie Val-de-Marne) zostało w całości wy-
konane z wykorzystaniem materiałów i urządzeń z odzysku, m.in. z rozbiórki zabudowań dawnej szkoły École 
Centrale w Châtenay-Malabry (w departamencie Hauts-de-Seine), wieżowca Pentagone w Clamart (w depar-
tamencie Hauts-de-Seine) i z budowy Héneo w Paryżu. Upowszechnienie tej metody na wszystkich placach 
budowy wymaga organizacji umożliwiającej:

Analizy te przeprowadzono w związku z budową budynku w Vélizy-Villacoublay (Yvelines), w którym od roku 
2021 pracować będzie wiele zespołów Eiffage. Analizy porównawcze najlepszych rozwiązań przyjaznych 
środowisku dotyczyły m.in. doboru ścian działowych, farb, wykładzin podłogowych z tworzywa i innych ma-
teriałów.

Wybrano między innymi powłoki malarskie Circouleur produkowane w 100% z farb niewykorzystanych na bu-
dowach oraz wykładziny podłogowe elastyczne wytwarzane z włókien poliamidowych pochodzących w 75% 
z recyklingu, układane bez kleju i warstwy wyrównawczej w celu zapewnienia ich łatwego demontażu i utyli-
zacji, gdy ulegną zużyciu. Aby ułatwić ewentualną zmianę funkcji pomieszczeń w przypadku przyszłej prze-
budowy, postanowiono zastosować łatwo demontowalne, modułowe ścianki działowe, na przykład produkcji 
Bolmin, produkowane z materiałów z odzysku.

optymalizację techniki prowadzenia prac rozbiórkowych i odzysku materiałów we współpracy z podwyko-
nawcami i partnerami;
selektywną zbiórkę odpadów po zakończeniu budowy i kalkulację nadmiaru materiałów (płytki podłogowe, 
izolacje, palety), od pierwszego półrocza 2022 roku.

•

•
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Racjonalność,
efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii

DZIAŁANIA W OBSZARZE WEWNĘTRZNYM

Ograniczanie wydatków na energię w różnych obszarach, 
takich jak biura, park urządzeń lub wytwórnie oraz maszyny 
i zaplecze budowy, to jeden z głównych sposobów na zmniej-
szenie emisji własnych Grupy.

W roku 2018 łączna kwota wydatków poniesionych przez 
Grupę na zakup wszelkich rodzajów energii dla potrzeb 
wszystkich jednostek organizacyjnych we Francji wyniosła 
230 milionów euro.

W planach działań na rzecz redukcji śladu węglowego wie-
le jednostek Grupy kładzie nacisk na wdrażanie i stosowanie 
narzędzi służących do mierzenia i analizowanie zużycia ener-
gii przez budynki i zaplecze budowy oraz do diagnozowania 
i identyfikacji urządzeń szczególnie energochłonnych we celu 
ich zastąpienia rozwiązaniami bardziej efektywnymi.

PRZECHODZENIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ POCHODZĄCĄ W 100% ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 

100 % BEZPIECZEŃSTWA BEZ INFLACJI ENERGETYCZNEJ

Eiffage postanowiła przestawić wszystkie swoje sektory na energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawial-
nych, zgodnie z następującym harmonogramem:

Spółki APRR i AREA chcą pokazać, że można oszczędzać energię elektryczną i jednocześnie spełniać ustawo-
wy obowiązek zapewnienia ciągłości funkcjonowania instalacji przez 24 godziny na dobę. Dlatego optyma-
lizują oświetlenie drogowe stosując technologię LED, a w instalacjach klimatyzacyjnych montują regulatory 
zasilania. Oczekuje się, że w ciągu pięciu lat zmiany te pozwolą obniżyć o 23 % zapotrzebowanie na energię 
elektryczną tunelu Maurice-Lemaire w masywie Wogezów.

Programem wymiany oświetlenia tradycyjnego na źródła światła LED o niskim poborze mocy objęte są 
również cztery inne tunele obsługiwanych przez spółki APRR i AREA, wymiana ta ma nastąpić w latach 2020-
2024. Oprócz dążenia do zmniejszenia zużycia energii, w planie działań na rzecz niskoemisyjności spółki 
autostradowe przewidziały również wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych:

na potrzeby własne, do zasilania urządzeń rozproszonych (stanowisk telefonów alarmowych, punktów licze-
nia itd.) i do ładowania przyczep sygnalizacji świetlnej;

Do końca roku 2021: cała energia elektryczna zużywana przez spółkę Smulders pochodzić będzie ze źró-
deł odnawialnych, bez udziału paliw kopalnych; należy przypomnieć, że zakłady przemysłowe tej spółki 
w Belgii, Wielkiej Brytanii i Polsce już w roku 2020 zaczęły przechodzić na energię elektryczną pochodzącą 
ze źródeł odnawialnych oraz źródeł lokalnych. Przypomnijmy również, że w okresie 2014 - 2021 spółka ta 
obniżyła ilość emisji CO2 z 5 kg na godzinę/osobę do 2 kg na godzinę/osobę, co jest prawdziwym wy-
czynem, biorąc pod uwagę jej szczególnie energochłonną działalność polegającą na obróbce i spawaniu 
konstrukcji stalowych.

Do końca roku 2022: wynegocjowanie przez Dział Zakupów Grupy kontraktów na dostawy energii elek-
trycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych.

Do końca roku 2023: spółki APRR i AREA, działające w sektorze koncesji autostradowych, zamierzają zwięk-
szyć udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych z 20% do 100%.

w celu zwracania do sieci publicznej energii wytworzonej na dwóch wiatach punktu poboru opłat (59 000 
kWh rocznie).

•

•

•

•

•

FRANCJA, 2018 ROK, WSZYSTKIE JEDNOSTKI I WSZYSTKIE RODZAJE ENERGII

14 %
Energia

elektryczna

16 %
Paliwo do maszyn

budowlanych

22 % 48 %
Paliwo do pojazdów

silnikowych
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Ekomobilność

DZIAŁANIA W OBSZARZE WEWNĘTRZNYM

Ustawowe audyty energetyczne przeprowadzone w okresie 
od 2019 do 2020 roku przez Bureau Veritas wykazały, że emi-
sje powstające ze spalania paliwa przez flotę pojazdów (po-
jazdy funkcyjne i służbowe, z wyłączeniem pojazdów użytko-
wych i ciężarówek) mogą stanowić nawet 55% całości emisji 
własnych.

W związku z tym wszystkie sektory Eiffage przewidziały w swo-
ich planach zmniejszania śladu węglowego działania mające 
na celu ograniczanie zużycia paliw kopalnych, polegające 
m.in. na pozbywaniu się modeli przestarzałych, nieekono-
micznych i silnie emitujących zanieczyszczenia.

Oprócz budowania floty pojazdów o napędzie hybrydowym 
i rozbudowywania sieci dystrybutorów przeznaczonych do ich 
ładowania, promowane są również miękkie środki transportu. 
Oprócz budowania floty pojazdów o napędzie hybrydowym 
i rozbudowywania sieci dystrybutorów przeznaczonych do ich 
ładowania, promowane są również miękkie środki transportu.

Samochody elektryczne, transport współdzielony, dojazd do 
pracy rowerem – to niektóre spośród promowanych rozwią-
zań.

ELEKTRYCZNE MASZYNY BUDOWLANE DLA SEKTORA INŻYNIERII LĄDOWEJ

ELEKTRYCZNE MASZYNY BUDOWLANE DLA SEKTORA INŻYNIERII LĄDOWEJ

ELEKTRYCZNE MASZYNY BUDOWLANE DLA SEKTORA INŻYNIERII LĄDOWEJ

Eiffage Génie Civil stopniowo redukuje ślad węglowy swojego parku maszynowego, zakupując m.in. pierw-
sze maszyny budowlane o napędzie elektrycznym. To jeszcze rzadkość w ofercie producentów tego sprzętu.

EES-Clemessy, spółka zależna Eiffage Énergie Systèmes (EES), postanowiła zachęcać swoich pracowników 
do korzystania z roweru w celu dojazdu do pracy, poprzez podjęcie konkretnych środków, takich jak:

W roku 2020 zakupiono ciężarówkę FE Electric (pierwszą we Francji) oraz małą koparkę ECR25 Electric. Obie 
maszyny wyposażone są wyłącznie w napęd elektryczny i są w całości montowane we Francji. Zostały zasto-
sowane na budowie Grand Paris Express z uwagi na dwie zalety: nie emitują gazów cieplarnianych i są ciche. 
Oprócz tego zakupiono około trzydziestu maszyn napędzanych ciekłym paliwem gazowym (LPG) lub sprężo-
nym gazem ziemnym (CNG), emitujących 20% gazów cieplarnianych mniej w porównaniu z maszynami na-
pędzanymi olejem napędowym. Poza tym Groupe wciąż poszukuje dostępnych możliwości, m.in. w ramach 
współpracy partnerskiej w celu wprowadzenia do stosowania akumulatorów wodorowych do samochodów 
ciężarowych z napędem elektrycznym.

W roku 2020 Dyrekcja ds. Zakupów przeprowadziła analizę wykorzystania pojazdów silnikowych na podsta-
wie rocznego kilometrażu i długości drogi z domu do pracy pokonywanej przez pracowników korzystających 
z samochodów służbowych. Pracownikom, w przypadku których pokonywana odległość jest krótka, pro-
ponowane są obecnie samochody elektryczne, przysługuje im również prawo nieodpłatnego wynajęcia na 
określoną liczbę dni samochodu z silnikiem spalinowym w celu odbycia okazjonalnych podróży prywatnych, 
zwłaszcza w czasie urlopu.

Jeśli chodzi o stacje szybkiego ładowania akumulatorów, Grupa znacząco zwiększyła swoje zdolności w tym 
zakresie. Dotychczasowa sieć 6o punktów została powiększona przez zainstalowanie w kwietniu 2021 roku, 
na terenie kampusu Pierre Berger w Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 180 stacji szybkiego ładowania kompaty-
bilnych z różnymi systemami. Tymczasowe stacje ładowania są również instalowane na placach budowy, dla 
potrzeb elektrycznych samochodów służbowych i pierwszych modeli elektrycznych maszyn budowlanych.

Bezpieczeństwo: we wrześniu 2020 roku EES-Clemessy zorganizowała w swoim zakładzie w Miluzie (de-
partament Górnego Renu) akcję znakowania rowerów w celu ich zabezpieczenia przed kradzieżą, za po-
mocą systemu BICYCODE® zatwierdzonego przez władze publiczne. Polega on na wygrawerowaniu na 
ramie rowerowej unikatowego, znormalizowanego numeru identyfikacyjnego, który jest ujęty w rejestrze 
rowerów dostępnym on-line.

Uświadamianie: spółka EES-Clemessy wzięła udział w 11. edycji kampanii „Do pracy na rowerze” zorga-
nizowanej we wrześniu 2020 roku przez region Grand Est. W kontekście kryzysu sanitarnego, przejecha-
ne kilometry zostały przeliczne na darowizny na rzecz personelu medycznego walczącego z pandemią.

•

•
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Jaki scenariusz 
na rok 2050?

SZANSE WYNIKAJĄCE Z GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Aby zdefiniować strategię działań badawczo-rozwojowych 
i główne elementy oferty technicznej i handlowej w kon-
tekście transformacji ekologicznej i ograniczania śladu wę-
glowego, trzeba oprzeć się na racjonalnych założeniach 
dotyczących przyszłości energetyki w wymiarze międzynaro-
dowym.

W tym celu Eiffage korzysta z rady ekspertów wewnętrznych 
i z wyników międzynarodowych uznanych badań, na przykład 
na pracach International Renewable Energy Agency (Irena).

W swojej ostatniej publikacji agencja Irena podtrzymuje 
wcześniejsze prognozy i szacuje, że do roku 2050:

Zapotrzebowanie na energię powinno ustabilizować się 
dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej.

Energia elektryczna będzie podstawowym rodzajem ener-
gii, jej udział w całkowitym zużyciu energii końcowej wzro-
śnie z obecnych 21% do ponad 50%. Energia elektryczna 
będzie dominować w sektorach użytkowania końcowego 
takich jak budownictwo, przemysł i transport.

Instalacje elektryczne, charakteryzujące się coraz mniej-
szym śladem węglowym, zasilane będą głównie z odna-
wialnych źródeł energii. Według szacunków agencji Irena 
zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie w ponad 
90% zapewnione przez energie odnawialne (dziś jest to 
25%).

Niektóre sprawdzone już technologie potwierdzą swój 
potencjał i będą zastępowały dotychczasowe metody wy-
korzystujące paliwa kopalne, na przykład „zielony” wodór 
lub „biomasa ze zrównoważonego źródła”. Udoskonalo-
ne zostaną również technologie wiązania CO2.

•

•

•

•

PRZEWAGA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W  ŚWIATOWYM ZUŻYCIU ENERGII W  ROKU 2050 WG 
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Projektowanie
i budownictwo
niskoemisyjne
NASZE ZASADY

WARUNKI SUKCESU

Włączyć do całego łańcucha wartości cel dekarbonizacji 
procesu budowy poprzez podejście systemowe obejmu-
jące aspekty urbanistyczne, architektoniczne, inżynier-
skie, wykonania robót, użytkowania i utlizacji budynku.

Zdobyć wiedzę ekspercką i doświadczenie z zakresu „ko-
szyka materiałów zdekarbonizowanych” zgodnie z zasa-
dą „właściwy materiał na właściwym miejscu”.

Zapewnić identyfikowalność materiałów niskoemisyj-
nych, takich jak drewno i materiały drewnopochodne, 
pochodzące i przetwarzane lokalnie, wspierając w ten 
sposób lokalny rynek zatrudnienia.

Wdrożyć narzędzia produkcji przemysłowej na wszyst-
kich poziomach organizacji

Szkolić masowo naszych pracowników budowy w stoso-
waniu dawnych i nowoczesnych materiałów niskoemisyj-
nych

Dobierać materiały pochodzące z lokalnych źródeł

Testować nowe rozwiązania i wpływać na nowelizacje 
przepisów

BIOMATERIAŁY I ICH IDENTYFIKOWALNOŚĆ

Szansa dla działalności operacyjnej: korzystanie z materiałów niskoemisyjnych pochodzących ze źródeł 
odnawialnych, a jednocześnie wspierać rozwój lokalnych firm

Od roku 2017 Eiffage stosuje system identyfikowalności drewna pozyskiwanego dla potrzeb realizacji swo-
ich największych operacji. W tym celu korzysta z usług firmy Product DNA specjalizującej się w identyfiko-
walności surowców, która:

System identyfikowalności materiałów stosowany jest na wielu budowach, m.in. na budowie liceum Vau-
gelas w Chambéry (Sabaudia) i wieżowca Hypérion w Bordeaux (Gironde). System etykiet stosowany jest 
również na budowie zakresu E Wioski Olimpijskiej w Saint-Ouen (Seine-Saint- Denis), realizowanej przez 
konsorcjum Nexity - Eiffage. Dzięki zastosowaniu materiałów niskoemisyjnych ślad węglowy Wioski Olim-
pijskiej zostanie zredukowany o około 40% w porównaniu do tradycyjnego rozwiązania budowlanego; co 
najmniej 90 % drewna będzie certyfikowane jako pochodzące ze zrównoważonego źródła; 100 % użytego 
drewna objęte będzie systemem identyfikowalności od plantacji po plac budowy.

Od roku 2020 Eiffage wprowadza stopniowo system identyfikowalności dla innych materiałów, takich jak izo-
lacja ze słomy i materiał skalny pochodzenia wulkanicznego stosowany na budowie nowego liceum w Cler-
mont-Ferrand (Puy-de-Dôme). System identyfikowalności zostanie przetestowany w 2021 roku na materia-
łach zawierających węgiel, takich jak aluminium i beton.

sporządza mapy łańcucha dostaw drewna, od upraw leśnych, poprzez poszczególne etapy obróbki drew-
na po jego dostawę na plac budowy;

prowadzi ewidencję zamówień, dowodów zapłaty i dostaw drewna, stosując technikę przechowywania 
informacji typu blockchain w celu zapewnienia nienaruszalności danych;

sporządza i poświadcza klientom „etykiety drewna” zawierające informacje na temat prognozowanego 
zapotrzebowania na drewno na etapie wstępnym oraz etykiety końcowe sporządzane w momencie do-
stawy.

•

•

•

Identyfikowalność drewna przez Eiffage i Product DNA obej-
muje wszystkie etapy inwestycji, od projektowania po dosta-
wę. Za pomocą etykiet (etykiety szacunkowej, przedstawionej 
po lewej stronie, na przykład dla budowy wieżowca Hypérion, 
a następnie etykiety końcowej, pokazanej po prawej stronie, 
jak w przypadku budowy liceum Vaugelas w Chambéry) prze-
kazywane są klientowi wszystkie informacje na temat pocho-
dzenia drewna i zastosowanych gatunków, na temat zrówno-
ważonej gospodarki uprawami leśnymi, z których pochodzi 
drewno, na temat zakładów przetwórstwa drewna, ostatecznej 
liczby metrów sześciennych itd. Dostęp do wszystkich danych 
dotyczących inwestycji można uzyskać dzięki kodowi QR.
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EIFFAGE ROUTE, PIONIERSKIE ZASTOSOWANIE SYSTEMU 
WYCENY W EURO I CO2

Szansa dla działalności operacyjnej: systematyczne sporzą-
dzanie wycen w euro i w CO2 w celu przekonania klienta

W 2020 roku zespoły techniczne sektora drogowego Eiffage 
(Eiffage Route) wraz z Dyrekcją IT Eiffage opracowały inter-
fejs cyfrowy o nazwie „CARL” (skrót od „kalkulator węglo-
wy”) umożliwiający sporządzanie podwójnej wyceny: w euro 
i w tonach równoważnika CO2.

Interfejs ten nie jest oprogramowaniem samym w sobie, 
służy jedynie do importowania do programu kosztorysowe-
go używanego rzez Eiffage Route informacji pochodzących 
z oficjalnej bazy danych na temat emisji CO2 w branży dro-
gowej (SEVE). Kosztorysy w euro mogą być przeliczane na 
tony równoważnika CO2, dzięki czemu możliwe jest wykaza-
nie oszczędności, jakie mogą zostać uzyskane dla głównych 
pozycji kosztowych dotyczących emisji dzięki zastosowaniu 
materiałów lub rozwiązań niskoemisyjnych.

Teraz Eiffage może łatwiej wykazać inwestorom zalety eko-
logicznych rozwiązań niskoemisyjnych, nie ograniczając się 
tylko do bezpośrednich kosztów inwestycji, lecz uświadamia-
jąc im korzyści i oszczędności, jakie można uzyskać w długiej 
perspektywie czasowej.

Do końca 2020 roku ponad 320 pracowników Eiffage Route 
zostało przeszkolonych z obsługi interfejsu „CARL” do spo-
rządzania wycen ofertowych w euro i CO2.

Firma Goyer, producent systemów fasadowych, również 
opracowała swój interfejs CO2 o nazwie G+C-, w odpowie-
dzi na nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej 
RE2020. Za pomocą tego narzędzia jest w stanie optymali-
zować bilanse CO2 poszczególnych technicznych rozwiązań 
fasadowych oferowanych klientom.

Zachęcone tym sukcesem, spółki Eiffage Construction i Eif-
fage Énergie Systèmes postanowiły opracować na bazie 
rozwiązania CARL własny interfejs do sporządzania wycen 
w euro i CO2, dostosowany do swojej działalności.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Z WYKORZYSTANIEM CHEMII ROŚLINNEJ

Szansa dla działalności operacyjnej: stopniowe zastępowanie bitumu produktami francuskimi wytwarzany-
mi z surowców roślinnych

W roku 2019 Eiffage zużyła blisko 320 000 ton asfaltu (wytwarzanego w procesie przerobu ropy naftowej). 
Oznacza to, że:

W ramach dobrowolnie realizowanej polityki ograniczania zużycia, oprócz oszczędności energii w otaczar-
niach spółka Eiffage Route od wielu lat prowadzi recykling destruktu asfaltowego i kruszywa pozyskiwa-
nego podczas remontów dróg, ograniczając drastycznie ilość kursów ciężarówek dowożących na budowę 
nowe kruszywo z kopalni. Zastępując stopniowo, całkowicie lub choćby częściowo, tradycyjne materiały 
asfaltowe produktami pochodzenia roślinnego (na przykład lepiszcze pozyskiwane z francuskich upraw 
leśnych) Eiffage Route udostępnia swoim klientom dodatkowe możliwości dekarbonizacji ich projektów.

Stosowana przez spółkę Eiffage Route bogata gama produktów pochodzenia roślinnego nadaje się do 
wykonania wszelkich robót: remontów dróg (autostrad, ekspresowych, departamentalnych), wykonania 
pasów ruchu dedykowanych dla miękkich środków transportu, zagospodarowania przestrzeni miejskich 
itd.

Oprócz wprowadzania chemii roślinnej, prowadzony jest duży projekt badawczo-rozwojowy „Algoroute” 
dotyczący możliwości wykorzystania mikroalg jako dodatku lub zastępnika asfaltu z ropy naftowej. Projekt 
prowadzony jest przy wsparciu krajowej agencji R&D Agence Nationale de la Recherche (ANR), z udzia-
łem spółek Eiffage Route, Ifsttar pełniącej rolę koordynatora (Uniwersytet Gustave Eiffel), spółki PME 
Algosource Technologies, CNRS, Uniwersytetu w Nantes i Uniwersytetu Claude Bernard Lyon 1. Projekt 
„Algoroute” ma na celu opracowanie „bioasfaltu” wytwarzanego w procesie hydrotermalnego upłynnia-
nia mikroalg.

Mieszanki Recytal®, Biophalt® i Bioklair® (stosowana od wiosny 2011 roku zamiast produktu Biokrom®) to 
alternatywne produkty dla sektora budowy dróg wytwarzane z surowców roślinnych, opracowane i opa-
tentowane przez Eiffage Route. Ich podstawowe zalety to:

asfalt stanowi 5,3% zakresu 3 upstream w skali całej grupy Eiffage;

sektory Grupy eksponowane są na ryzyko zmienności cen asfaltu wytwarzanego z ropy naftowej, bez-
pośrednio uzależnionych od ceny baryłki ropy; ceny te może mogą zawierać się w przedziale od 400 € 
do ponad 600 € za tonę.

znaczne obniżenie śladu węglowego dzięki niższej temperaturze wytwarzania (o około 20% w porów-
naniu z klasycznym asfaltem);

wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki możliwości mieszania z destruktem asfaltowym 
(por. strona 35).

•

•

•

•
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SEKTOR KONCESJI INWESTUJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 
ENERGII

Szansa dla działalności operacyjnej: zwiększanie produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych na nieużytkach należących 
do Grupy; przystąpienie do umowy „corporate power pur-
chase agreement” (CPPA)

Z uwagi na niepewność cen na rynku energii oraz na ryzyko 
wprowadzenia podatku od emisji CO2, spółka Eiffage Con-
cessions stawia na produkcję energii ze źródeł odnawialnych. 
Wraz ze spółką EDF Renouvelables realizuje trzy projekty 
instalacji zlokalizowanych na autostradowych nieużytkach, 
o łącznej mocy 18 MWc. Inwestycje te, wyłonione w przetar-
gach ogłoszonych przez Komisję ds. regulacji energii (CRE), 
będą realizowane od jesieni 2021 roku, a planowany termin 
ich ukończenia to rok 2022.

Instalacje te będą uzupełnieniem małych elektrowni wod-
nych zakupionych przez spółkę Eiffage Concessions w grud-
niu 2019 roku w południowo-zachodniej Francji. Wytworzo-
na przez nie energia (około 17 GWh w roku 2020) pozwoli 
zasilić blisko 3 500 gospodarstw domowych i zredukować 
emisje CO2 o około 1 500 ton.

Spółka Eiffage Concessions realizuje program restrukturyza-
cji swojej gospodarki energią, m.in. w ramach umów CPPA 
wymagających podobnych kompetencji prawnych i finanso-
wych, jakie są konieczne do zawierania umów koncesyjnych, 
w których firma Eiffage Concessions specjalizuje się. Umowa 
CPPA jest atrakcyjna z wielu względów. Umożliwia nabywcy 
energii planowanie kosztów zakupu energii w perspektywie 
długoterminowej, pozwala skuteczniej ograniczyć ryzyko fi-
nansowe i gwarantuje dostawy energii ze źródeł odnawial-
nych, dzięki czemu odbiorca może wykazać, że jego zasilany 
obiekt spełnia normy niskoemisyjności.

BRANŻA INŻYNIERSKA: EKSPERT OD BUDOWY LI-
NII KOLEJOWYCH O  ZREDUKOWANYM ŚLADZIE 
WĘGLOWYM
Szansa dla działalności operacyjnej: potwierdzenie 
w skali międzynarodowej umiejętności i doświadcze-
nia Eiffage w niskoemisyjnym projektowaniu i budo-
wie linii kolejowych
High Speed 2 („HS2”), projektowana linia kolejowa 
dużych prędkości łącząca Londyn ze Szkocją, to pro-
jekt, dla którego wyznaczono ambitne cele środowi-
skowe:

Prace projektowe (we współpracy z ASC) i roboty bu-
dowlane wykonane zostaną przez konsorcjum EKFB, 
w skład którego wchodzą spółki Eiffage, KIER, Ferro-
vial i BAM Nuttall. Projekt dotyczy budowy 80-kilome-
trowego odcinka linii kolejowej obejmującego 15 wia-
duktów, 6,9 km „zielonych” tuneli, 22 km objazdów 
drogowych, 81 mostów, tj. blisko 30 milionów metrów 
sześciennych robót ziemnych.
Do realizacji tego projektu spółka Eiffage wykorzysta 
swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte i potwierdzone 
podczas wykonywania ambitnych projektów kolejo-
wych, takich jak linia kolei dużych prędkości łącząca 
Bretanię z Krainą Loary.

Przykładowo, EKFB wykorzysta BSI, niskoemisyjny, 
bardzo wytrzymały beton zbrojony włóknem, opraco-
wany przez Eiffage Génie Civil, a do budowy „zielo-
nych” tuneli zastosuje podwójne prefabrykowane łuki 
zapewniające korzystniejszy rozkład obciążeń przy 
zmniejszonej grubości ścian betonowych, w celu ob-
niżenia śladu węglowego.

uzyskanie certyfikatów BREEAM i CEEQUAL o po-
ziomie Excellent, za ograniczenie negatywnego 
oddziaływania infrastruktury na środowisko,

redukcja emisji CO2 o 50% w porównaniu z pier-
wotnym projektem brytyjskim i uzyskanie certyfika-
tu zgodnego z normą PAS 2080 określającą założe-
nia ramowe dla wszystkich sektorów infrastruktury 
w zakresie gospodarki CO2.

•

•

Mapa projektowanej brytyjskiej linii kolejowej High
Speed 2. Zakresy C2 i C3 realizowane przez EKFB to
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Gospodarka o obiegu 
zamkniętym
NASZE ZASADY

WARUNKI SUKCESU

Upowszechnić stosowanie surowców z odzysku lub ze 
źródeł odnawialnych

Wdrożenie zrównoważonej gospodarki zasobami 

Poszerzenie i przyśpieszenie działań w zakresie tworzenia 
innowacyjnych rozwiązań ekologicznych

Systematyczne stosowanie diagnostyki PMD (produkty, 
materiały, odpady) przed przystąpieniem do wykona-
nia robót rozbiórkowych i gruntownej przebudowy, we 
współpracy z uczestnikami rynku materiałów wtórnych

Mierzenie, kierowanie i kontrola skuteczności naszych 
rozwiązań i praktyk

Wydłużać żywotność budowli przez zapewnienie możli-
wości łatwej zmiany ich funkcji oraz ponownego wyko-
rzystania materiałów

Wspierać nowe technologie wytwarzania i dążyć do ze-
rowego poziomu odpadów nienadających się do wyko-
rzystania

Rozwijać się wraz z interesariuszami: profesjonalistami, 
przedstawicielami nauki i stowarzyszeń

BUDOWA MODUŁOWA: EKOLOGICZNA, EFEKTYWNA, SZYBKA

Szansa dla działalności operacyjnej: budowa lokali mieszkalnych o konstrukcji modułowej, łatwo przekształ-
calnych w lokale o innej funkcji, z wykorzystaniem kontenerów morskich, w celu uzyskania wysokiej efektyw-
ności energetycznej i krótkiego czasu trwania budowy

W roku 2019 spółka Eiffage Construction kupiła spółkę B3 Ecodesign specjalizującą się w projektowaniu 
i budowie obiektów ze zużytych kontenerów używanych w transporcie morskim.

We wrześniu 2020 roku do użytku oddane zostało osiedle mieszkalne w Acigné (Ille-et-Vilaine). W ciągu 
siedmiu miesięcy spółka B3 Ecodesign wybudowała osiem domów o powierzchni ponad 100 m2 każdy; 
wszystkie domy uzyskały certyfikat Passivhaus, który potwierdza ich efektywność energetyczną: zapotrze-
bowanie na energię cieplną wynosi poniżej 13 kWh na m2 rocznie, a całkowite zużycie energii pierwotnej 
wynosi poniżej 40 kWh na m2 rocznie.
Dzięki zastosowaniu przyjaznej dla środowiska konstrukcji modułowej możliwe jest dostosowywanie wielko-
ści lokali mieszkalnych przez ich łączenie lub dzielenie oraz tworzenie i przekształcanie przestrzeni przezna-
czonych do użytku indywidualnego i wspólnego. Moduły wykonywane są w zakładzie produkcyjnym, dzięki 
czemu zapewniony jest zerowy poziom usterek, pozwala tor również ograniczyć ilość kursów tam i z powro-
tem wykonywanych przez samochody dostawcze obsługujące budowę.

Zalety te wykorzystano m.in. do realizacji projektów mieszkań socjalnych, na przykład w Périgueux (Dordo-
gne) w zaledwie dziewięć miesięcy wybudowane zostało osiedle mieszkań tymczasowych dla 62 osób.

Wizualizacja budynku siedziby spółki Eiffage Énergie Systèmes w Dijon (Côte-d’Or) zaprojektowanego przez B3 Ecodesign

Zastosowana tu metoda odzysku, tzw. upcycling, ma wiele zalet:

wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym, a jednocześnie pozwala obniżyć emisje CO2 i koszty inwe-
stycji oraz skrócić czas budowy,

nadaje się do wykonania każdego typu budowli: mieszkalnych, usługowych, handlowych i użyteczności 
publicznej.

•

•
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DZISIEJSZE DROGI BĘDĄ W PRZYSZŁOŚCI ŹRÓDŁEM KRUSZYWA Z ODZYSKU

Szansa dla działalności operacyjnej: całkowity odzysk materiału skalnego wbudowanego w nawierzchnie 
dróg bez dodawania świeżego asfaltu

Aby rozwiązać problem wyczerpywania się surowców z dostępnych źródeł, Eiffage Route od wielu już lat 
inwestuje w badania nad rozwiązaniami alternatywnymi opartymi na gospodarce o obieg zamkniętym.

Zadanie polega na uzyskaniu zdolności do przekształcenia całej istniejącej nawierzchni drogowej w źródło 
surowców, poprzez odzysk kruszywa ze starej drogi. Do produkcji nowej nawierzchni z takiego kruszywa 
można również stosować lepiszcze roślinne, na przykład Recytal® (por. strona 32).

Docelowe ilości materiałów pozyskiwanych przez spółkę drogową dzięki recyklingowi stale rosną. Udział 
kruszywa pochodzącego z destruktu asfaltowego zwiększył się z 7,9% w roku 2010 do 21,7% w roku 2020.

Remont drogi departamentalnej RD96 (Seine-et-Marne), maszyna umożliwiająca odzysk całego materiału 
ze starej nawierzchni drogowej i wbudowanie nowej mieszanki wytworzonej na bazie lepiszcza roślinnego 
Recytal®.

Biophalt®

Patent FR 2915204
(23/04/07)

Recytal®

Patent FR 3028862
(24/11/14)
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REKULTYWACJA TERENÓW MIEJSKICH

Szansa dla działalności operacyjnej: zagospodarowanie przestrzeni miejskich poprzez oczyszczanie i re-
kultywację zdegradowanych środowisk, rekultywacja gruntów zniszczonych przez działalność człowieka 
w celu powstrzymania procesu degradacji

Dziś, gdy ochrona gruntów i znajdujących się na nich środowisk naturalnych jest kluczowym elementem 
walki z postępującą erozją bioróżnorodności, zakładającej m.in. całkowite wyeliminowanie zjawiska degra-
dacji gruntów, model urbanistyki odwracalnej o obieg zamkniętym staje się oczywistością.

Dlatego działania na rzecz „odwracalności środowiska” zostały dziś włączone do łańcucha wartości Grupy, 
przyczyniają się bowiem bezpośrednio do transformacji ekologicznej i walki ze zmianami klimatu:

Specjalizująca się w projektach zagospodarowania przestrzeni miejskich spółka Eiffage Aménagement 
projektuje i prowadzi szeroko zakrojone operacje tego typu, na przykład w Asnières-sur-Seine (dawna 
fabryka Peugeot), w Châtenay-Malabry (dawna szkoła École Centrale), dla Centrum gastronomii i wina 
w Dijon (dawny szpital) lub na obiekcie La Janais w Rennes (tereny poprzemysłowe należące do Peugeot). 
W rekultywacji terenów miejskich uczestniczą różne spółki Grupy, na przykład Eiffage Démolition specja-
lizująca się w robotach rozbiórkowych, spółka Gauthey specjalizująca się w oczyszczaniu gruntów, spółki 
Roland lub Forézienne d’Entreprises wykonujące roboty ziemne, lub Eiffage Route remontująca i budują-
ca drogi i sieci zewnętrzne.

Eiffage zakłada, że działania związane z rekultywacją terenów miejskich będą prowadzone coraz powszech-
niej, gdyż przyczyniają się do ograniczania niekontrolowanego rozrostu miast i oferują ciekawe rozwiązania 
przez zagęszczenie zabudowy mieszkalnej, tworzenie nowych ośrodków miejskich i ograniczanie koniecz-
ności przemieszczania się w obrębie miasta, przez skracanie drogi dostaw artykułów spożywczych dzięki 
rozwijaniu agroekologii, a także przez zwiększanie odporności ekosystemów dzięki inżynierii ekologicznej.

W ten sam cel wpisują się działania prowadzone przez spółkę Eiffage Construction: przebudowa, reno-
wacja i nadbudowywanie istniejących budynków, pozwalające ograniczyć współczynnik zajętości gruntu 
przez inwestycje budowlane.

Jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla zrównoważonego miasta niskoemisyjnego, przy okazji reali-
zacji projektów zagospodarowania przestrzeni miejskiej spółka Eiffage wnosi do tych obszarów strategicz-
ną wartość dodaną, obok działań wymaganych ustawowo dotyczących redukcji śladu węglowego.

chroniąc zasoby, jakimi są grunty, zapewniające społecznościom ludzkim liczne korzyści, na przykład 
magazynowanie węgla lub zatrzymywanie i filtrowanie wody;

ograniczając rozrastanie się zabudowy miejskiej i skracając w ten sposób odległości między miejscem 
zamieszkania a pracą lub miejscami rozrywki, co z kolei pozwala ograniczyć ilość gazów cieplarnianych 
emitowanych w trakcie tych podróży;

uzdatniając nieużytki miejskie dla potrzeb budownictwa, na przykład tereny poprzemysłowe, kolejowe 
lub wojskowe.

•

•

•
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Racjonalność,
efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii

NASZE ZASADY

WARUNKI SUKCESU

Wspierać zróżnicowane niskoemisyjne źródła energii na 
szczeblu krajowym i lokalnym, wykorzystując potencjał 
lokalnych źródeł energii odnawialnych 

Opracowanie oferty modernizacji energetycznej na skalę 
przemysłową z wykorzystaniem doświadczenia praktycz-
nego wszystkich sektorów Grupy (budownictwa, zago-
spodarowania przestrzennego, energetyki systemowej, 
inżynierii lądowej itd.)

Konsolidacja know-how Grupy w zakresie obiegu węgla 
w energetyce, w sektorach przemysłowym, budowlanym 
i mobilności

Rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu odzysku 
ciepła odpadowego i CO2 w środowisku przemysłowym 
oraz wykorzystywania ich do celów energetycznych lub 
do magazynowania w materiałach.

Tworzyć oferty energetyczne zgodne z Krajową Strategią 
Ograniczania Śladu Węglowego (SNBC) w obszarze ra-
cjonalności, efektywności energetycznej i dekarbonizacji

WZROST DZIAŁALNOŚCI* EIFFAGE W ZAKRESIE BUDOWANIA, EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA ŹRÓ-
DEŁ ENERGII ODNAWIALNYCH

Według danych Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej (IAE), w roku 2020 udział ener-
gii odnawialnych w światowej produkcji energii 
wzrósł o blisko 7%, w przeciwieństwie do innych 
źródeł energii, gorzej wpisujących się w dzisiej-
szy kontekst. Biorąc pod uwagę silne naciski 
na obniżanie kosztów oraz sprzyjającą politykę 
władz publicznych, IAE szacuje, że w roku 2025 
energie odnawialne staną się głównym źródłem 
wytwarzania światowej energii elektrycznej, de-
tronizując w roku 2023 gaz ziemny, a w 2024 
roku węgiel.

W obliczu korzystnej i świadomej zmiany para-
dygmatu, Eiffage mobilizuje swoje kompeten-
cje z zakresu budownictwa, eksploatacji i utrzy-
mania infrastruktury energii odnawialnych.

Prognozując taki scenariusz, Grupa już dwa lata 
temu zintensyfikowała działania w tym zakresie. 
Świadczy o tym choćby fakt, iż dzięki działa-
niom tym łączna produkcja energii ze źródeł so-
larnych wzrosła o ponad 60% w okresie od roku 
2019 do marca 2021 roku.

Na zamieszczonym obok wykresie widać wy-
raźny wzrost produkcji w porównaniu z dany-
mi z raportu klimatycznego z roku 2020, dzięki 
uwzględnieniu projektów realizowanych przez 
Eiffage Energia we Francji, zarówno solar-
nych, jak wiatrowych, w tym projektu Toul-Ro-
sières (Francja, 31,5 MWc), w realizacji którego 
uczestniczyła firma RMT, spółka zależna Eiffage 
Énergie Systèmes.

(Francja i zagranica)
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DEKARBONIZACJA KOSZYKA ENERGETYCZNEGO I  ROZ-
WIJANIE DZIAŁAŃ W SEKTORZE ENERGII ODNAWIALNYCH

Elektrownie wiatrowe naziemne

strona 38

Szansa dla działalności operacyjnej: zwiększenie udziału 
rynkowego Eiffage jako budowniczego obiektów wytwa-
rzających energie odnawialne

Smulders, belgijska spółka zależna spółki Eiffage Métal, spe-
cjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu fundamentów 
dla elektrowni wiatrowych offshore oraz w projektowaniu, 
wykonywaniu i instalowaniu podstacji energetycznych dla 
potrzeb morskich farm wiatrowych.

Firma Smulders ma już na swoim koncie między innymi na-
stępujące osiągnięcia:

wykonanie 150 fundamentów pod wiatraki offshore, po-
nad 2 000 elementów wzmacniających i 30 podstacji za-
silania;

uzyskanie w listopadzie 2020 roku, w ramach konsor-
cjum, zamówienia na wyprodukowanie i wykonanie fun-
damentów jednopalowych i elementów wzmacniających 
dla pierwszych dwóch etapów budowy farmy wiatrowej 
offshore „Dogger Bank” na Morzu Północnym; docelowo 
będzie to największa morska farma wiatrowa na świecie 
o mocy 3,6 GW;

wykonanie w okresie 2019-2020, we współpracy z belgij-
ską firmą DEME, farmy wiatrowej Moray East zlokalizowa-
nej na północny wschód od wybrzeży Szkocji, zasilającej 
ponad 950 000 gospodarstw domowych.

•

•

•

Spółki Eiffage Senegal (inżynieria lądowa i roboty ziemne), Eiffage Energia (okablowanie) i Eiffage Énergie 
Systèmes (podstacje energetyczne), we współpracy z Vestas, wybudowały w Taïba Ndiaye największą na-
ziemną farmę wiatrową w Afryce Zachodniej; elektrownia została oddana do użytku w grudniu 2020 roku.

Zlokalizowana na północny zachód od Dakaru, ta nowoczesna, licząca 46 wiatraków elektrownia wiatrowa 
o łącznej mocy 158,7 MW, rozciąga się na długości 37 km. Jest to pierwsza tak duża elektrownia wiatrowa 
w Senegalu i w całej Afryce Zachodniej. Dla Senegalu jest to inwestycja o znaczeniu przełomowym w kwestii 
energii odnawialnych, zapewniająca energię elektryczną dla potrzeb ponad dwóch milionów mieszkańców.

Budowa realizowana przez firmę Smulders w Hoboken (Belgia)
Fundamenty wiatraków dla elektrowni wiatrowej offshore w Moray East (Szkocja)

Elektrownie wiatrowe morskie
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Elektrownie słoneczne

Będąc ekspertem w dziedzinie energii odnawialnych, 
a zwłaszcza elektrowni słonecznych, spółka Eiffage Éner-
gie Systèmes oferuje kompleksowe rozwiązania pod klucz, 
od dostarczenia paneli fotowoltaicznych, poprzez budowę 
i optymalizację elektrowni słonecznej, po jej serwisowanie.

Jej hiszpańska spółka zależna, Eiffage Energia, realizowała 
w roku 2020 prace związane z budową i oddaniem do eks-
ploatacji obiektu Nunez de Balboa, największej elektrowni 
fotowoltaicznej w Europie. 

Elektrownia ta została wybudowana w niecały rok w pobliżu 
granicy z Portugalią. Jej cechy znamienne to:

500 MWc mocy wytwarzanej przez blisko 1,5 miliona pa-
neli fotowoltaicznych, 115 falowników i dwie podstacje;

z wykorzystaniem już istniejących instalacji:

dla potrzeb produkcji ciepła i chłodu: 

w przypadku produkcji energii elektrycznej dla potrzeb własnych, zwłaszcza w przypadku oświetlenia 
LED stymulującego wzrost roślin: źródła fotowoltaiczne klasyczne i organiczne na przesłonach cieniują-
cych szklarni.

produkcja ciepła i/lub energii elektrycznej za pomocą rozwiązań wodorowych lub na bazie wodoru i CH4;

wyłapywanie CO2 pochodzącego z procesów przemysłowych zamiast kupowania przez klienta CO2 wy-
twarzanego specjalnie dla procesu fotosyntezy;

wdrożenie narzędzi do systemowego nadzorowania procesu produkcji energii odnawialnych.

832 GWh energii elektrycznej rocznie, tj. ilość potrzebna 
da pokrycia zapotrzebowania 250 000 mieszkańców;

215 000 ton CO2 rocznie mniej w porównaniu ze standar-
dową elektrownią termiczną.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI

Z uwagi na planowane zakończenie produkcji energii skogenerowanej we francuskich elektrociepłowniach 
opalanych gazem, a także na postępy w dziedzinie monitoringu i automatyzacji, pojawia się konieczność 
opracowania rozwiązań opartych o energie odnawialne dla potrzeb szklarni ogrodniczych: ogrzewania 
i chłodzenia, dostarczania CO2 niezbędnego do procesu fotosyntezy, oraz zasilania w energię elektryczną 
w przypadku szklarni wyposażonych w oświetlenie ze źródłami LED konieczne do stymulacji wzrostu upraw.

Spółka Eiffage Énergie Systèmes prowadzi obecnie następujące działania operacyjne w zakresie energii 
odnawialnych dla potrzeb szklarni ogrodniczych:

Perspektywy dla tego segmentu rynku w krótkiej perspektywie czasowej rysują się następująco:

Szansa dla działalności operacyjnej: wspieranie lokalnej produkcji owoców i warzyw w obiektach samowy-
starczalnych energetycznie dzięki źródłom energii odnawialnych

utrzymywanie istniejących instalacji kogeneracyjnych wspomaganych agregatami zapewniającymi 
pracę przez 12 godzin na dobę, dostarczających do szklarni CO2 pochodzący z procesu spalania, dla 
potrzeb procesu fotosyntezy;

klasyczna biomasa do ogrzewania szklarni wielkopowierzchniowych;

ciepło z paneli solarnych w celu utrzymywania umiarkowanej temperatury i osuszania szklarni;

geotermia z płytkich źródeł do ogrzewania i chłodzenia szklarni, z przywróceniem właściwości termicz-
nych wód gruntowych;

gazyfikacja i/lub pirogazyfikacja, jedyna aktualnie technologia umożliwiająca jednoczesne wytwarzanie 
ciepła i CO2;

− 

− 

− 

− 

− 
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Ekomobilność
NASZE ZASADY

WARUNKI SUKCESU

Pogodzić redukcję emisji CO2 z prawem wszystkich ludzi 
do korzystania z mobilności 

Wspierać rozwój miękkiego i niskoemisyjnego transpor-
tu na terenach miejskich i podmiejskich

Przyczyniać się do realizacji celu, jakim jest „zerowy 
wskaźnik degradacji środowiska naturalnego z powodu 
działalności człowieka”, dzięki zwiększaniu atrakcyjności 
środków komunikacji zbiorowej 

Traktowanie mobilności jako systemu i jako usługi, z wy-
-korzystaniem doświadczenia Grupy w dziedzinie dro-
gownictwa, energetyki i zagospodarowania

Uwzględnianie w projektach potrzeb w zakresie ekomo-
bilności już na etapie opracowywania koncepcji urbani-
stycznych

Usystematyzowanie ofert opartych na regeneracji / wtór-
nym użyciu materiałów bez dodatku surowców ropopo-
chodnych

Wspierane komunikacji zbiorowej przez silne zachęty 
i ułatwienia, na przykład wydzielone i bezpieczne buspa-
sy, korzystne cenniki itp.

Nawierzchnia bez asfaltu

Oznakowanie odblaskowe bez zasilania elektrycznego

•

•

ROŚNIE ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚCIEŻKI ROWEROWE

W roku 2020, w związku z obostrzeniami z powodu pandemii, a zwłaszcza obowiązkiem zachowywania bez-
piecznej odległości, samorządy terytorialne wyraźnie zainteresowały się budową tymczasowych ścieżek dla 
rowerzystów i pieszych oraz rozwojem aktywnej mobilności.

I tak, spośród 148 samorządów, które wzięły udział w ankiecie w ramach badania prowadzonego przez Club 
des villes et territoires cyclables (Klub miast i obszarów z ruchem rowerowym), 83% planowały jedną bądź 
kilka inwestycji polegających na stworzeniu tymczasowych ścieżek dla potrzeb aktywnej mobilności, tj. dla 
pieszych i/lub rowerzystów.

Owe tymczasowe ścieżki, zwane czasem „koronaścieżkami”, okazały się sukcesem: cel wyznaczony na po-
czątku pierwszego lockdownu, tj. utworzenie 1 000 kilometrów takich ścieżek, został zrealizowany w 70% 
w czasie krótszym niż jeden rok.

Spółka Eiffage Route posiada kompetencje i środki, które umożliwiają jej wykorzystanie szansy, jaką jest 
zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb tej mobilności, oferując m.in. swoje innowacyjne rozwiązania 
niskoemisyjne:

Spółka Eiffage Route opracowała produkt o nazwie Biophalt®, specjalną mieszankę o wysokich parametrach 
użytkowych produkowaną na bazie lepiszcza roślinnego wytwarzanego z produktów ubocznych francuskie-
go sektora gospodarki leśnej oraz kruszywa zawierającego co najmniej 30% materiałów pochodzących z roz-
biórki starych nawierzchni drogowych. Mieszanka Biophalt® została m.in. zastosowana do budowy ścieżki 
rowerowej w Lyonie, między dzielnicami Décines i Meyzieu, wzdłuż linii tramwajowej T3.

W roku 2018 Spółka Eiffage Route i firma OliKrom® z Bordeaux zawarły umowę o współpracy dotyczącą 
budowy ścieżek rowerowych nowej generacji zwiększających atrakcyjność komunikacji rowerowej dzięki za-
stosowaniu skuteczniejszego oznakowania drogowego, zwłaszcza w nocy, bez konieczności montażu oświe-
tlenia ulicznego.

Pierwsza doświadczalna ścieżka została wybudowana w 2018 roku w Pessac (Gironde), z zastosowaniem 
oznakowania poziomego przy użyciu farby odblaskowej LuminoKrom®. Podobne rozwiązanie zrealizowano 
w grudniu 2020 roku między May-sur-Orne a Fontenay-le- Marmion (Calvados).

Te innowacyjne, opatentowane rozwiązania przeznaczone są dla dynamicznie rozwijającego się rynku ekolo-
gicznego transportu miękkiego i ścieżek rowerowych, na terenach miejskich i podmiejskich.

Szansa dla działalności operacyjnej: rozwiązanie problemu deficytu ścieżek rowerowych na terenach miej-
skich i podmiejskich dzięki ofercie łączącej ekologię z bezpieczeństwem
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PROMOWANIE CARPOOLINGU

Ekomobilność idzie w parze z innowacyjnością. We wrze-
śniu 2020 roku należąca do Grupy spółka AREA, działają-
ca w sektorze koncesji autostradowych, oddała do użytku 
8,5 km odcinek pasa ruchu przeznaczonego specjalnie dla 
samochodów wspólnie użytkowanych, na autostradzie A48 
między Voreppe a Grenoble (Izera). Była to pierwsza tego 
typu realizacja we Francji po przyjęciu, w grudniu 2019 roku, 
ustawy w sprawie kierunków rozwoju mobilności.

Spółki APRR i AREA budują 
dla swoich klientów najle-
piej wyposażoną francuską 
autostradową sieć stacji ła-
dowania samochodów elek-
trycznych o mocy jednost-
kowej nawet do 350 kW.

Ta pierwsza tak gęsta sieć 
stacji zasilana jest w 100% 
energią zdekarbonizowaną, 
zapewniając usługę wyso-
kiej jakości dla wszystkich.

Na koniec 2021 roku 42% 
stref postojowych na au-
tostradach obsługiwanych 
przez spółki APRR-AREA 
było wyposażonych w stacje 
zasilania dużej mocy.

Pas ten (w kierunku Lyon-Grenoble) dostępny jest wyłącznie 
dla samochodów, którymi podróżują co najmniej dwie oso-
by oraz dla pojazdów o bardzo niskim współczynniku emisji 
i dla taksówek.

Cel: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczysz-
czeń powietrza będących skutkiem powszechnego uzależ-
nienia się francuskich kierowców od pojazdów silnikowych 
(75% spośród 17 milionów osób we Francji dojeżdża do pra-
cy samochodem w pojedynkę).

Do mierzenia współczynnika zajętości pojazdów w czasie 
rzeczywistym spółka AREA korzysta z doświadczenia firmy 
Pryntec specjalizującej się w technologii rejestracji i przetwa-
rzania obrazu.

Podobny projekt prowadzony był przez spółkę Eiffage Éner-
gie Systèmes na bulwarach miejskich M6 / M7, w pobliżu 
tunelu Fourvière w Lyonie. Na koniec listopada 2020 roku 
po obu stronach drogi wydzielony został pas ruchu zarezer-
wowany dla pojazdów, którymi podróżuje więcej niż jedna 
osoba.

Konsorcjum spółek Eiffage Énergie Systèmes i Pryntec wy-
grało przetarg na dostawę, montaż, podłączenie i przepro-
wadzenie kwalifikacji urządzeń kontrolnych oraz czujników 
i elektronicznych tablic informacyjnych dla potrzeb użytkow-
ników drogi.

BUDOWA SIECI STACJI ŁADOWANIA DUŻEJ MOCY

Szansa dla działalności operacyjnej: wspieranie komunikacji 
zbiorowej i podróżowania samochodami współdzielonymi 
na autostradach
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STACJE ŁADOWANIA
SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

Koniec 2021 

Bardzo duża moc [150 kW i więcej]

Duża moc [50 kW]

W eksploatacji na
dzień 1 marca 2021

W eksploatacji na dzień 
1 marca 2021 r. (TESLA)

Instalacja zaplanowana od 
marca do końca 2021  (TESLA)

Instalacja zaplanowana 
od marca do końca 2021 

W eksploatacji od 
marca 2021

Opracowanie: Carto Diem

Instalacja zaplanowana od 
marca do końca 2021 r.



DZIAŁANIA I CELE 
W ZAKRESIE REDUKCJI 
EMISJI

Odrestaurowany szklany dach obiektu Hôtel de la Marine w Paryżu
280 m2 konstrukcji metalowych, stężeń strunowych i okładzin perforowanych z blachy nierdzewnej
Realizacja: Eiffage Métal
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Emisje CO2 we Francji
DZIAŁANIA I CELE W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI

W zakresie 3 ujęte są wszystkie emisje generowane pośrednio przez działania organizacji, nie ujęte w za-
kresie 2, a związane z pełnym łańcuchem wartości (por. strona 16).

Do  zakresu  3  upstream przedsiębiorstwa  sektora  budownictwa  i  robót  publicznych wchodzą wszystkie 
emisje CO2 wygenerowane przez łańcuch wartości na wejściu, a więc zakup materiałów i urządzeń, zakup 
usług świadczonych przez podwykonawców, transport i fracht przed przystąpieniem do wykonywania dzia-
łań, wynajem maszyn i nieruchomości, przejazdy pracowników, odpady z budowy itp., do chwili oddania 
budynku, obiektu lub infrastruktury.

Badanie wykonane w roku 2020 przez Eiffage-Quantis wykazało, że emisje CO2 z zakresu 3 upstream Eiffa-
ge (Francja bez sektora Koncesji) stanowią 85% wszystkich emisji CO2 zakresów 1, 2 i 3 upstream.

89% wszystkich emisji zakresu 3 upstream pochodzi z zakupu towarów i usług (stali, betonu, usług pod-
wykonawstwa itd.). Choć każdy z sektorów Eiffage przyczynia się do emisji w inny sposób, stosownie do 
charakteru swoich działań, to i tak w przypadku zakresu 3 upstream w każdym sektorze największy udział 
ma zakup towarów i usług: 83% w przypadku Eiffage Énergie Systèmes, 86% w przypadku Eiffage Infra-
structures i 97% w przypadku Eiffage Construction.

W  roku  2020  Eiffage  przeprowadziła  ponownie  analizę 
emisji CO2 generowanych przez swoje działania na teryto-
rium Francji dla zakresów 1, 2 i 3 upstream. Badanie zosta-
ło wykonane we współpracy z kancelarią Quantis specja-
lizującą się w analizach strategii na rzecz klimatu i redukcji 
śladu węglowego w różnych sektorach gospodarki.

Wszystkie dane liczbowe przedstawione w niniejszym ra-
porcie  pochodzą  ze  wspomnianej  analizy.  Dotyczą  one 
roku 2019 (bez skutków pandemii Covid-19).

•

•

CO TO JEST „ZAKRES 3 UPSTREAM”?

495 000 teqCO2 2 860 000 teqCO2

33 %
BUDOWNICTWO

13 %
ENERGIE SYSTEMOWE

30 %
INFRASTRUKTURY: 

KONSTRUKCJE METALOWE –
GOYER

20 %
INFRASTRUKTURY: 
INWESTYCJE DROGOWE –
WYKONANIE ROBÓT

4 %
INFRASTRUKTURY: 
INWESTYCJE DROGOWE – 85 %5 %

KONCESJE I
HOLDING

13 %
ENERGIE SYSTEMOWE

78 %
INFRASTRUKTURY

4 %
BUDOWNICTWO

15 %

EMISJE ZAKRESU 3 UPSTREAM
(FRANCJA, 2019 – BEZ SEKTORA KONCESJI)

EMISJE W ZAKRESACH 1 I 2*
(FRANCJA, 2019)

* *
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Redukcja emisji dla 
zakresów 1 i 2

DZIAŁANIA I CELE W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI

Udział CO2 w przychodach netto w odniesieniu do emisji z zakresów 1 i 2 uległby zmniejszeniu 37 ton CDE 
(równoważnika CO2) na milion euro w roku 2019 do 20 ton CDE (równoważnika CO2) na milion euro w roku 
2030.

znaczną redukcję emisji CO2 związanych z działalnością za-
kładów wapienniczych Eiffage Route w Bocahut. Zakłady 
te emitują obecnie 21,8% emisji zakresów 1 i 2 Grupy;

zastąpienie energii pochodzącej z paliw kopalnych ener-
gią elektryczną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych (co 
spowoduje de facto wzrost zużycia energii elektrycznej);

drastyczną redukcję emisji CO2 pochodzących z floty po-
jazdów.

Po przeprowadzeniu badania Eiffage-Quantis poszczególne 
spółki oraz dyrekcje działów wsparcia, w szczególności DD-
DIT, Dyrekcja ds. Zakupów i Dyrekcje ds. Sprzętu, przenalizo-
wały różne możliwości redukcji emisji CO2 poprzez wpływ na 
poszczególne pozycje będące ich źródłem.

Na podstawie tych analiz przyjęto założenie mające na celu:

Na zamieszczonym obok schemacie przedstawiono porówna-
nie poszczególnych celów redukcji emisji CO2 z zakresów 1 i 2 
Eiffage w zależności od wybranej ścieżki działań.

Zgodnie z kryteriami SBTi, przyjęcie kursu utrzymania wzrostu 
temperatury globalnej na poziomie 1,5°C zamiast kursu 2°C 
wiąże się z koniecznością zredukowania do roku 2030 emisji 
gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 o 46% w stosunku do 
emisji z roku 2019.

Kurs i związane z nim cele redukcji CO2 mają zastosowanie 
jednakowo do wszystkich sektorów Eiffage. Cele te zostały 
już uwzględnione w planach strategicznych sektorów na lata 
2021-2025, w związku z czym będą co roku kontrolowane do 
końca pierwszego głównego etapu w roku 2025.

•

•

•

CELE REDUKCJI EMISJI CO2 DLA ZAKRESÓW 1 I 2 W POWIĄZANIU Z WYBRANYM KURSEM



 Science-Based Targets initiative (SBTi): scenariusze redukcji emisji gazów cieplarnianych spójne z zaleceniami naukowymi
Well-below: scenariusz utrzymania temperatury w przedziale od 2 °C do 1,5 °C
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Redukcja emisji dla 
zakresu 3 upstream

DZIAŁANIA I CELE W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI

Zobowiązanie do redukcji łącznej o -30% w porównaniu do scenariusza bazowego 2019

Na podstawie badania przeprowadzonego przez Eiffage 
i Quantis oszacowano, że udział emisji CO2  dla zakresu 3 
upstream w sektorze Budownictwa, Energii Systemowych 
i Infrastruktury Eiffage we Francji wyniósł 85% dla roku ba-
zowego 2019.

Konieczne jest zatem wyznaczenie ambitnego celu ograni-
czenia tych emisji o 30% do roku 2030. Cel ten może zostać 
osiągnięty tylko przy ścisłej współpracy z dostawcami towa-
rów i usług, dlatego tak ważny jest plan działań na rzecz re-
dukcji śladu węglowego, realizowanych wspólnie z Dyrekcją 
ds. Zakupów (por. rozdział 2, strony 20 - 22).

Aby wesprzeć wysiłki podejmowane przez Eiffage na rzecz 
redukcji emisji CO2, w marcu 2021 roku Prezes Zarządu za-
twierdził wniosek o rejestrację zobowiązania Eiffage w „The 
Science-Based Targets initiative” (SBTi).

Przypomnijmy, że globalna inicjatywa SBTi powstała dzięki 
współpracy Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations 
Global Compact, le World Resources Institute (WRI) oraz 
World Wide Fund for Nature (WWF).

Przyjęcie wytycznych SBTi świadczy o dostosowaniu celów 
redukcyjnych danej organizacji do poziomu dekarbonizacji 
koniecznego do ograniczania globalnego ocieplenia klimatu 
zgodnie z wybranym kursem.

Przyjęcie wytycznych Science-Based Targets initiative

CELE REDUKCJI EMISJI CO2 DLA ZAKRESU 3 UPSTREAM
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Monitorowanie 
wyników

DZIAŁANIA I CELE W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI

Dzięki zaangażowaniu i wysiłkom wszystkich sektorów Grupy, podwyższona została wyraźnie ocena Eiffage, 
nadawana co roku przez CDP dotycząca obszaru „Climate Change”. Ocenie poddano poziom zarządzania 
strategią na rzecz klimatu, skuteczność rozpoznania ryzyk klimatycznych oraz szans biznesowych na rzecz 
redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Niniejszy raport stanowi uzupełnienie danych przeznaczonych dla CDP w roku 2021, dla wybranego przez 
Eiffage kursu utrzymania temperatury globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C, tj. dane na temat redukcji 
emisji CO2 z zakresów 1 i 2, a także informacje na temat emisji CO2 związanych z zakresem 3 upstream oraz 
związane z nim cele redukcyjne.

Po przeprowadzeniu latem 2020 roku audytu wewnętrzne-
go dotyczącego usprawnienia procesu zbierania danych 
pozafinansowych, utworzony został komitet kierowania tran-
swersalnego, na czele którego stanął Dyrektor Finansowy. 
Zadaniem komitetu jest opracowanie, na bazie istniejącego 
oprogramowania i narzędzi, na przykład finansowych lub za-
kupowych, interfejsu umożliwiającego prawidłowe pozyski-
wanie kilkunastu wskaźników kluczowych.

Prace dotyczą następujących wskaźników:

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ EIFFAGE W RAMACHSTRATEGII NA RZECZ KLIMATU

PODWYŻSZENIE OCENY EIFFAGE Z „B” NA „A-„ W RANKINGU CLIMATE CHANGE 2020 CDP

Zakresy 1 i 2:

Zakres 3 upstream:

Zużycie wody 

•

•

•

zużycie energii przez wszystkie budynki, zakłady 
przemysłowe i budowy Grupy

zużycie energii elektrycznej przez wszystkie budynki, 
zakłady przemysłowe i budowy Grupy

zużycie paliwa przez floty pojazdów i maszyn

emisje gazów cieplarnianych związane z trzema wyżej 
wymienionymi wskaźnikami

ilość zakupionego betonu, stali i asfaltu

emisje gazów cieplarnianych związane z wyżej wy-
mienionym wskaźnikiem

− 

− 

− 

− 

− 

− 

SEKOYA

Unikanie emisji CO2 w
ofercie handlowej

FUNDUSZE E-FACE OUTIL CARL 




REALIZACJA CELÓW DE
REDUKCYJNYCH
Przestrzeganie kamieni
milowych harmonogramu

ZAKRES 3 UPSTREAM
Obliczony dla obszaru Francji.
Opublikowany w kwietniu 2021

OCENA CDP**
« A- » w roku 2020





SYSTEM INFORMATYCZNY

BONUS

• KURS UTRZYMANIA
TEMPERATURY GLOBALNEGO
OCIEPLENIA NA POZIOMIE
1,5 °C ZGODNIE Z SBTI

•

• SKORZYSTANIE Z SZANS
BIZNESOWYCH

•

CELE I WYNIKI

STRATEGIA

* Science-Based Targets initiative Carbon Disclosure Project
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Dworzec „Six Routes” w la Courneuve (Seine-Saint-Denis)
Société du Grand Paris 

Chartier Dalix architectes
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Eiffage
Campus Pierre Berger  
3-7, place de l’Europe  
78140 Vélizy-Villacoublay  
T +33 ( 0 )1 34 65 89 89
www.eiffage.com
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