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Eksperci i naukowcy biją na alarm
W lutym 2022 roku opublikowany został szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu  (IPCC). Wnioski  są  jednoznaczne:  wzrost  temperatury  o  +1,09  °C  w  roku  2021 
spowodował wyraźnie dostrzegalne negatywne skutki w postaci niestabilności energetycznej, 
nasilenia  się  procesu  degradacji  ekosystemów,  nierównego  dostępu  do  wody  pitnej, 
zubożenia itd. Według szacunków IPCC, do roku 2030 liczba osób zagrożonych skrajnym 
ubóstwem osiągnie granicę 132 milionów, a wzrost poziomu wód w oceanach do roku 2050 
może spowodować zalanie stref przybrzeżnych zamieszkałych przez miliard ludzi. Autorzy 
raportu  sygnalizują,  że  zastosowane  dotychczas  środki  są  niewystarczające  i  zachęcają 
do  wzmożenia  wysiłków  finansowych  w  takich  kluczowych  sektorach  jak  transformacja 
energetyczna, gospodarka wodna, dostosowanie upraw czy ochrona środowisk naturalnych.

Europejska gospodarka niskoemisyjna: wspierana przez Zielony Ład i  wzmocniona 
przez wstrząsy geopolityczne
W roku 2021 Unia Europejska wprowadziła szereg instrumentów służących realizacji ambitnego 
celu, jakim jest realne przekształcenie europejskiej gospodarki w gospodarkę zrównoważoną 
w  skali  kontynentu.  Pakiet  „Gotowi  na  55%”,  „Zielony  Ład”  i  Taksonomia UE  to potężne 
narzędzia  zdolne  do  oddziaływania  na  długofalową  strategię  przedsiębiorstw  oraz  na  ich 
codzienność.
Na  początku  roku  2022  nastąpił  najpoważniejszy  od  1945  roku  wstrząs  geopolityczny 
w Europie. Wojna w Ukrainie spowodowała nie tylko straszliwy dramat  ludzki,  lecz również 
zmusiła kraje europejskie do zapewnienia sobie niezależności energetycznej, przede wszystkim 
przez  zwiększenie  jej  racjonalności  i  efektywności. Brutalna  rzeczywistość uświadomiła  tym 
krajom  bezwzględną  konieczność  wytwarzania  europejskich  materiałów  odnawialnych, 
zdekarbonizowanych,  produkowanych  lokalnie,  zgodnie  z  zasadami  gospodarki  o  obiegu 
zamkniętym, ekonomicznych i racjonalnych. Jednym słowem: materiałów zrównoważonych.
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Przyjęta w grudniu 2019 roku strategia „Europejski Zielony Ład” służy realizacji ambitnego celu, 
jakim  jest przekształcenie gospodarki w  skali  całego  kontynentu,  a właściwie w  skali  całego 
świata,  jeżeli  uwzględnić  wolumen  wymiany  towarów  i  usług  oraz  zdolności  inwestycyjne 
europejskich uczestników runku. Głównymi celami tej strategii są:
• Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55% do roku 2030 (w porównaniu z rokiem 1990);
• Osiągnięcie neutralności węglowej najpóźniej do roku 2050;
• Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2021 r. nowego aktu prawnego o nazwie „Taksonomia 

UE”,  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady  (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie ustanowienia  ram ułatwiających  inwestycje uznawane za „zielone”  lub 
„zrównoważone” zgodnie z definicją przyjętą wspólnie przez 27 państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Założenia tej definicji, opartej na idei rozwoju gospodarczego realizowanego 
z wykorzystaniem  systemowego podejścia  społecznego  i  środowiskowego  (patrz  grafika 
zamieszczona poniżej), wskazują podmiotom finansującym inwestycje rodzaje działalności 
gospodarczych, które należy wspierać i w przypadku których łatwiej jest kontrolować ryzyko 
utraty ich wartości w kontekście wyzwań klimatycznych.

W  związku  z  tym,  od  roku  2021  Eiffage  publikuje  dane  na  temat  swoich  działalności,  które 
kwalifikują się do Taksonomii UE, biorąc pod uwagę przychody, nakłady inwestycyjne (Capex) 
i  koszty operacyjne  (Opex) wynikające  z produktów  i/lub usług  związanych  z działalnościami 
gospodarczymi uznawanymi za zrównoważone w rozumieniu tego rozporządzenia i jego aktów 
delegowanych, w zakresie realizacji dwóch pierwszych celów Taksonomii, tj. łagodzenia zmian 
klimatu i adaptacji do zmian klimatu.

Nowy kontekst Europejskiego Zielonego Ładu i Taksonomii UE

OBOWIĄZKOWE 
WARUNKI

1. Wniesienie istotnego wkładu w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych
zgodnie z trzema kryteriami kwalifikacyjnymi

OBJECTIFS 

3.  Poszanowanie norm społecznych (OECD i MOP)

2.  Niewyrządzenie poważnych szkód żadnemu z sześciu celów („Do not significant harm”)

3. Ressources aquatiques et marines – Protection

4. Économie circulaire

6. Biodiversité et écosystèmes – Protection et restauration

5. Pollution – Prévention et contrôle

2. Adaptation au changement climatique

1. Atténuation du changement climatique

CONDITIONS 
OBLIGATOIRES

1. Contribution substantielle à un ou plusieurs objectifs selon trois critères de validation 

CELÓW

3. Respect des normes sociales (de l’OCDE et de l’OIT)

2. Aucun préjudice causé à l’un des six objectifs (« Do not significant harm »)

3. Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych 
i morskich

4.Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

5. Zapobieganie zanieczyszczeniu  jego kontrola

2. Adaptacja do zmian klimatu

1. Łagodzenie zmian klimatu

Royaume-Uni

Norvège
Suède

Hongrie
Roumanie

Belgique
Luxembourg

France

Portugal
Espagne

Pays-Bas

Allemagne

Suisse

Italie

Pologne

Francja 13,7 Mds

1,3 Mds

1,3 Mds

0,9 Mds

0,7 Mds

0,8 Mds

18,7 Mds

96 % PRZYCHODÓW EIFFAGE REALIZOWANYCH JEST W EUROPIE

68%

OPEX

64%

CAPEX

50%

Kwalifikowalne
Nie kwalifikowalne

Kwalifikowalne
Nie kwalifikowalne

Kwalifikowalne
Nie kwalifikowalne

Lokalizacje Projekty

Kraj

1. Łagodzenie zmian klimatu 

2. Adaptacja do zmian klimatu

PRZYCHÓD

Przychody 2021 

Francja

Niemcy

Kraje Beneluksu

Hiszpania

Pozostałe kraje UE

Kraje spoza UE

Grupa
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Słowo wstępne

Dziesięć lat!

Tyle  mniej  więcej  zostało  nam  czasu 
na  odwrócenie  krzywej  emisji  gazów 
cieplarnianych  i  podejmowanie  kroków 
zmierzających  do  ograniczenia  do  1,5  °C 
wzrostu temperatury na ziemi i przyczynienia 
się w ten sposób do ocalenia naszej planety.

Na  styku  decyzji  i  działania  znajduje  się 
transformacja.  Jesteśmy  w  nią  w  pełni 
zaangażowani:  dokonujemy  transformacji 
ekologicznej  naszych  działalności 
i rezygnujemy z doraźnych zysków na rzecz 
tworzenia wartości trwałych, wspierając przy 
tym rozwój człowieka i ochronę wszelkiego 
życia na Ziemi.

W  praktyce  przekłada  się  to  na  plany 
działań  realizowane  we  wszystkich 
sektorach  działalności,  zasoby  know-
how  i  środki  finansowe  oraz  wymierne 
wskaźniki  skuteczności,  ujęte  w  oficjalnym 
harmonogramie  i  zdefiniowane  w  związku 
ze zobowiązaniami świadomie podjętymi 

przez Radę Dyrektorów i przeze mnie, 
a mianowicie:
•  zobowiązaniem do podążania 
kursem utrzymania wzrostu temperatury na 
poziomie 1,5 °C we wszystkich sektorach 
działalności, bez wyjątku;
•  przyjęciem ambitnych, lecz 
koniecznych celów do roku 2030, 
z kamieniem milowym w roku 2025 oraz 
osiągnięciem neutralności węglowej do 
roku 2050.

Nie  wierzę  w  puste  obietnice  ani 
w zobowiązania, których sam nie zdołałbym 
podjąć.  Wierzę  natomiast  w  pracę 
zespołową, w  poczucie  odpowiedzialności 
i w wytrwałość. Dla wielu osób są to jedynie 
przeszkody, natomiast my w Eiffage widzimy 
w tym przede wszystkim wyjątkowe szanse 
na  zapewnienie  rozwoju naszych  sektorów 
działalności na najbliższe dziesięciolecia.

W tym właśnie duchu przyśpieszyłem, w roku 
2017,  wdrożenie  przez  Eiffage  jej  polityki 
klimatycznej  i  ograniczania  emisji  CO2, 
mobilizując żywotne siły Grupy i codziennie 
wspierając  ukierunkowane  na  realizację 
tych celów  inicjatywy pracowników  i kadry 
zarządczej,  naszych  dostawców  i  klientów, 
jednym  słowem:  całego  ekosystemu 
socjoekonomicznego  zrównoważonego 
miasta i infrastruktur.

Nie  osiągniemy  tego  celu  samodzielnie, 
w tym wyścigu z czasem nie będzie jednego 
zwycięzcy.  Będą  natomiast  ci,  którzy 
w  wyścig  ten  zaangażowali  się  z  pełną 
determinacją,  ci,  którzy  współpracują 
i  współdziałają,  aby  szybciej  podążać  do 
przodu, wspólnie. Jesteśmy jednymi z nich.

Z  poczuciem  satysfakcji  ze  wspólnie 
wykonywanej  solidnej  pracy,  zachęcam 
wszystkich  do  zapoznana  się  z  niniejszym, 
trzecim  już  raportem  klimatycznym  Grupy 
Eiffage. 

Przypomnienie najważniejszych decyzji podjętych 
w roku 2021

Ład korporacyjny Grupy uwzględnia cele, 
których realizacja przyczynia się do łagodzenia 
zmian klimatu i do adaptacji do skutków zmian 
klimatycznych. Ich wyrazem jest między innymi:

• Ambitna polityka dekarbonizacyjna;
• Włączenie do ofert rozwiązań niskoemisyjnych;
• Wzmocnienie Grupy w kluczowych sektorach 

transformacji ekologicznej.

W związku z podjęciem zobowiązania 
o podążaniu kursem utrzymania wzrostu 
temperatury na poziomie 1,5 °C we wszystkich 
sektorach działalności Grupy, emisje CO2 
mają zostać zredukowane do następujących 
poziomów:

• poniżej 46 % w zakresach 1 i 2, do roku 2030;
• poniżej 30 % w zakresie 3 upstream, do roku 

2030;
• poniżej 30 % w zakresie 3 downstream, do roku 

2030; 
• osiągnięcie neutralności węglowej najpóźniej do 

roku 2050.

Eiffage przystąpiła do inicjatywy Science-Based 
Targets initiative (SBTi):
• w celu weryfikacji swoich metod obliczania 

emisji i celów redukcyjnych;
• w celu dostosowywania swoich działań stosownie 

do zaleceń wspólnoty międzynarodowej01
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ODILE GEORGES-PICOT
Niezależny Członek Rady Dyrektorów, członek 
Komitetu ds. Strategii i CSR.
Jak Rada Dyrektorów godzi ze sobą 
konieczność uwzględniania ryzyk 
krótkoterminowych z  koniecznością 
uwzględniania ryzyk klimatycznych 
w perspektywie długoterminowej?
Wszystkich  tematów  zgłaszanych  Radzie 
Dyrektorów  dotyczą  w  mniejszym  lub 
większym  stopniu  kwestie  związane 
z  wyzwaniami  klimatycznymi  i  degradacją 
ekosystemów, mające  silny wpływ na model 
biznesowy przedsiębiorstwa.
Dlatego  staramy  się  uwzględniać  kontrolę 
ryzyk  związanych  z  tymi  globalnymi 
wyzwaniami  i  wspieramy  przekształcanie 
modelu  biznesowego  Grupy  w  celu 
wykorzystania  możliwości  robienia  biznesu 
zrównoważonego i zdekarbonizowanego.
Komitet ds. Strategii i CSR, będący organem 
wewnętrznym Rady Dyrektorów, wymaga od 
Grupy  włączania  do  jej  celów  planu  działań 
związanych z ograniczaniem emisji CO2 oraz 

CHRISTIAN CASSAYRE
Dyrektor Finansowy Eiffage
KLUCZOWE DZIAŁANIA W  ROKU 
2021
•  Przyśpieszyć  automatyzację 
sprawozdawczości  niefinansowej 
w  zakresie  kluczowych  wskaźników 
społecznych i środowiskowych;
•  Przestawić  przedsiębiorstwo 
na  kurs  zgodny  z  wymaganiami 
Taksonomii UE;
•  Uczestniczyć  w  dostosowaniu 
sektorów działalności do powszechnego 
korzystania z ekologicznych materiałów 
niskoemisyjnych  pozyskiwanych 
ze  źródeł  zarządzanych  w  sposób 
zrównoważony.  Od  marca  2021  roku 
Eiffage  jest  członkiem  i  płatnikiem 
funduszu  Fonds  Bois  et  Ecomatériaux 
(Funduszu  Drewna  i  Materiałów 
Ekologicznych)  korzystającego 
z dotacji w wysokości 80 milionów euro, 
kierowanego przez bank BPI France.
W  roku  2021  weszło  w  życie 
rozporządzenie  unijne  Taksonomia 

UE,  podstawowy  akt  prawny  planu 
działań  dotyczących  zrównoważonych 
finansów. Rozporządzenie ma na celu 
przekierowanie  kapitału  z  inwestycji 
szkodzących  środowisku  na 
działalności „zrównoważone”, według 
definicji  przyjętej  wspólnie  przez  27 
państw członkowskich.
W  oparciu  o  kryteria  Taksonomii 
możemy  obecnie  ustalić,  czy 
poszczególne  działalności,  z  którymi 
związane  są  nasze  przychody, 
inwestycje  i  koszty  operacyjne, 
są  faktycznie  „zielone”,  czy  też 
„brunatne”.
Taksonomia  wprowadza 
ujednolicone  pojęcia,  wspólny 
język,  którym  posługują  się  organy 
regulacyjne,  podmioty  finansujące 
i  przedsiębiorstwa,  zarówno 
inwestorzy,  jak  generalni  wykonawcy. 
Taksonomia  ułatwia  porównywalność 
modeli biznesowych.
Ta  zupełnie  nowa  i  nieustannie 
ponawiana  praca  polegająca  na 
klasyfikowaniu,  wyodrębnianiu 
i zestawianiu danych wymaga podejścia 
wielodyscyplinarnego i zaangażowania 
wszystkich  dyrekcji,  administracyjno-
finansowej,  księgowości,  zakupów, 
zrównoważonego  rozwoju  i  IT. 
Zmusza  wszystkie  osoby  w  firmie 
do  uwzględniania  wyzwań 
środowiskowych.
To  mała  rewolucja  wewnętrzna 
przyczyniająca się do wielkiej, aktualnie 
dokonującej się rewolucji gospodarczej 
w  Europie.  Dzięki  nowym  przepisom 
europejskim  usprawniony  zostanie 
proces  transformacji  ekologicznej 
naszego  modelu  biznesowego 
i  jego  dynamicznego,  nieustannego 
doskonalenia.

prezentowania  danych  na  temat  postępów 
w  ich  realizacji.  Ponadto  stwierdzamy,  że 
w  każdym  sektorze  działalności  istnieje 
wiele  możliwości  w  obszarze  transformacji 
ekologicznej.  Oceniamy  również  operacje 
wzrostu  zewnętrznego,  weryfikując  ich 
zdolność do podążania kursem ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych Grupy.
Jak Rada Dyrektorów postrzega 
zaostrzone wymagania w  zakresie 
transparentności niefinansowej: ryzyka 
związane z  wyzwaniami klimatycznymi, 
zobowiązania redukcji emisji, publikowanie 
kluczowych wskaźników itd.? 
Wszyscy  członkowie  Rady  są  zgodni  co  do 
tego,  że  sprawozdawczość  niefinansowa 
jest  w  pełni  uzasadniona  i  że  musi  być 
wiarygodna. Dlatego spokojnie, lecz z pewną 
niecierpliwością, oczekujemy wprowadzenia 
ujednoliconych  europejskich  zasad 
raportowania  wynikających  z  dyrektywy 
CSRD*,  które  ostatecznie  położą  kres 
praktykom, które nazwałabym „normatywnym 
self-service”.  Najważniejszym  skutkiem 
dyrektywy  CSRD  będzie  ustanowienie  dla 
wszystkich krajów europejskich jednakowych 
wymagań  w  zakresie  sprawozdawczości 
niefinansowej  i  uproszczenie  procesu: 
dzięki  interoperacyjności  kryteriów  ESG, 
ujednoliconym  standardom  opracowanym 
przez  EFRAG**  i  dzięki  analizie  tzw. 
podwójnej  materialności  (założeń  i  wpływu 
zmian klimatu na biznes i biznesu na klimat) 
w  powiązaniu  ze  sprawozdawczością 
finansową,  obowiązkową  dla  wszystkich 
przedsiębiorstw  europejskich 
zatrudniających więcej niż 250 pracowników.
Nareszcie  zapewniona  zostanie  zarówno 
czytelność,  jak  i  porównawczość  danych. 
Mamy  nadzieję,  że  zasady  te  zaczną 
obowiązywać od roku 2024 (dla sprawozdań 
dotyczących roku 2023).

Zaangażowanie Rady Dyrektorów Zaangażowanie Dyrekcji Finansowej

*Corporate Sustainability Reporting Directive **European Financial Reporting Advisory Group
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Dyrekcja ds. Zrównoważonego Rozwoju  i  Innowacyjności Transwersalnej, podlegająca 
bezpośrednio  Prezesowi  Dyrektorowi  Generalnemu,  pośredniczy  w  relacjach  między 
Dyrekcją Generalną, a działami pomocniczymi i operacyjnymi w kwestiach dotyczących 
klimatu  i  emisji  CO2.  Do  jej  obowiązków  należy  również  wspieranie  inicjatyw 
racjonalizatorskich  służących opracowywaniu niskoemisyjnych  rozwiązań operacyjnych 
zgłaszanych  przez  wewnętrznych  interesariuszy  Grupy,  traktowanych  jak  dostawcy, 
w ścisłej współpracy z Działem Zakupów.

Strategia  ograniczania  emisji  CO2  wpływa  na  nasz model  biznesowy  w  perspektywie 
krótko, średnio i długoterminowej, dlatego jest ona dziś  jednym z głównych kryteriów 
zarządzania Grupą, kluczowym elementem działań struktur pomocniczych i planów działań 
struktur  operacyjnych  całej  firmy.  Poniższa  grafika  przedstawia  strategię  ograniczania 
emisji z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne i ich zadania.

Zarządzanie wszystkimi sektorami działalności Grupy według kryteriów niskoemisyjności

STRUKTURA ROLA I ZADANIA W OBSZARZE STRATEGII CO2 I KLIMATYCZNEJAKTORZY

RADA DYREKTORÓW

ZARZĄD

DZIAŁY 
WSPIERAJĄCE

Zatwierdza strategię klimatyczną Grupy
Zatwierdza mapę ryzyk CSR i klimatycznych
Wspiera transformację ekologiczną modelu biznesowego
Zatwierdza operacje wzrostu zewnętrznego z uwzględnieniem ryzyka klimatycznego
Definiuje kryteria wyników niefinansowych od spełnienia których zależy wynagrodzenie Prezesa Dyrektora 
Generalnego

Kieruje strategią klimatyczną Grupy: oficjalne zobowiązanie do podążania kursem utrzymania wzrostu
temperatury na poziomie 1,5°C, cele redukcyjne, środki i inwestycje, harmonogram redukowania emisji
Wprowadza, za pośrednictwem Comexu i działów wspierających, strategię klimatyczną do sektorów Grupy,
w postaci planów operacyjnych

Proponuje/aktualizuje strategię klimatyczną Grupy; koordynuje procesem pomiaru wyników działań
dekarbonizacyjnych:
Wprowadza Taksonomię UE

Wprowadza Taksonomię UE i sporządza raporty dla organów kontroli, akcjonariuszy i rynku

Powoduje włączanie pracowników w działania związane z wyzwaniami klimatycznymi wymuszającymi 
zmianę modelu biznesowego

Komitet ds.
strategii i CSR

PREZES
DYREKTOR

GENERALNY

Włączanie działów wspierających pod kierownictwem Prezesa lub Dyrektora Finansowego

Komitet ds.
audytów

Komitet ds.
nominacji

i wynagrodzeń

Sporządza raporty dla organów kontroli i agencji ratingowych oceniających aspekty niefinansowe organizacji
Włącza dostawców i podwykonawców w realizację strategii klimatycznej i planów operacyjnych działań
dekarbonizacyjnych. Tworzy systemy służące do porównywania parametrów ekologicznych produktów
kupowanych dla poszczególnych sektorów działalności.
Wspiera rozwój nowego systemu informacyjnego dedykowanego strategii dekarbonizacyjnej,
pokrywającego się z obszarem danych finansowych
Aktualizuje mapę ryzyk klimatycznych i stosuje odpowiednie zabezpieczenia 
Włącza kwestię ryzyk klimatycznych do planu audytów wewnętrznych
Projektuje architekturę cyfrową dostosowaną do potrzeb sprawozdawczości CO2. Kieruje planem działań
dekarbonizacyjnych przeznaczonym dla działów odpowiedzialnych za systemy informacji
Realizuje strategię dekarbonizacyjną w odniesieniu do nieruchomości własnych Grupy, zarówno
nowobudowanych, jak i modernizowanych
Włącza pracowników w realizację strategii klimatycznej i informuje zewnętrznych interesariuszy Grupy

Opracowuje plan operacyjnych działań dekarbonizacyjnych dla poszczególnych sektorów działalności 
i koordynuje ich realizację
Podejmuje działania służące redukcji emisji we wszystkich zakresach w obszarze wewnętrznym
Sporządza i sprzedaje nowe niskoemisyjne oferty techniczne
Inwestuje w badania i tworzenie nowych rozwiązań niskoemisyjnych
Rozwija metody umożliwiające realizację projektów niskoemisyjnych: współpracę partnerską, wzrost zewnętrzny
Opracowuje i prowadzi kształcenie ustawiczne dla pracowników w celu zdobycia nowych kompetencji, 
z uwzględnieniem aspektów dekarbonizacyjnych

BUDOWNICTWO 
INFRASTRUKTURY
ENERGIE 
SYSTEMOWE KONCESJE

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

COMEX

5 6

2
Zrównoważony

rozwój i
innowacyjność
transwersalna

Audyty
wewnętrzne

IT Nieruchomości
i zasoby ogólne

Komunikacja

Zakupy Finanse
Zarządzanie

ryzykiem
i zgodnością

1

7 8

3 4

CODIR

SEKTORY
Działy wspierające,

w tym HR
Dyrekcje

Regionalne Spółki zależne
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Dialog z interesariuszami

*Instances représentatives du personnel: przedstawiciele rady zakładowej

Informacjami na temat naszej strategii klimatycznej i podejmowanych w jej ramach działań 
operacyjnych dotyczących ograniczania emisji musimy dzielić się z naszymi interesariuszami, 
zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Oprócz publikowania informacji wymaganych 
ustawowo, takich jak uniwersalny dokument rejestracyjny, oraz wydawania publikacji (m.in. 
niniejszego  raportu  klimatycznego), Eiffage  korzysta  z wielu  innych  form  informowania 
w  zależności  od  adresatów  i  tematyki.  Uniwersytet  Eiffage  organizuje  szkolenia 
dotyczące niskoemisyjności. Są one przeznaczone dla wszystkich pracowników i stanowią 
uzupełnienie  działań  podejmowanych  przez  Dyrekcję  ds.  Zrównoważonego  Rozwoju 

i Innowacyjności Transwersalnej (DDDIT), takich jak publikacja powszechnie dostępnych 
dokumentów  technicznych  lub  organizowanie  seminariów  i  dni  open  innovation 
służących  zgłaszaniu  innowacyjnych  rozwiązań dekarbonizacyjnych. Od  sierpnia 2021 
roku  francuska ustawa o  klimacie „Climat et  résilience” nakłada na przedsiębiorstwa 
obowiązek  przeprowadzania  konsultacji  z  przedstawicielami  pracowników  w  kwestii 
„skutków dla środowiska naturalnego powodowanych przez działania mające wpływ na 
organizację, zarządzanie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa”.

WEWNĘTRZNE
KONSULTACJE Z 

PRZEDSTAWICIELAMI
ZAŁOGI

SZKOLENIA DOKUMENTY
TECHNICZNE

SEMINARIA CYFROWY BANK
POMYSŁÓW

DEBATY RADIOWE OPEN INNOVATION
BAS CARBONE

420 000
14

188

318

30
1 234

85632

1 121

2
konsultacje z przedstawicielami

pracowników w sprawie 
skutków działalności firmy 
dla środowiska naturalnego

dostępne formy szkolenia
(szkolenia zdalne i na miejscu)

poradniki wewnętrzne na
temat zrównoważonej 

działalności, opublikowane
w roku 2021

uczestników konferencji na
temat bioróżnorodności

zorganizowanej dla
interesariuszy

kampanii zorganizowanych
w roku 2021 

dyskusji na temat
zrównoważonego miasta

i infrastruktury
przeprowadzonych od

stycznia 2020 r.

konkursy na rozwiązania
niskoemisyjne od roku 2019

wybranych rozwiązań

rozwiązań niskoemisyjnych
nagrodzonych i wykorzystanych

w praktyce przez członków
klubu Sekoya

Ponad 

razy audycje te zostały
wysłuchane i pobrane od
momentu rozpoczęcia ich

nadawania w styczniu 2020 r.

Audycja „Des Villes et des
Hommes” (Miasta i ludzie) Audycja „Des Villes et des

Hommes” (Miasta i ludzie) 

pomysłów zgłoszonych
i skomentowanych na
platformie Start.box

w roku 2021 

projektów innowacyjnych
rozwiązań zgłoszonych 
w trakcie wydarzenia

„Technique Environnement
Décarbonation”

(T.E.D. by Eiffage)

„Certyfikaty i oceny”

„Zanieczyszczenie świetlne”

„Miejskie wyspy ochłody”

sesji szkoleniowych w roku 
2021: „Jak wyróżnić się dzięki
zrównoważonemu rozwojowi”
i „Plac budowy a środowisko”

pracowników przeszkolonych
w roku 2021 za pomocą

modułu e-learning
dedykowanego strategii
dekarbonizacyjnej Grupy

-
Francuska Ustawa 
o klimacie z dnia

22 sierpnia 2021 r.

1. Komisja Europejska
    (07/09/2021)

2. Komitet Grupy 
    (01/12/2021)

OBSZAR

ZEWNĘTRZNYWEWNĘTRZNY POŚREDNI

8
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Strategia przyjęta przez Zarząd realizowana jest zgodnie z dwiema zasadami skutecznego działania obowiązującymi 
w Eiffage: zasadą wyznaczania wspólnych celów dla całej Grupy i zasadą definiowania planów działań operacyjnych dla 
poszczególnych sektorów działalności.
Dla potrzeb realizacji tych strategicznych celów uruchomione zostały wszystkie dostępne środki i działania:
• ukierunkowujące działalność R&D oraz wewnętrzne i zewnętrzne wsparcie finansowe na innowacyjne rozwiązania 

niskoemisyjne,
• o charakterze handlowym, na przykład wariantowe rozwiązania niskoemisyjne przeznaczone dla zespołów operacyjnych 

i materiały dla klientów wyjaśniające zasadność stosowania takich rozwiązań,
• o charakterze zarządczym, na przykład ustawiczne szkolenia z nowych technik budowlanych lub włączenie kryterium 

niskoemisyjności do mechanizmu naliczania wysokości wynagrodzenia zmiennego,
• służące optymalizacji sprawozdawczości dotyczącej emisji CO2 oraz przejrzystości przekazu kierowanego do interesariuszy 

zewnętrznych.
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PLAN DZIAŁAŃ DEKARBONIZACYJNYCH
Z PODZIAŁEM NA SEKTORY DZIAŁALNOŚCI  
Unikanie emisji CO2 w ofercie handlowej

INNOWACYJNOŚĆ, R&D
Tworzenie ofert na rozwiązania niskoemisyjne
dla klientów  

ODPOWIEDZIALNA POLITYKA ZAKUPOWA
Wielokryterialna ocena kupowanych produktów
i usług z uwzględnieniem emisji CO2

PROGRAMY EUROPEJSKIE / DOTACJE

FUNDUSZ E-FACE
finansuje różnicę między kosztem rozwiązania
tradycyjnego a kosztem rozwiązania
niskoemisyjnego, na etapie przetargu

• KURS UTRZYMANIA WZROSTU
   TEMPERATURY NA POZIOMIE  
   1,5 °C WE WSZYSTKICH SEKTORACH
   DZIAŁALNOŚCI GRUPY 

• MONITOROWANIE RYZYK
   KLIMATYCZNYCH I ZWIĄZANYCH
   Z EMISJĄ CO2

• POSZUKIWANIE SZANS
   BIZNESOWYCH
   

• ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI TCFD 
   I TAKSONOMIĄ UE   

CELE I WYNIKI

KOORDYNOWANIE I ZARZĄDZANIE

DZIAŁANIA

STRATEGIA

SYSTEM INFORMACYJNY
Dedykowany sprawozdawczości CO2 

EMISJE Z ZAKRESU 1, 2 I 3
Dane publikowane co roku

DORADZTWO DEKARBONIZACYJNE
Sieć doradców krajowych i europejskich

BONUS
Wynagrodzenie zmienne kadry kierowniczej
uzależnione od wyników w obszarze
ograniczania emisji CO2

PODWÓJNY KOSZTORYS €/CO2
Udostępnienie wszystkim sektorom
działalności kalkulatora do sporządzania
kosztorysów w euro i w CO2

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE
Wiedza na temat wyzwań klimatycznych 
i umiejętność sporządzania ofert
niskoemisyjnych

REALIZACJA CELÓW REDUKCYJNYCH
Przestrzeganie kamieni milowych
i harmonogramu
Weryfikacja przez SBTi

OBNIŻENIE UDZIAŁU CO2 
W SPRZEDAŻY
Rozwijanie działalności niskoemisyjnych:

poprzez zmiany procesów
technologicznych lub ich zastępowanie
poprzez wzrost zewnętrzny

OCENA CDP*
«A-» w roku 2020
«A-» w roku 2021

 * Carbon Disclosure Project
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Strategia klimatyczna Eiffage
Wyzwania środowiskowe są wielorakie, złożone  i wzajemnie ze sobą powiązane. Dlatego strategia środowiskowa Eiffage realizowana  jest w czterech obszarach oddziaływania 
jej działalności na środowisko w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej, zarówno na etapie projektowania danego obiektu, jak i na etapie jego budowy, użytkowania 
i wyłączenia z eksploatacji.

AMBICJE I WYZWANIA

POLITYKA GRUPY

SPECJALNA OFERTA
INNOWACYJNA

CELE GŁÓWNE
I WYZWANIA

PORUSZANE ZAGADNIENIA

CELE

EIFFAGE: DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA ZRÓWNOWAŻONEGO MIASTA I INFRASTRUKTURY

KLIMAT ZASOBY BIORÓŻNORODNOŚĆ
KONTROLA NAD
ODDZIAŁYWANIEM
BEZPOŚREDNIM 

 

Niskoemisyjność i energia Odpady i surowce
Bioróżnorodność i inżynieria
ekologiczna

Zanieczyszczenia, woda i zasoby
środowiskowe

Zbiór zasad zrównoważonego
rozwoju

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w całym łańcuchu wartości i upowszechnianie kultury dbałości o środowisko1
Proponowanie kompleksowej oferty na rzecz transformacji ekologicznej poprzez ograniczanie i eliminowanie szkodliwego
wpływu naszych działalności

2

• Być dostawcą niskoemisyjnych
rozwiązań dla zrównoważonego miasta
i infrastruktury

• Ograniczać emisje z zakresów 1, 2 i 3
dzięki umiejętności stosowania
rozwiązań niskoemisyjnych i zgodnie
z kursem utrzymania wzrostu temperatury
na poziomie 1,5 °C

• Zmniejszenie presji na zasoby naturalne
na wejściu i na wyjściu działalności

• Systematyczne uwzględnianie odzysku
materiałów w ofercie

Uwzględnienie kwestii ochrony
ekosystemów:  
• na etapie sporządzania ofert

handlowych
• na budowie i na etapie prowadzenia

działalności

• w inżynierii ekologicznej

• Kontrola nad aspektami uciążliwości:
hałasem, zapyleniem, produkują odpadów,
natężeniem ruchu pojazdów itd.

• Ograniczanie korzystania z zasobów
nieodnawialnych dla potrzeb prowadzenia
budowy

Zasady gospodarki o
obiegu zamkniętym

Zbiór zasad
dekarbonizacyjnych

Zasady ochrony wód
i środowiska wodnego

Zasady ochrony
bioróżnorodności

Raport klimatyczny Plan działań na rzecz
ochrony bioróżnorodności

Plany działań
dekarbonizacyjnych

STRATEGIA ŚRODOWISKOWA

Zakładanie terenów
zielonych i upraw
miejskich

Racjonalność, efektywność
energetyczna, energie
odnawialne

Ekomobilność Bioróżnorodność 
i inżynieria ekologiczna 

Projektowanie 
i budownictwo
niskoemisyjne

Gospodarka
o obiegu
zamkniętym

Miasto zapewniające
wysoką jakość życia

TAKSONOMIA UE 
Adaptacja do zmian klimatu

 

Łagodzenie zmian klimatu
Przechodzenie na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym

Ochrona i odtwarzanie
bioróżnorodności i ekosystemów

Ochrona i zrównoważone korzystanie
z zasobów hydrologicznych i morskich

Zapobieganie i kontrola skażeń
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Kontrola ryzyk
Grupa  funkcjonuje  w  złożonym  środowisku 
charakteryzującym  się  ciągłym  stanem  niepewności 
i  stale  podejmuje  działania  mające  na  celu 
maksymalne ograniczenie tego ryzyka.
W  ostatnich  latach  tradycyjne  ryzyka  natury 
politycznej,  przemysłowej  i  społecznej  znacznie 
wzrosły  z  powodu  kryzysów  geopolitycznych, 
sanitarnych i klimatycznych. 

Od  czasu  opublikowania  pierwszego  raportu 
klimatycznego  w  roku  2020,  Eiffage  na  bieżąco 
aktualizuje mapę swoich ryzyk związanych ze zmianami 
klimatycznymi,  definiuje  i  wprowadza  odpowiednie 
plany  działań  i  przedstawia mapę  ryzyk  Komitetowi 
ds. audytów przy Radzie Dyrektorów.

Identyfikacja  tych  różnorodnych  ryzyk  mogących 
wpływać na działalności Grupy należy do obowiązków 
Dyrekcji  ds.  Zarządzania  Ryzykiem  i  Zgodnością 
Grupy, podobnie  jak aktualizacja mapy tychże  ryzyk 
opracowanej na podstawie analiz wielokryterialnych. 
Działania te prowadzone są we współpracy z Dyrekcją 
ds.  Zrównoważonego  Rozwoju  i  Innowacyjności 
Transwersalnej, Dyrekcją ds. Zakupów oraz Dyrekcjami 
HR  Grupy,  a  ich  wyniki  przekazywane  są  organom 
zarządczym do zatwierdzenia.

Po zidentyfikowaniu ryzyk są one poddawane ocenie 
i  hierarchizacji.  Na  podstawie  stopnia  krytyczności 
danego  ryzyka,  będącego  iloczynem  częstotliwości 
jego występowania  i wagi  ryzyka, określone  zostaje 
„ryzyko  brutto”.  Ocena  realnego  poziomu  ryzyka 
oraz  stopnia  sprawowania  kontroli  nad  „ryzykiem 
brutto” pozwala ustalić „ryzyko netto”.

Na  mapie  ryzyk  pokazywane  są  tylko  ryzyka 
o  największym  znaczeniu  dla  Eiffage  oraz  te,  które 
wymagają  wzmocnienia  kontroli  (ryzyka  wysokie 
i kluczowe).

MAPA RYZYK CSR

Wpływ zmian
klimatycznych

na zakłady
przemysłowe

i budowy

Rekrutacja
i wiązanie

pracowników
z firmą

Dostosowanie
produktów 

i usług do zmian
społecznych

Zobowiązania
dostawców
w obszarze

CSR

Operacyjna
realizacja

zobowiązań
w obszarze

CSR Etyka 
i zgodność 

z przepisami,
zwłaszcza

środowiskowymi
Naruszanie

zasad
dotyczących

przetwarzania
danych

osobowych

Akceptowalność
działalności,
projektów
i budów

Różnorodność 
i równość szans

Zdrowie
i bezpieczeństwo

pracowników

Zdrowie
i bezpieczeństwo

 wykonawców

Deficyt 
surowców

nieodnawialnych

Ograniczanie
procesu

degradacji
gruntów

Wpływ
działalności

i robót
budowlanych
na środowisko

Tempo
dostosowywania 
do zmian klimatu

Środowisko

Firma

Społeczeństwo

Etyka i zarządzanie

WYSOKIE ZNACZĄCE

RYZYKO NETTO
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Ocena realizacji naszych zobowiązań
Główne  normy  i  metody  międzynarodowe  określają  trzy  kategorie  emisji  gazów 
cieplarnianych:
• Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych (lub zakres 1): emisje generowane przez 

urządzenia  i  instalacje  stacjonarne  bądź mobilne wykorzystywane  i  kontrolowane 
przez organizację. Przykładowo: spalanie paliw w źródłach stacjonarnych i mobilnych, 
emisje  powstałe  w  wyniku  procesów  technologicznych,  ulatniające  się  czynniki 
chłodnicze, biomasa itd.

• Pośrednie emisje energetyczne (lub zakres 2): emisje niebezpośrednie powstałe 
w  procesie  wytwarzania  energii  elektrycznej,  cieplnej  lub  pary  nabywanej  przez 
organizację  od  zewnętrznych  dostawców  na  potrzeby  prowadzenia  swojej 
działalności.

•  Inne pośrednie emisje (lub zakres 3): wszelkie emisje powstałe pośrednio w wyniku 
działalności  organizacji,  nie  ujęte  w  zakresie  1  i  2,  występujące  w  całym  łańcuchu 
wartości. Zakres 3 może zatem dotyczyć emisji powstałych przed wykonaniem działania 
(zakres upstream, tj. wszystkie emisje powstałe do momentu oddania budynku, obiektu 
lub  infrastruktury  do  użytku)  lub  emisji  powstałych  po  wykonaniu  działania  (emisje 
downstream, tj. wszystkie emisje powstałe w trakcie użytkowania, konserwacji, utrzymania 
i utylizacji budynku, obiektu  lub  infrastruktury),  jak pokazano na zamieszczonym obok 
schemacie.  Przykładowo:  zakup  surowców,  usług  lub  innych  produktów,  podróże 
służbowe  pracowników,  transport  towarów  (upstream  i  downstream),  gospodarka 
odpadami  powstałymi  w  wyniku  działalności  organizacji,  użytkowanie  i  utylizacja 
sprzedanych produktów i usług itd.
W  roku  2021  wielkości  emisji  gazów  cieplarnianych  generowanych  przez  Eiffage 
obliczane były następująco:
• za  rok  2021,  dla  zakresów  1  i  2 wszystkich  sektorów działalności, we  Francji  i  za 

granicą,
• za rok odniesienia 2019, dla wszystkich zakresów, we Francji i za granicą, w tym:
• dla  zakresu  3  upstream  sektorów  Budownictwo,  Energetyka  Systemowa 

i Infrastruktury we Francji oraz
• dla zakresu 3 downstream, dla wszystkich sektorów działalności łącznie (por. rozdział 

4, strony 34 – 35).
Oprócz tych konwencjonalnych, mało intuicyjnych lecz koniecznych wskaźników, Eiffage 
stosuje  od  2017  roku  podwójną  metodę,  dzięki  której  interesariusze  mogą  łatwo 
odróżnić:
• emisje gazów cieplarnianych wytwarzanych przez samą organizację w jej „obszarze 

wewnętrznym”, mierzonych za pomocą wskaźnika „szarego”, od 
• emisji  gazów  cieplarnianych,  których  dzięki  doświadczeniu  i  umiejętnościom 

praktycznym sektorów Grupy udało się uniknąć podczas realizacji zadań zleconych 
przez  inwestorów.  Na  podstawie  „wskaźnika  niebieskiego”  można  zatem  ustalić 
stopień  redukcji  emisji  CO2  uzyskany  dzięki  rozwiązaniom  zaproponowanym 
w  ofertach  Grupy,  w  porównaniu  z  emisjami,  jakie  powstałyby  w  przypadku 
zastosowania rozwiązań standardowych.

Dlatego każdy sektor działalności Grupy opracował własny plan działań zgodny z celami 
redukcyjnymi Grupy,  służący ograniczaniu emisji  gazów cieplarnianych generowanych 
przez  organizację  oraz  zapobieganiu  emisji  dzięki  niskoemisyjnym  rozwiązaniom 
wykorzystywanym w ofertach dla klientów. Działania te wraz ze wskaźnikami przedstawiono 
poniżej (na stronach 12 - 14).
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Przykłady działań służących redukcji emisji własnych CO2 – wskaźnik szary

TRANSPORT

Przejazdy

Zmniejszenie zużycia
energii przez pojazdy

Zmniejszenie zużycia
energii przez maszyny 
budowlane

Redukcja śladu
węglowego instalacji
i budynków 

Redukcja śladu
węglowego zaplecza
budowy

Narzędzia przemysłowe

Koordynacja monitorowania 
emisji

Zmniejszenie presji 
na zasoby naturalne

Ograniczenie liczby przejazdów służbowych dzięki wykorzystaniu telekonferencji 

Wspieranie mobilności współdzielonej

Porównanie emisji CO2 maszyn wynajmowanych od różnych usługodawców

Zastępowanie oleju napędowego GNR biopaliwami B100 - HVO

Doskonalenie narzędzi do mierzenia i analizy zużycia oleju napędowego nieprzeznaczonego
do celów drogowych (GNR)

Doskonalenie narzędzi do mierzenia i analizy zużycia energii elektrycznej i ciepła Redukcja zużycia w kWh/€ przychodu

Emisje CO2 zaplecza budowy na milion € przychodu

Emisje CO2 w tonach CDE (równoważnika CO2) / tonę mieszanki

Emisje CO2 w tonach CDE (równoważnika CO2) / tonę kruszywa

ton CDE (równoważnika CO2) / tys. € wartości robót

Proporcja odpadów wykorzystywanych lub nadających się do recyklingu (%)

Zwiększenie sprawności energetycznej budynków już istniejących

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza budowy poprzez
monitorowanie zużycia dla poszczególnych celów

Ograniczanie i wprowadzenie warunkowego korzystania z agregatów prądotwórczych 
na budowie

Monitorowanie śladu węglowego naszych mieszanek mineralno-asfaltowych na wyjściu z otaczarni

Monitorowanie śladu węglowego naszych kruszyw na wyjściu z kopalń 

Zwiększanie udziału odpadów nadających się do odzysku i/lub recyklingu na obiektach
własnych

Wdrożenie i rozpropagowanie specjalistycznych narzędzi do oszacowywania emisji CO2,
w tym do kontrolowania emisji CO2 generowanych przez budowę, oraz szkolenia dla
pracowników z obsługi tych narzędzi

Wznoszenie nowych budynków biurowo-usługowych spełniających kryteria sprawności
energetycznej E+/C- (cel: E3C2) przed wprowadzeniem normy RE 2020

Doskonalenie narzędzi do pomiaru i analizowania zużycia przez poszczególne kategorie pojazdów

Promowanie korzystania z elektrycznych samochodów służbowych w ramach elastycznej oferty 

Wprowadzenie raportów kwartalnych w celu precyzyjniejszego monitorowania zużycia paliw 

Prowadzenie akcji zachęcających do stosowania ekonomicznego stylu jazdy, unikania
zbędnego przyśpieszania i hamowania, optymalizacja przepływów logistycznych

Opracowanie narzędzia „inteligentna maszyna”

Wspieranie kierowców w stosowaniu ekonomicznego stylu jazdy 

Ekonomiczny styl prowadzenia pojazdów, unikania zbędnego przyśpieszania i hamowania, 
optymalizacja przepływów logistycznych 

Stopniowe zastępowanie pojazdów użytkowych, osobowych i prywatnych modelami
niskoemisyjnymi (zgodnie z harmonogramem określonym we francuskiej ustawie LOM
dotyczącej ekomobilności)

Zużycie paliwa przez flotę własną = kg CO2 / pojazd i kg CO2 / przejechanych km 

Zużycie paliwa przez flotę własną = kg CO2 / pojazd i kg CO2 / przejechanych km

Emisje floty pojazdów w tonach CDE (równoważnika CO2) / pojazd

Emisje floty pojazdów w tonach CDE (równoważnika CO2) / km

Liczba pojazdów niskoemisyjnych

Emisje floty maszyn w tonach CDE (równoważnika CO2) / godzinę
Cel: redukcja emisji o 17% w porównaniu z rokiem 2019

Bilans energii budynku 
Bilans CO2

Zastosowanie przepisów dekretu w sprawie obiektów biurowo-usługowych do wszystkich
obiektów (cel 2040 dekretu, tj. -50% w przypadku budynków)
Wprowadzenie ogólnokrajowego planu badań nad potencjałem fotowoltaicznym
majątku Grupy

wprowadzenie szkoleń i certyfikatów dla 100% nowych maszyn i urządzeń

Emisje floty pojazdów w tonach CDE (równoważnika CO2) / km

Cel: redukcja emisji generowanych przez samochody ciężarowe o 20% w porównaniu z rokiem 2020 

Emisje CO2 pojazdów na pracownika

Emisje floty maszyn w tonach CDE (równoważnika CO2) / maszynę

Polepszenie miesięcznego wskaźnika kontroli zużycia dla każdej kategorii środków transportu

100% raportów kwartalnych do monitorowania zużycia paliwa dla wszystkich kategorii
maszyn budowlanych

ZUŻYCIE

PRODUKCJA

Tematyka Zasady Przykładowe działania Przykładowe wskaźniki
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Przykłady działań służących eliminowania emisji z ofert – wskaźnik niebieski

DOŚWIADCZENIE
W ZAKRESIE
OPRACOWYWANIA
ROZWIĄZAŃ
NISKOEMISYJNYCH

Oferty i innowacyjne
rozwiązania niskoemisyjne
dla budownictwa

Oferty i innowacyjne
rozwiązania niskoemisyjne
dla energetyki

Oferty i innowacyjne
rozwiązania niskoemisyjne
dla sektora drogowego

Oferty i innowacyjne
rozwiązania niskoemisyjne
dla inżynierii lądowej,
konstrukcji metalowych
i kolejnictwa

Oferty na usługi
niskoemisyjne dla sektora
koncesji autostradowych

Proponowanie wariantu niskoemisyjnego we wszystkich projektach zgłaszanych do przetargów
o wartości > 5 mln euro i we wszystkich projektach w ramach przetargów „projektuj i buduj” Liczba ofert niskoemisyjnych złożonych klientom 

Zastosowane rozwiązania niskoemisyjne

50% wniosków o pozwolenie na budowę złożonych w roku 2022 i 100% wniosków
składanych od roku 2023

Przyjęcie przez Eiffage w projektach budynków mieszkalnych (w dokumentacji pozwolenia
na budowę) celu, jakim jest uzyskanie 1. poziomu certyfikatu obiektów wznoszonych przy
użyciu biomateriałów

Stworzenie w każdym regionie i w każdym kraju wzorcowego obiektu niskoemisyjnego 
nowego i wzorcowego obiektu niskoemisyjnego wykonanego w ramach modernizacji

Opracowywanie oferty na modernizację energetyczną na skalę przemysłową Liczba certyfikatów energooszczędności (CEE) uzyskanych w ciągu roku dla klienta

Liczba wybranych ofert zakładających wykorzystanie zielonego wodoru

Ilość wychwyconego CO2

Wdrożenie narzędzia do obliczania emisji CO2 w poszczególnych sektorach działalności

Ilość ton mieszanki niskotemperaturowej i emulsji / ilość ton klasycznej mieszanki
wysokotemperaturowej

Ilość wykonanych m2

Ilość ton emulsji Recytal®; lepiszcza Biophalt® i Bioklair®

1 projekt R&D na każdy DOP w ciągu roku

100% wariantów dla projektów > 500 000 euro (ponowne wykorzystanie i/lub zastąpienie
materiałów, zastosowanie przenośnika taśmowego zamiast ciężarówek itp.).

Liczba miejsc parkingowych dedykowanych dla pojazdów
współdzielonych

Liczba pasów ruchu oddanych do użytku
Współczynnik carpoolingu na odcinku drogi z zarezerwowanym pasem aktywnego ruchu

Liczba stref parkingowych wyposażonych w co najmniej jedną stację ładowania dużej
mocy (THP) lub w stację dostosowaną do wielu standardów

Średni dystans między dwiema wyposażonym strefami parkingowymi

Opracowywanie oferty opartej na zielonym wodorze dla budynków, mobilności i przemysłu

Opracowywanie oferty wychwytywania CO2 pochodzącego z procesów przemysłowych

Opracowywanie i uproszczenie sposobu samodzielnego obliczania emisji CO2

Upowszechnianie stosowania mieszanek niskotemperaturowych i emulsji o niższej
zawartości CO2 i mniej energochłonnych

Opracowanie technologii przerobu i wbudowania destruktu asfaltowego bezpośrednio
na budowie drogi (ARM 2500® i ARC 700®)

Opracowanie technologii recyklingu nawierzchni drogowej z wykorzystaniem naszej gamy
lepiszcz roślinnych Recytal®, Biophalt® lub Bioklair®

Ograniczenie naszych emisji dzięki działalności R&D oraz innowacyjności, zwłaszcza emisji
związanych z masami betonowymi, stalą, asfaltem i transportem

Włączenie kryterium CO2 do naszych wariantów

Wspieranie transportu współdzielonego poprzez ofertę zarezerwowanych miejsc 
parkingowych

Wspieranie transportu współdzielonego poprzez budowę pasów ruchu zarezerwowanych
dla takich pojazdów

Wspieranie pojazdów niskoemisyjnych i o zerowym poziomie emisji poprzez zapewnienie
gęstej sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych i dystrybutorów LPG

Tematyka Zasady Przykładowe działania Przykładowe wskaźniki
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Przykłady działań służących eliminowania emisji z ofert – wskaźnik niebieski

METODY 
I NARZĘDZIA

Obliczanie ilości emisji CO2,
których udało się uniknąć

Upowszechnienie narzędzi cyfrowych do sporządzania podwójnych wycen: w euro i w ilości
emisji CO2, na wzór narzędzia CARL stosowanego przez spółkę Eiffage Route oraz narzędzia
G+C- stosowanego przez firmę Goyer specjalizującą się w projektowaniu  i wykonywaniu fasad;
opracowanie podobnego rozwiązania dla sektorów energetyki  i budownictwa 

Dostępność interfejsu cyfrowego do sporządzania wycen € / CO2 w każdym sektorze

Liczba pracowników korzystających z oprogramowania Ecosource

Liczba przetargów wygranych zawierających zakres „selektywna rozbiórka / odzysk
i ponowne zastosowanie materiałów”

% przetargów wygranych zawierających zakres „optymalizacja bilansu robót ziemnych”

Liczba uruchomionych platform logistycznych 

% zewnętrznych rozwiązań niskoemisyjnych zastosowanych w ofertach przetargowych

% wydatku, dla którego wykonywany jest pomiar śladu węglowego

% wygranych przetargów dzięki ofercie zawierającej wariant niskoemisyjny 

Opracowywanie ofert niskoemisyjnych ad hoc

100% kadry kierowniczej przeszkolona ze strategii niskoemisyjności, poprzez kursy e-learning

Wdrożenie narzędzi komunikacyjnych dla wszystkich pracowników (Sharepoint,
1/4 godziny itd.)

Liczba pokazów

Liczba ofert niskoemisyjnych i ich wartość w tys. €

Liczba certyfikatów energooszczędności (CEE) zapewnionych dla klientów w ciągu roku

lość emisji CO2, których udało się uniknąć dzięki E-face

Upowszechnienie korzystania z oprogramowania zakupowego Ecosource
umożliwiającego wykonywanie analiz środowiskowych na podstawie wielu kryteriów,
w tym CO2

Proponowanie wariantów niskoemisyjnych w ofertach przetargowych Eiffage

Sporządzanie wykazu zrealizowanych operacji dotyczących niskoemisyjności (na przykład
utworzenie „book solutions”, monitorowanie CEE)

Systematyczne wykonywanie analiz PMO (produkty, materiały, odpady) dla projektów
wyburzeń i gruntownej przebudowy obiektów w celu zoptymalizowania możliwości
ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów rozbiórkowych

Optymalizacja zarządzania materiałem pochodzącym z wykopów i używanym do nasypów
na tej samej budowie w celu wyeliminowania zbędnych kursów samochodów ciężarowych

Stosowanie platform do współdzielenia usług logistycznych na budowach i organizowanie
wymiany materiałów i usług między budowami 

Opracowanie niskoemisyjnych rozwiązań marketingowych i wspieranie naszych
klientów w ich działaniach służących redukcji śladu węglowego

Organizowanie pokazów dla klientów i inwestorów w każdej spółce zależnej
w celu prezentowania naszych rozwiązań niskoemisyjnych (EC)

Współpraca z dostawcami przed sporządzeniem ofert przetargowych w celu eliminowania
emisji CO2 na podobnych zasadach, jak działania prowadzone przez klub przemysłowy
Sekoya

Pomiar śladu węglowego dla sprzętu z grupy „wynajem bez kierowcy” na podstawie
danych dostarczonych przez dostawcę (firmy Loxam i Kiloutou) – Dział Zakupów Grupy

Podnoszenie wiedzy zespołów w zakresie wyzwań klimatycznych i wykorzystywania 
ofert niskoemisyjnych

Prowadzenie działań marketingowych dotyczących wszystkich rozwiązań niskoemisyjnych,
wykorzystując zwłaszcza kryterium unikania emisji CO2 

Zakupy niskoemisyjne

Warianty i techniki
niskoemisyjne

Niskoemisyjne metody
prowadzenia budowy

Współpraca między
uczestnikami łańcucha
wartości

UPOWSZECHNIANIE
WIEDZY 

I UMIEJĘTNOŚCI

Na zewnątrz

Wewnątrz

Tematyka Zasady Przykładowe działania Przykładowe wskaźniki
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Dostawcy: uczestnicy procesu dekarbonizacji
Pomiar i kontrola zakresu 3 upstream
W  ramach  prowadzonej  od  roku  2021 
sprawozdawczości  wykonywany  jest 
pomiar  emisji  zakresu  3  upstream 
francuskiego  obszaru  działalności  Grupy. 
W  każdym  sektorze  identyfikowane  są 
rodzaje  działalności  generujące  najwięcej 
emisji  w  stosunku  do  wielości  wydatków 
poniesionych  z  tytułu  zakupów,  tj.  7,7 
miliarda euro we Francji, w tym 2,5 miliarda 
z  tytułu  2  500  kontraktów  ramowych 
zawartych  przez  Dyrekcję  ds.  Zakupów 
Grupy. 
Zestawianie i weryfikacja danych
Oprócz kompleksowego pomiaru i kontroli 
wielkości  samych  emisji  weryfikowane 
są  dane  na  temat  strategicznych  grup 
zakupowych, na przykład mas betonowych, 
i  porównywane  z  danymi  pozyskanymi 

i  produktów,  zapewniając  szybki  i  łatwy 
dostęp  do  norm  i  sprawdzonych  danych. 
Zawiera  ono  dane  pochodzące  z  systemu 
informatycznego Działu Zakupów (na temat 
dostawców, z którymi zawarto umowy, oceny 
ich  CSR,  jakości  współpracy  i  poziomu 
kwalifikacji)  i  wspiera  użytkowników 
w  procesie  dobierania  produktów.  Od 
początku  roku  2022  oprogramowanie 
Ecosource  wprowadzane  jest  do 
powszechnego stosowania w Grupie.
Wprowadzanie innowacji we własnych 
jednostkach operacyjnych
W ramach strategii dekarbonizacji zakładów 
przemysłowych Grupy,  Dyrekcja ds. Zakupów 
poszerzyła  swój  sourcing  o  spółki  typu 
start-up, wpisując m.in. na  listę dostawców 
młodą  firmę  Revcoo  specjalizującą  się 
w technologiach pochłaniania CO2.
Rozpoczęta  w  roku  2021  współpraca 
partnerska  między  Eiffage  i  Revcoo 

zaowocowała przeprowadzeniem pierwszego 
testu  przemysłowego  na  końcowym  etapie 
procesu  produkcyjnego  w  zakładach 
wapienniczych w Bocahut, na północy Francji, 
generujących blisko 22 % emisji z zakresów 1 
i 2 Eiffage we Francji.
Szkolenie pracowników 
odpowiedzialnych za zakupy
Skuteczne  narzędzia  udostępnione 
osobom  realizującym  zakupy  mogą 
być  w  pełni  wykorzystywane  tylko 
wówczas,  gdy  osoby  te  przyswoją 
sobie  niezbędną  wiedzę  i  kulturę  pracy 
związaną  z  wyzwaniami  klimatycznymi 
i  środowiskowymi.  Dlatego  w  roku  2022 
Dyrekcja ds. Zakupów prowadzi intensywne 
szkolenia  ze  „Strategii  niskoemisyjnej 
i  zrównoważonych  zakupów”,  które  są 
obowiązkowe dla wszystkich pracowników 
Grupy odpowiedzialnych za zakupy.

bezpośrednio od dostawców. Na podstawie 
wyników  tych  porównań  można  ustalić 
stopień  dokładności  tego  pierwszego 
pomiaru przepływów finansowych.
Doprecyzowanie sprawozdawczości
W  celu  uzyskania  jeszcze  większej 
dokładności  danych  i  wyników  pomiarów, 
tj.  na  poziomie  przepływów  fizycznych, 
konieczne  jest  skorelowanie  pomiarów 
emisyjności z dynamiką cen. Jest to możliwe 
tylko w ramach ścisłej współpracy z naszymi 
stałymi  dostawcami,  którzy  dysponują 
danymi źródłowymi w tym zakresie.
Praktyczne wykorzystanie danych na 
temat emisji CO2
Przykładowo,  grupa  zakupowa  „wynajem 
maszyn  bez  kierowcy”  poddana  została 
analizie  pod  kątem  dostawców,  z  którymi 
zawarto  umowy  ramowe na dostawę  tego 
sprzętu,  w  celu  uwzględnienia  bilansu 
CO2  związanego  z  korzystaniem  z  tych 
maszyn zarówno w katalogach dostępnych 
artykułów,  jak  i  w  używanym  przez  Grupę 
systemie e-procurement. Wyniki tych działań 
są  bardzo  zadowalające  i  przewidziano 
ich  rozszerzenie  na  inne  grupy  zakupowe 
w roku 2022.
Udostępnienie pracownikom 
przydatnych narzędzi informatycznych
W  raporcie  klimatycznym  z  roku  2021 
wspomniano już o Ecosource, innowacyjnym 
oprogramowaniu własnym  udostępnionym 
około  setce  pracowników  ze  wszystkich 
sektorów,  służącym  do  określania  źródeł 
produktów (dostawców), porównywania ich 
parametrów  środowiskowych  i  wybierania 
najlepszych  wariantów  dla  klientów.  To 
ergonomiczne  narzędzie  pozwala  szybko 
wyrobić  nawyk  uwzględniania  aspektów 
środowiskowych  przy  doborze  materiałów 

ZAKRES 3 UPSTREAM EIFFAGE
W UJĘCIU RODZAJOWYM

(FRANCJA, 2019 R., BEZ SEKTORA KONCESJI)

89% emisji pochodzi z zakupów,
w tym około 40% z betonu, stali 
i asfaltu 

3.5 % Energia (Zakres 3)

2.5 % Odpady
2 % Podróże dom-praca
1 % Podróże służbowe
1 % Transport / fracht
1 % Sprzęt

Źródło: badanie Eiffage-Quantis z roku 2020

ZASADA PROGRAMU ECOSOURCE

TABELA

Dostępne wskaźniki Porównanie wskaźników CO2
Ślad węglowy (kg CO2 eq)

PRODUKT A

PRODUKT B

PRODUKT C

  
 

PRZYKŁAD WSKAŹNIKÓW EMISYJNOŚCI

CO2  
(1 wskaźnik)

(5 wskaźników)
Gospodarka o obiegu zamkniętym

Energia

Bioróżnorodność i środowisko
(3 wskaźniki)

(3 wskaźniki)

WYKRES

PONÓW EKSPORTUJ DO EXCELA

NA ETAPIE PROC PROJEKTOWYCH

NA ETAPIE WYKONYWANIA ROBÓT 

DANE O PRODUKTACH 

ZIDENTYFIKOWAĆ
ŹRÓDŁA

PORÓWNAĆ
UWZGLĘDNIĆ

produktów najbardziej
przyjaznych dla

środowiska
naturalnego

produkty i ustalić,
które z nich są

najkorzystniejsze
z punktu widzenia

ekologii

rozwiązania wariantowe
w kosztorysie

 

DANE Z BAZY
DZIAŁU ZAKUPÓW

Lodaco sourcing:

• Dostawcy kontraktowi
• Ocena CSR
• Poziom (jakość) współpracy
• Poziom kwalifikacji
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Ważniejsze działania w ramach polityki klimatycznej w roku 2021

WIOSKA OLIMPIJSKA
(VILLAGE DES ATHLÈTES)
• Zastosowanie systemu pełnej

identyfikowalności drewna, betonu i stali
• Najwyższe standardy niskoemisyjności

KONKURS ÉTUDIANT INNO'VIVANT
Konkurs na projekty wspierające transformację
ekologiczną: 80 uczestników, 3 laureatów

RESTITUTION DES TRAVAUVV X « T.E.D. »
Wewnętrzne seminarium z udziałem Prezesa Dyrektora
Generalnego, w trakcie którego każdy z ośmiu sektorów
Grupy zaproponował innowacyjne rozwiązanie niskoemisyjne

LODACE SOURCING
Włączenie zakresu 3 upstream
bezpośrednio do sprawozdawczości
zakupowej

OPEN INNOVATION
Trzecia edycja konkursu
zorganizowanegoprzez klub Sekoya
na rozwiązania niskoemisyjne

POCHŁANIANIE CO2

Doświadczalna technologia pochłaniania CO2

za pomocą procesu kriogenicznego opracowanego
przez Revcoo; na wyjściu z wapienników w Bocahut
(Eiffage Route)

NARZĘDZIE ECOSOURCE
Uruchomienie prototypowego
oprogramowania do wielokryterialnych
analiz środowiskowych dla produktów

KLASYFIKACJA CDP
Eiffage utrzymała dotychczasową ocenę
A- w klasyfikacji „Climate Change” 2021

CIELIS - I LIGHT PARIS
Realizacja przez konsorcjum CIELIS
zamówienia publicznego na budowę
oświetlenia ulicznego w Paryżu;
wyznaczenie ambitnych celów
środowiskowych (dekarbonizacja,
bioróżnorodność, gospodarka
o obiegu zamkniętym i innowacyjność)

CEGELOG
Wygranie przez Eiffage przetargu
na usługi zarządzania zasobami
mieszkalnymi francuskiego Ministerstwa
ds. Sił Zbrojnych, z realizacją ambitnych
celów środowiskowych

Pierwszy we Francji dom spokojnej starości
o klasie efektywności energetycznej
i niskoemisyjności E4C2

DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI W CYSOING

PODĄŻANIE KURSEM 1,5 °C

PLANY DZIAŁAŃ DEKARBONIZACYJNYCH
Opracowanie planów działań przez sektory
Grupy z wyznaczeniem celów redukcji emisji
CO2. Aktualizacja na lata 2021 - 2025

« DES VILLES ET DES HOMMES »

AUTOSTRADA W NORWEGII
Rozpoczęcie budowy autostrady
E 18 pretendującej do uzyskania
certyfikatu Ceequal z oceną „Excellent”

Dyskusje na temat zrównoważonego miasta
i infrastruktur prowadzone przez Eiffage
w stacji radiowej Radio Immo

Zobowiązanie podjęte przez
Prezesa wobec inicjatywy SBTi do
podążania kursem utrzymania
wzrostu temperatury na poziomie
1,5 °C we wszystkich sektorach Grupy

EKODZIELNICA LA VALLÉE
Wykorzystanie doświadczalnej technologii
produkcji betonu w 100% na bazie kruszywa
z odzysku

KLASYFIKACJA MSCI RATING
Eiffage utrzymała ocenę AA

STRATEGIA BIORÓŻNORODNOŚCI EIFFAGE
Poszerzenie strategii Grupy o aspekty ochrony
bioróżnorodności

KONFERENCJA Z UDZIAŁEM INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Konferencja z udziałem Prezesa i przedstawicieli poszczególnych sektorów działalności Eiffage

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA 
Zorganizowanie komitetów
wewnętrznych Grupy

MIĘDZYNARODOWA UNIA OCHRONY PRZYRODY (IUCN)
Pierwsze wystąpienie Prezesa Eiffage na forum tej organizacji

RAPORT O BIORÓŻNORODNOŚCI
Pierwsza kampania sprawozdawczości
niefinansowej z wykorzystaniem wskaźników
dotyczących bioróżnorodności

KATEDRA „EKOLOGICZNA INŻYNIERIA BUDOWNICTWA”
Zapewnienie wsparcia merytorycznego i finansowego katedry w szkole inżynierii budownictwa
ESTP stworzonej wspólnie z AgroParisTech, UPGE, FNTP i Egis
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START.BOX BIODIVERSITÉ
Akcja zgłaszania rozwiązań na rzecz ochrony
bioróżnorodności, do wykorzystania w ramach
poszczególnych działalności Grupy 
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2. RAPORT KLIMATYCZNY EIFFAGE
Zgodnie z zaleceniami TCFD: zarządzanie,
strategia, szanse, działania i cele redukcyjne

STY. LUTY MAR. MAJ SIE. GRU.LIS.PAŹ.WRZ.CZE. LIP.KWIE.

ROZPOCZĘCIE PRAC DOTYCZĄCYCH
TAKSONOMII UE
Powołanie grup roboczych: finanse
i finances et CSR

OPEN INNOVAOVOV TION
Wyniki trzeciej edycji konkursu na rozwiązania
niskoemisyjne: trzech laureatów

ZAKRES 3 DOWNSTREAM
Rozpoczęcie kampanii obliczania
wielkości emisji dla Francji i zagranicy

NEUTRALNOŚĆ WĘGLOWA
Zobowiązanie podjęte przez Prezesa
wobec inicjatywy SBTi: uzyskanie
neutralności węglowej najpóźniej
do roku 2050



RAPORT KLIMATYCZNY EIFFAGE 2022

17

03. SZANSE WYNIKAJĄCE Z GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

W dobie transformacji ekologicznej i cyfryzacji, sektor budownictwa i robót publicznych stawia coraz bardziej na innowacyjność.

Istnieją wprawdzie budowlane rozwiązania niskoemisyjne przyjazne dla środowiska, niemniej jednak z powodu ciągłego dążenia do 
obniżania kosztów przez całe dziesięciolecia stosowane były techniki budowlane znane z okresu po drugiej wojnie światowej. Dziś 
sytuacja ta ulega zmianie, rośnie udział działalności określanych jako „zielone” w rozumieniu Taksonomii UE, powodując konkretne 
skutki, m.in. potrzebę dostosowania  listy  krajowych  i  regionalnych dostawców materiałów niskoemisyjnych  i  zintensyfikowanie 
szkoleń dla pracowników budowlanych z posługiwania się alternatywnymi technikami budowlanymi. Ta głęboka zmiana kultury 
budowania musi się dokonać, aby możliwe było powszechne stosowanie rozwiązań niskoemisyjnych w przyjaznych dla środowiska 
i dla użytkowników ofertach dla sektora budowlanego, inżynierii lądowej, energetyki i koncesji.

03
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Grupa posiada know-how w wielu obszarach „zrównoważonych” działalności 
gospodarczych,  zgodnie  z  definicją  tego pojęcia  przyjętą w  Taksonomii  UE. 
Działalności te są systematycznie przekształcane w taki sposób, by skuteczniej 
przyczyniały  się  do  stopniowej  dekarbonizacji  przychodów Grupy. Oto  kilka 
przykładów:

Transformacja energetyczna:
Masowa  modernizacja  istniejących  obiektów  energetycznych,  budowa  sieci 
energetycznych bazujących na źródłach odnawialnych,  zwiększanie zdolności 
produkcyjnych krajowych  i  lokalnych  źródeł energii odnawialnych,  rozwijanie 
parku  małych  hydroelektrowni,  poszerzanie  kompetencji  technicznych 
dotyczących wychwytywania CO2.

Materiały i projektowanie niskoemisyjne:
Koszyk  materiałów  niskoemisyjnych,  certyfikowane  materiały  ze 
zrównoważonych źródeł pochodzenia biologicznego, pełna identyfikowalność 
materiałów generujących emisje CO2 i niskoemisyjnych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym:
Oczyszczanie i rekultywacja gruntów zniszczonych przez działalność człowieka; 
selektywne  prace  rozbiórkowe  z  odzyskiem  materiałów;  upowszechnienie 
zasady ponownego wykorzystania materiałów zgodnie z ideą upcyklingu.

Zrównoważona mobilność:
Rozwijanie  ofert  transportu  miękkiego;  rozwijanie  ekomobilności 
wykorzystujących  zielony  wodór;  poszerzanie  kompetencji  technicznych 
z niskoemisyjnego transportu szynowego, rzecznego i zbiorowego.

Bioróżnorodność i inżynieria ekologiczna:
Projektowanie  zgodnie  z  zasadą  „Unikania,  Ograniczania,  Kompensowania” 
stosowaną już od pierwszych etapów prac projektowych; odtwarzanie lądowych 
i wodnych stref bioróżnorodności oraz ograniczanie zanieczyszczenia świetlnego; 
analizowanie wpływu materiałów budowlanych na bioróżnorodność.

Strategia klimatyczna i wynikające z niej działania operacyjne mające na celu 
ograniczanie emisji CO2 obejmują dwa główne obszary:

• Emisje CO2 wytwarzane przez organizację, mierzone „wskaźnikiem szarym”. 
Działania  związane  z  redukcją  emisji  generowanych  przez  organizację 
opisano na stronach 18 i 19. Dla lepszej czytelności zostały one podzielone 
na  trzy  tematy:  transport,  zużycie  energii  i  produkcję,  odpowiadające 
podziałowi przyjętemu w podsumowaniu planu działań dekarbonizacyjnych 
na stronie 12.

• Zapobieganie  emisjom  CO2  dzięki  kompetencjom  poszczególnych 
sektorów  Grupy  Eiffage,  mierzone  „wskaźnikiem  niebieskim”.  Przykłady 
rozwiązań w tym zakresie stosowanych w ofercie handlowej przedstawiono 
na stronach 20 - 30.

Ograniczanie emisji
własnych grupy

Zużycie surowców i energii

Transport

Produkcja

Zapobieganie powstawaniu
emisji u naszych klientów

Projektowanie i budownictwo
niskoemisyjne

Ekonomia o obiegu zamkniętym

Racjonalność, efektywność
energetyczna, źródła energii

odnawialnej

Ekomobilność

Wskaźnik szary Wskaźnik niebieski
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Ograniczanie emisji własnych Grupy

TRANSPORT
Aby zrealizować cele redukcyjne emisji CO2 
generowanych przez Grupę w zakresach 1 
i 2,  jednostki zarządzające flotą pojazdów 
i parkiem maszyn testują różne rozwiązania: 
stosowanie  zastępników paliw  kopalnych, 
usprawnianie  logistyki  i  produkcji, 
upowszechnianie  ekonomicznego  stylu 
jazdy i obsługi maszyn oraz zakup maszyn 
budowlanych z napędem hybrydowym lub 
elektrycznym.
Upowszechnianie biopaliw
Sektory  Drogowy  i  Inżynierii  lądowej 
Eiffage  stosują  niskoemisyjne  biopaliwa 
Oleo100 (lub B100) oraz HVO wytwarzane 
z  surowców  roślinnych  bez  szkody  dla 
upraw  przeznaczonych  do  produkcji 
żywności  lub  pochodzących  z  odpadów 
rolnych.  Oleo100,  biopaliwo  na  bazie 
oleju  rzepakowego  dostarczane  przez 
koncern Avril, generuje o 65 % mniej CO2 
niż olej napędowy. HVO (hydrorafinowany 
olej  roślinny)  wytwarzany  w  procesie 
hydrogenizacji  olejów  roślinnych,  emituje 
aż o 80% mniej CO2. Ponieważ paliwa  te 
nadają  się  do  wszystkich  samochodów 
ciężarowych  floty,  Eiffage  zamierza 
do  końca  2022  roku  wyposażyć  swoje 
jednostki  operacyjne w 38  zbiorników na 
paliwo B100.
30  marca  2022  roku  francuskie  władze 
publiczne  uznały  paliwo  B100  za 
spełniające  kryteria  certyfikatu  Crit’Air1, 
dzięki  czemu  pojazdy  wykorzystujące  to 
w  100%  roślinne  paliwo  wytwarzane  we 
Francji mogą odtąd poruszać się w strefach 
niskich emisji (tzw. ZFE).
Organizacja logistyki
Aby  ograniczyć  zużycie  paliw  przez 
maszyny budowlane konieczna jest zmiana 

autonomiczne  samochody-wywrotki 
o napędzie elektrycznym.
Eiffage Energie Systemowe zakupiła w roku 
2021  ponad  300  pojazdów  elektrycznych; 
spółka  APRR-AREA  uzupełnia  swoją  flotę 
pojazdów użytkowych o modele elektryczne, 
planując zwiększenie ich udziału do 40% do 
roku 2023. W roku 2022 Grupa postanowiła 
wprowadzić do eksploatacji wiele pojazdów 
elektrycznych  w  miejsce  pojazdów 
hybrydowych typu Plug-in, które okazały się 
dużo mniej ekonomiczne niż zakładano.

Na  flotę  pojazdów  Eiffage  składa  się 
obecnie  ponad  8  500  samochodów 
służbowych, z czego średnio 2 500  jest co 
roku wymienianych na nowe.
Grupa  zamierza  znacząco  zwiększyć 
udział  pojazdów  w  100%  elektrycznych 
w odnowionej  flocie,  stawiając  na modele 
o  największym  zasięgu,  w  związku  z  czym 
kieruje  zapytania  ofertowe  do  różnych 
producentów.  Sukces  tej  inicjatywy  zależy 
również  od  indywidualnego  poczucia 
odpowiedzialności  pracowników,  którym 

zostaną  udostępnione  samochody 
służbowe.
Francuska  ustawa  o  mobilności  z  24 
grudnia  2019  roku  (loi  d’orientation  des 
Mobilités,  w  skrócie  LOM)  nakłada  na 
przedsiębiorstwa obowiązek stopniowego 
zastępowania  floty  pojazdów  pojazdami 
niskoemisyjnymi,  w  ilości  10%  w  roku 
2022  i 20% w roku 2023. Grupa odnawia 
swoją  flotę  samochodów  służbowych 
wprowadzając  do  niej  samochody 
elektryczne  w  stopniu  przewyższającym 
wymagania ustawy, tj. o 20 % w roku 2022 
i o 30% w roku 2023.
Nowa  flota  samochodów  służbowych 
będących do dyspozycji pracowników liczy 
obecnie  46  modeli,  z  których  połowa  to 
elektryki.
Redukcja  emisji  generowanych  przez 
podróże  na  trasie  dom-praca  zależy 
również  od  wachlarza  zastosowanych 
środków, do których należy między innymi 
porozumienie w sprawie dni pracy zdalnej 
zawarte w Eiffage w lutym 2022 r.
Korzystanie z transportu wodnego
Eiffage  Métal  dostarcza  co  roku 
żeglugą  śródlądową,  do  swojej  fabryki 
w  Lauterbourgu  (w  departamencie 
Dolnego  Renu),  12  000  ton  stali 
pochodzącej od dostawców europejskich. 
Ten  sam  środek  transportu  wykorzystuje 
dla  potrzeb  budowy Grand  Paris:  w  roku 
2021  przetransportowano  barkami 
366  893  ton materiałów,  tj.  odpowiednik 
14 675 samochodów ciężarowych, z dwóch 
zakładów  w  Aubervilliers  (Seine-Saint-
Denis)  zlokalizowanych  w  pobliżu  kanału 
Saint-Denis.

dotychczasowego  sposobu  korzystania 
z  nich.  Sektor  Infrastruktur  postawił  na 
optymalizację  przepływów  logistycznych, 
dzięki czemu zamierza zwiększyć efektywność 
energetyczną  maszyn.  Dzięki  informacjom 
pozyskiwanym za pomocą oprogramowania 
„Inteligentne maszyny i ciężarówki” można 
w  czasie  rzeczywistym  śledzić  dane  na 
temat zużycia paliwa i skuteczniej kierować 
pracownikami,  zalecając  podejmowanie 
działań zwiększających efektywność.
Urządzenia i pojazdy elektryczne
Eiffage Génie Civil sukcesywnie modernizuje 
swoje  zasoby  sprzętowe,  na  które  składa 
się  ponad  140  samochodów  ciężarowych 
i  kilkaset maszyn budowlanych. W  ramach 
współpracy nawiązanej w roku 2020 z firmą 
Volvo  Trucks,  na  budowie  Grand  Paris 
Express testowane są obecnie dwa pojazdy 
w  100%  elektryczne:  samochód  ciężarowy 
i mała koparka. Ponadto sektor ten zakupił 
30  samochodów  ciężarowych  na  paliwo 
gazowe.
Eiffage Route podejmuje podobne działania 
dotyczące  urządzeń  wykorzystywanych 
w  kopalniach  kruszyw.  Służą  one  realizacji 
dwóch celów:
•  zwiększeniu  efektywności  energetycznej 
urządzeń poprzez ograniczenie zużycia kWh 
energii na tonę wydobytego kruszywa,
•  zastąpieniu  paliw  kopalnych  energią 
elektryczną ze źródeł odnawialnych.
Dokonując  odnowy  swojego  parku 
maszynowego Eiffage Route rozważa zakup 
wersji  hybrydowych  lub  elektrycznych, 
a tam, gdzie jest to technicznie wykonalne, 
zastępuje  dotychczasowe  urządzenia 
transportowe  przenośnikami  taśmowymi 
oraz  testuje  w  swoich  kopalniach 
kruszyw,  również  we  współpracy  z  Volvo, 

20%

80%

30%

70%

Pojazdy elektryczne
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Ograniczanie emisji własnych Grupy
ZUŻYCIE SUROWCÓW I ENERGII
Dekarbonizacja nieruchomości Grupy
Budynki będące własnością Grupy muszą 
być  wzorcowe  i  zgodne  z  założeniami 
jej  strategii  dekarbonizacyjnej.  Przyjęty 
został  następujący  plan  działań  w  tym 
zakresie:
• Modernizacja  istniejących budynków 

(trzydziestu  obiektów  o  powierzchni 
ponad 1 000 m2) w celu dostosowania 
ich do wymagań francuskiego dekretu 
w sprawie modernizacji i zwiększenia 
efektywności  energetycznej 
budynków biurowo-usługowych;

• Budowa  nowych  obiektów 
o  efektywności  energetycznej 
E3C2  mierzonej  za  pomocą  dwóch 
wskaźników:  dodatniego  bilansu 
energetycznego  budynku  oraz 
i bilansu CO2. Parametry te mają być 
uzyskane w nowych obiektach Eiffage 
Énergie  Systèmes  w  regionie  Nowa 
Akwitania, w Burgundii i w Środkowej 
Normandii;

• Program  montażu  paneli 
fotowoltaicznych  i  solarnych  na 
dachach  27  budynków  należących 
do  Eiffage,  dla  pokrycia  własnego 
zapotrzebowania  na  energię 
elektryczną i cieplną;

• Instalacja  stacji  ładowania 
samochodów  elektrycznych 
w obiektach Eiffage;

• Wdrożenie  działań  mających  na 
celu  ochronę  bioróżnorodności  na 
gruntach  należących  do  Eiffage,  we 
współpracy  ze  stowarzyszeniami  na 
rzecz ochrony przyrody.

Inteligentne zakłady w służbie 
dekarbonizacji
Eiffage  Route  postanowiła  zainwestować 
w  cyfryzację  swoich  procesów 
przemysłowych,  aby  pozyskiwać  w  czasie 
rzeczywistym dane pomiarowe i skuteczniej 
kontrolować własne zużycie energii i emisje 
CO2.  W  tym  celu  samodzielnie  stworzyła 
„usine connectée” („inteligentną fabrykę”), 
potężne  narzędzie  informatyczne  służące 
do  pozyskiwania  wszystkich  danych 
z  danego  obiektu,  analizowania  ich 
i  wspierania  procesu  decyzyjnego.  Dzięki 
temu narzędziu można wykazać odbiorcom, 
że  przy  produkcji  każdej  partii  produktu 
dotrzymane zostały zobowiązania dotyczące 
ochrony  środowiska  i  energooszczędności 
podjęte na etapie zawierania kontraktu. 

PRODUKCJA
Polityka ponownego wykorzystania 
używanego sprzętu i materiałów
Eiffage  Construction  regionu  Île-de-
France  wprowadziła  kompleksową  politykę 
wykorzystania  na  swoich  budowach 
używanego  sprzętu  i  materiałów  ze 
zdemontowanego  zaplecza  bytowego. 
Podczas  likwidacji  zaplecza  bytowego 
sporządzana  jest  inwentaryzacja  wszystkich 
urządzeń  i mebli w celu  ich przekazania na 
kolejne place budowy lub firmom zajmującym 
się odzyskiem. Eiffage Génie Civil wdrożyła 
aplikację  „vide-grenier  du  chantier”, 
wewnętrzną  cyfrową  giełdę  materiałów 
i używanego sprzętu pochodzącego z placów 
budowy w  celu  ich  sprzedaży  lub wymiany 
między zainteresowanymi budowami.
Od 2021 roku Dyrekcja IT (DSI) realizuje dwa 
programy wykorzystania używanego sprzętu 
elektronicznego. Dzięki  rezygnacji  z  zakupu 
nowych  komputerów  zdołano  zapobiec 
emisji 1,7 ton CO2 i zaoszczędzić 7,5 miliona 
litrów  wody.  To  samo  dotyczy  używanych 
telefonów  komórkowych:  wybierając  opcję 
ich odnowienia Grupa  zapobiegła emisjom 
285  ton  CO2  rocznie  i  przyczyniła  się  do 
tworzenia nowych miejsc pracy.
Smulders, spółka zależna Eiffage Métal, 
przestawia się na stal o zerowej wartości 
netto
Mając  świadomość  tego,  że  emisje  CO2 
generowane  w  procesie  produkcji  stali 
stanowią znaczną część zakresu 3 upstream 
Grupy,  spółka  Smulders,  korzystająca 
wyłącznie ze stali produkowanej w Europie, 
przyłączyła się do inicjatywy „SteelZero”. Ta 
prowadzona od grudnia 2020 roku inicjatywa 
ma  na  celu  zdekarbonizowanie  przemysłu 
stalowniczego  w  sektorach  budowlanym, 
nieruchomości  i  energii  odnawialnych. 
W związku  z  tym Smulders  zobowiązała  się 
przejść w 100 % na  „zieloną  stal” do  roku 
2050, z celem pośrednim 50% do roku 2030.

Nowe źródła energii dla placów budowy
Eiffage  Benelux  instaluje  na  swoich 
budowach  przenośne  akumulatory  typu 
Green  Box.  Te  ekologiczne  źródła  energii 
stworzone  we  współpracy  ze  startupem 
Near  Grid  Solutions  są  alternatywą  dla 
tradycyjnych  agregatów  prądotwórczych 
napędzanych  silnikiem  wysokoprężnym. 
Posiadają  one  wiele  zalet:  pozwalają 
znacząco  ograniczyć  ślad  węglowy  placu 
budowy, nie emitują hałasu, są praktycznie 
bezobsługowe  i  bezawaryjne,  zapewniają 
komfort  pracownikom  na  budowie  oraz 
okolicznym mieszkańcom. 

Nieruchomości EIFFAGE

Użytkownicy nieruchomości
w podziale na sektory EIFFAGE

Legenda (najemcy / podnajemcy)

Dyrekcja ds. Nieruchomości Grupy realizuje program gruntownej modernizacji ponad 1 000 obiektów, własnych lub
dzierżawionych. Opracowany środkami własnymi System Informacji Geograficznej (SIG) służy do zbierania i analizowania
danych i do sporządzania map umożliwiających koordynowanie planu działań mających na celu zwiększanie efektywności
energetycznej i dekarbonizację budynków.

Obiekty

Biura Magazyny MieszaneDziałalność

Własność EIFFAGE Wakaty

Dzierżawa / podnajem

Infrastruktury 41 % 

Energie Systemowe 38 % 

Budownictwo 19% 

Holding 2%

Koncesje i PPP 0 %
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Projektowanie i budownictwo niskoemisyjne

ECOASIS®: NAGRODZONY 
PROJEKT MIEJSKIEJ WYSPY 
OCHŁODY
Jednym ze skutków zmian klimatycznych 
są gwałtowne fale upałów, które nasilają 
zjawisko  zwane  miejską  wyspą  ciepła 
(MWC).
Poszukując  skutecznego  sposobu 
na  rozwiązanie  problemu  lokalnego 
przegrzewania  się  obszarów miejskich, 
Eiffage  Route  opracowała  EcOasis®: 
projekt  miejskiej  wyspy  ochłody,  we 
współpracy ze startupem Source urbaine, 
młodą  firmą  nagrodzoną  w  roku  2019 
w konkursie na nowatorskie rozwiązania 
niskoemisyjne  zorganizowanym  przez 
klub przemysłowy Sekoya.
W  tym  nowatorskim  projekcie 
zagospodarowania przestrzeni miejskiej 
ze ścieżkami rowerowymi  i ciągami dla 
pieszych  zastosowano  ekologiczną 
nawierzchnię  Bioklair®  posiadającą 
wiele zalet:
• Jej  jasny  odcień  zwiększa  albedo 

ciągów  rowerowych  i  pieszych, 
dzięki czemu pochłaniają one mniej 
ciepła.

• Zamiast  tradycyjnej  mieszanki 
mineralno-asfaltowej  zastosowano 
mieszankę  na  bazie  lepiszcza 
pochodzenia roślinnego.

• Porowata  struktura  nawierzchni 
umożliwia  wnikanie  wody 
deszczowej do jej spodniej warstwy, 
skąd  jest  ona  pobierana  przez 
rosnące w pobliżu drzewa i krzewy, 
które  z  kolei,  dzięki  parowaniu 
i  wytwarzaniu  cienia,  ochładzają 
atmosferę na powierzchni.

NASZE ZASADY
• Współpracować  ze  wszystkimi 

uczestnikami łańcucha wartości, aby 
wspólnie  dekarbonizować  proces 
budowy

• Dążyć  do  dekarbonizacji  na 
wszystkich  etapach  inwestycji,  od 
projektowania,  poprzez  budowę 
po  eksploatację,  uwzględniając 
wszystkie  aspekty:  urbanistyczne, 
architektoniczne,  inżynierskie, 
prowadzenia  robót,  prace 
rozbiórkowe i recykling

• Wdrażać  „koszyk  materiałów 
zdekarbonizowanych” i wspierać ich 
dostawców

• Zapewnić  identyfikowalność 
materiałów  niskoemisyjnych,  takich 
jak  drewno  i materiały  pochodzące 
z  lokalnych  źródeł  biologicznych, 
oraz  wspierać  lokalny  biznes 
i tworzyć miejsca pracy.

WARUNKI SUKCESU
• Inwestować  w  narzędzia  produkcji 

przemysłowej

• Organizować powszechne szkolenia 
dla  pracowników  budowlanych  ze 
stosowania  tradycyjnych  i  nowych 
materiałów niskoemisyjnych

• Stosować system identyfikowalności 
materiałów  i  zaopatrywać  się 
w  materiały  pochodzące  głównie 
z lokalnych źródeł

• Testować  nowe  rozwiązania 
i  stosownie  do  przypadku  wpływać 
na nowelizacje przepisów.

Projekt EcOasis® został nagrodzony w konkursie na innowacyjne rozwiązania projektowe 
zorganizowanym w roku 2021 przez Komitet ds. innowacyjności w sektorze drogowym 
(Comité d’innovation Routes et Rues, CIRR) przy francuskim Ministerstwie Transformacji 
Ekologicznej wspierającym innowacyjność.

Odzysk i magazynowanie
deszczówki

Odzysk i magazynowanie
deszczówki

Bioklair®

Miejski Ogród Deszczowy

Podłoże

Rezerwuar wody

Bioklair®

Miejski Ogród Deszczowy

Podłoże

Rezerwuar wody
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Ograniczanie emisji własnych Grupy
WIĘCEJ DREWNA
Drewno,  niskoemisyjny  materiał  odnawialny, 
przyczynia  się  do  dekarbonizacji  branży 
budowlanej,  a  co  istotne,  jest  materiałem 
dającym  się  łatwo  przetwarzać  i  stosować 
na  skalę  przemysłową.  Problemem  jest 
natomiast  gwałtowny  wzrost  popytu  na  ten 
surowiec, zarówno we Francji, jak za granicą, 
czego  efektem  jest  niestabilność  jego  cen 
i pogorszenie się jego dostępności. Te między 
innymi powody skłoniły Eiffage do dołączenia, 
w czerwcu 2021  roku, do grona  inwestorów 
Funduszu Drewna i Materiałów ekologicznych 
(Fonds  Bois  et  Éco-Matériaux)  stworzonego 
w roku 2020 przez francuski bank inwestycyjny 
Bpifrance w ramach francuskiego Krajowego 
Planu  Odbudowy.  Ten  dysponujący  kwotą 
80  milionów  euro  fundusz  dokonuje 
długoterminowych  inwestycji  w  celu 
zabezpieczenia  francuskich  producentów 
i  dostawców  drewna,  mebli  i  materiałów 
pozyskiwanych  ze  źródeł  biologicznych, 
poprzez  obejmowanie  mniejszościowych 
udziałów  w  firmach  tego  sektora.  Oprócz 
udziału  finansowego,  Eiffage  wnosi  swoją 
wiedzę na temat łańcucha dostaw oraz know-
how z zakresu budownictwa niskoemisyjnego.
W  roku  2021  do  użytku  oddane 
zostały  wzorcowe  budynki  wzniesione 
z wykorzystaniem drewnianych prefabrykatów 
wytworzonych  przez  firmę  Savare,  spółkę 
zależną Eiffage Construction. Dzięki realizacji 
tego innowacyjnego projektu zdobyto cenne 
doświadczenie  i  stworzono  obiekty  będące 
wizytówką firmy na rynku. Mowa tu o wieżowcu 
Hypérion  w  Bordeaux  (w  departamencie 
Żyrondy),  do  budowy  którego  użyto 
1400  m3  litego  drewna  pochodzącego 
z  francuskich  upraw,  oraz  o  budynku 
nowego  liceum  w  aglomeracji  Clermont 
Ferrand  (w  departamencie  Puy-de-Dôme), 
którego ściany z drewna i prasowanej słomy, 
materiałów pochodzących  z  certyfikowanych 

upraw, wykonane zostały przy użyciu mobilnej 
wytwórni zainstalowanej na placu budowy.
Do budowy Wioski Olimpijskiej  (Village des 
Athlètes)  w  departamencie  Sekwany  Saint-
Denis,  projektu  o  znaczeniu  symbolicznym 
wyłonionym  w  przetargu  w  roku  2021 
i  realizowanym  przez  Eiffage  Immobilier 
w  ramach  konsorcjum,  zastosowano w  90% 
drewno  z  certyfikatem  FSC  lub  PEFC, 
w  ramach  w  pełni  kontrolowanych  dostaw 
od uprawy po pac budowy. Taki sam materiał 
drewniany stosowany jest również do produkcji 
prefabrykowanych  łazienek  (firmy  HVA 
Concept)  projektowanych  i  montowanych 
przez  Eiffage  Construction,  jako  rozwiązanie 
ograniczające emisje CO2.
Dzięki  zastosowaniu  prefabrykowanych 
elementów drewnianych dostarczanych przez 
spółkę  Savare  zdołano  również  zmniejszyć 
koszty  budowy  i  ograniczyć  emisje  CO2, 

poprzez  skrócenie  czasu  wytwarzania 
prefabrykatów  i  wyeliminowanie  zbędnych 
przejazdów samochodów dostawczych.
W związku z potrzebą podnoszenia kwalifikacji 
zespołów  operacyjnych  odpowiedzialnych 
za  budowę  obiektów  drewnianych,  Eiffage 
Construction  stworzyła  własny  program 
kształcenia ustawicznego w oparciu o wiedzę 
i  doświadczenia  własnych  pracowników. 
Drewniane  ściany  szkieletowe,  belki 
z klejonego drewna warstwowego, stosowanie 
„koszyka materiałów” zawierającego drewno 
–  to  tylko  niektóre  z  zagadnień  ujętych 
w programie  szkoleń,  jakie przeprowadzono 
jesienią  2021  roku  dla  zespołów  Eiffage 
Construction  odpowiedzialnych  za 
budownictwo  mieszkalne  oraz  handlowo-
usługowe, przy założeniu, że skorzystają z nich 
również wszystkie dyrekcje regionalne.

Budowa IN’CUBE, nowego centrum badawczo-rozwojowego grupy Danone (w departamencie Essonne)

IN’CUBE Z DREWNA
Jesienią  2021  roku  pion  konstrukcji 
drewnianych  Eiffage  Construction 
zamontował  ostatnie  drewniane 
elementy  budynku  IN’CUBE,  nowego 
centrum  badawczo-rozwojowego  Grupy 
Danone  w  miejscowości  Gif-sur-Yvette 
(w  departamencie  Essonne).  Od  roku 
2022 w obiekcie tym pracować będzie 600 
osób.  Ten  czterokondygnacyjny  budynek 
o powierzchni użytkowej ponad 21000 m2 
jest  inwestycją  absolutnie  wyjątkową. 
Powyżej  drugiej  kondygnacji  konstrukcja 
betonowa  przechodzi  w  konstrukcję 
drewnianą.  Atrium  o  powierzchni  
900  m2  i  wysokości  10,5  m  zostało 
w  całości  wykończone  drewnem.  Fasady 
w  ciepłej,  przypominającej drewno  tonacji 
wykonała  firma  Goyer,  spółka  zależna 
Eiffage.  W  budynku  wykonano  8300  m2 
drewnianych  stropów  i  użyto  blisko 
600 m3  klejonego  drewna  warstwowego 
do  wykonania  słupów  nośnych. 
Wykorzystanym  materiałem  było  drewno 
świerkowe pochodzące z francuskich upraw 
w Wogezach, poddane obróbce na miejscu 
i dostarczone bezpośrednio na budowę.
Budynek  został  wyposażony  w  panele 
fotowoltaiczne i opasany szerokimi zielonymi 
tarasami,  zaprojektowano  też  ogród 
owocowy i ogród deszczowy bezpośrednio 
na  gruncie,  służący  do  odzyskiwania 
wody  deszczowej  i  neutralizowania  dzięki 
jej  parowaniu  efektu  miejskiej  wyspy 
ciepła.  Dzięki  tym  urządzeniom  obiekt 
uzyskał  kilka  certyfikatów:  HQE  2016  dla 
zrównoważonego  budownictwa,  ocena 
„Excellent”,  certyfikat  BREEAM NC  2016, 
ocena  „Excellent”,  certyfikat  BBCA  V3, 
Certyfikat Osmoz (1 levier) i Ready2Services 
(1 gwiazdka) dla budynków przyjaznych dla 
wykonywania pracy.
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Ograniczanie emisji własnych Grupy
WZORCOWE, WIELOKROTNIE 
NAGRADZANE REALIZACJE…
Budynek nowej siedziby BNP Paribas Fortis 
w Brukseli zdobył  już wiele nagród (MIPIM 
Award  2022,  FEBE  i  BIM Award)  i  uzyskał 
certyfikat BREEAM z oceną „Excellent” oraz 
certyfikat  ‘Passivhaus’.  Ten  nowoczesny 
biurowiec  o  powierzchni  100000  m2  nie 
korzysta  z  żadnej  energii  pochodzącej  ze 
spalania paliw kopalnych, co jest rzadkością 
w  przypadku  budynków  biurowych  tej 
wielkości.  Jego  zapotrzebowanie  na 
energię  jest  siedmiokrotnie  mniejsze  od 
zapotrzebowania  dawnej  siedziby  banku 
o  identycznej powierzchni. Jest  to również 
jeden  z  niewielu  biurowców,  który  oprócz 
paneli  fotowoltaicznych  wyposażony 
został w system odzysku wody deszczowej 
i  w  sezonowy  magazyn  ciepła  (STES, 

Seasonal  Thermal  Energy  Storage). 
System STES zapewnia komfort  termiczny 
budynku  dzięki  pompom  ciepła 
podłączonym do podziemnego magazynu 
wody o pojemności  14000 m3. W okresie 
zimowym  pompy  ciepła  pobierają 
zmagazynowane w wodzie  ciepło,  którym 
ogrzewają  budynek  wtłaczając  je  do 
pomieszczeń poprzez aktywne sufity. Latem 
pompy wykorzystują wodę, która uległa już 
wychłodzeniu, do klimatyzowania budynku 
schłodzonym  powietrzem  wtłaczanym 
przez  te  same  sufity  aktywne.  Idealna 
szczelność  ścian  zewnętrznych  i  wydajny, 
innowacyjny  system  klimatyzacyjny 
zapewniający komfort termiczny sprawiają, 
że  obiekt  nie  musi  w  ogóle  korzystać 
z  energii  pochodzącej  z  paliw  kopalnych, 
dzięki  czemu znacząco ograniczony  został 
jego ślad węglowy.

...ŚWIADCZĄCE O ZMIANIE KULTURY 
BUDOWANIA NA CO DZIEŃ

Kolejny  przykład  pochodzi  z  Hiszpanii. 
Firma  Conscytec,  spółka  zależna 
hiszpańskiej  Eiffage  Energia  wykonująca 
kompleksowe  inwestycje budowlane „pod 
klucz”,  specjalizuje  się  w  budownictwie 
zrównoważonym  wpisującym  się 
w  hiszpańską  strategię  dekarbonizacyjną.
Conscytec  wybudowała między  innymi  50 
lokali mieszkalnych w Sabadell (w Katalonii) 
przy  użyciu  innowacyjnej  technologii 
budowlanej z wykorzystaniem warstwowych 
płyt z drewna krzyżowo klejonego CLT, oraz 
dwa  inne  zrównoważone  budynki,  z  21 
i  32  lokalami  mieszkalnymwi,  przy  użyciu 
lekkich szalunków stropowych wykonanych 
za  pomocą  minimalnej  liczby  elementów 
w  układzie  siatkowym,  dzięki  czemu 
zmniejszono  o  30%  zapotrzebowanie  na 
beton  i  stal  zbrojeniową.  Inwestycje  te 
świadczą o dużych możliwościach stosowania 
innowacyjnych  technik budowlanych przez 
firmy realizujące strategię zrównoważonego 
rozwoju  i  wspierania  innowacyjności. 
Kolejnym  przykładem  zrównoważonego 
budownictwa  jest  wybudowane  przez 
Conscytec  w  Albacete  (w  regionie 
Kastylia-La  Mancha)  pierwsze  osiedle 
mieszkaniowe  spełniające  wymagania 
niemieckiego  certyfikatu  „Passivhaus”. 
Dzięki  architekturze  bioklimatycznej 
zdołano o 75% zmniejszyć zapotrzebowanie 
osiedla  na  energię  do  celów  ogrzewania 
i  klimatyzacji,  pozostała  część  pochodzi 
bowiem  ze  źródeł  energii  odnawialnych. 
Trzyszybowe  okna  o  podwyższonej 
izolacyjności  cieplnej  oraz  wentylacja 
nawiewno-wywiewna zapewniają dodatkową Budynek siedziby BNP Paribas Fortis w Brukseli oddany do użytku w listopadzie 2021 roku przez Eiffage Benelux

Budynek z  50 lokalami mieszkalnymi wzniesiony przy 
użyciu elementów z  drewna klejonego krzyżowo CLT, 
wybudowany w  Sabadell (Hiszpania) przez Conscytec, 
hiszpańską spółkę zależną Eiffage Energia.Essonne)

oszczędność  energii  poprzez  odzysk 
ciepła,  a  dzięki  zainstalowaniu  wysokiej 
jakości filtrów uzyskano doskonałą jakość 
powietrza w pomieszczeniach.
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Ograniczanie emisji własnych Grupy
SYSTEM IDENTYFIKOWALNOŚCI 
DREWNA WZOREM DO 
NAŚLADOWANIA
Aby  zapewnić  inwestorom  wiedzę  na 
temat  źródła  pochodzenia  materiałów 
budowlanych,  w  roku  2017  Eiffage 
dobrowolnie  zobowiązała  się  stosować 
system  identyfikowalności  drewna  od 
źródła jego pochodzenia, tj. upraw leśnych, 
po plac budowy.
Dyrekcja  Zrównoważonego  Rozwoju 
i  Innowacyjności  Transwersalnej  podjęła 
współpracę  ze  szwajcarską  kancelarią 
Product  DNA,  niezależnym  ekspertem 
w dziedzinie identyfikowalności łańcuchów 
dostaw.

Product DNA monitoruje materiały  już na 
etapie opracowywania projektu, odtwarza 
na  podstawie  dokumentów  księgowych 
drogę  ich  transportu  i  wykonuje  audyt 
łańcucha  dostaw,  którego  wyniki 
zapisywane są w postaci „blockchain”.
Po  pomyślnym  przetestowaniu  systemu 
identyfikowalności  drewna  budowlanego 
na sześciu budowach prowadzonych w roku 
2019  i  2020,  w  tym  wieżowca  Hypérion 
w  Bordeaux  (w  departamencie  Żyrondy) 
i nowej siedziby hiszpańskiej spółki Eiffage 
Energia  w  Albacete  (w  regionie  Kastylii-
La Mancha), Eiffage objęła tym systemem 
inne materiały, m.in. kruszywo wulkaniczne 
i słomę wykorzystaną na budowie nowego 

liceum  w  aglomeracji  Clermont-Ferrand 
w  regionie  Owernia-Rodan-Alpy  oraz 
drewno,  beton  i  stal  użyte  do  budowy 
Wioski  Olimpijskiej  (w  departamencie 
Sekwany-Saint-Denis).
Identyfikowalność materiałów nabiera coraz 
większej wagi, pozwala zidentyfikować całą 
ścieżkę transportu materiałów dla potrzeb 
obliczania ich bilansu CO2, stanowi dowód 
europejskiego  pochodzenia  materiałów 
zgodnie  z  wymaganiami  Taksonomii  UE, 
a  wkrótce  będzie  wykorzystywana  dla 
potrzeb  „mechanizmu  dostosowywania 
cen  na  granicach  UE  z  uwzględnieniem 
emisji  CO2”  mającego  zastosowanie  do 
produktów, w przypadku których występuje 

ryzyko ucieczki emisji CO2 poza terytorium 
Unii Europejskiej.
Etykietki  identyfikacyjne  wykonane  przez 
Product DNA i Eiffage zawierają m.in. kod 
QR,  za  pomocą  którego  można  uzyskać 
dostęp  do  szczegółowych  danych  na 
temat  drogi  przebytej  przez  dostarczony 
materiał.  W  celu  zapewnienia  większej 
przejrzystości,  klientom  przekazywane 
są  dwie  etykietki:  etykietka  z  danymi 
orientacyjnymi  dostarczana  po  wygraniu 
przetargu  oraz  etykietka  docelowa 
przekazywana  na  etapie  oddawania 
obiektu,  po  sprawdzeniu  wszystkich 
dokumentów poświadczających.

ETYKIETKI IDENTYFIKOWALNOŚCI DREWNA
UŻYTE PODCZAS REALIZACJI DWÓCH
ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI 

ETYKIETKI IDENTYFIKOWALNOŚCI SUROWCÓW UŻYWANE PODCZAS AKTUALNIE
REALIZOWANYCH INWESTYCJI

Eiffage / Product DNA – Wszelkie prawa zastrzeżone
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Gospodarka o obiegu zamkniętym

OD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
U ŹRÓDŁA…
Z punktu widzenia  recyklingu, dzięki  starannej 
selekcji  odpadów  u  źródła  ich  powstawania 
mogą  one  zostać  wydzielone  i  ponownie 
wykorzystane  jako  surowce  odpadowe. 
W przypadku produktów,  które nadają  się do 
ponownego wykorzystania lub mogą służyć jako 
surowiec wtórny, dokonując selektywnej zbiórki 
odpadów  można  zmniejszyć  lub  całkowicie 
zrezygnować z dostaw nowych surowców. Dzięki 
odpowiedniemu  zaplanowaniu  ponownego 
wykorzystania  odpadów  można  również 
obniżyć  lub wręcz  całkowicie uniknąć kosztów 
zarządzania odpadami.
…PO PONOWNE WYKORZYSTANIE
Aby  w  maksymalnym  stopniu  zapewnić 
odzysk  odpadów  na  końcu  procesu 
budowlanego,  bezpośrednio  na  placu 
budowy  lub  poprzez  wyspecjalizowane 
firmy  partnerskie,  należy  z  góry  zaplanować 
możliwość  ich  optymalnej  segregacji: 
sporządzić ich wykaz, przeprowadzić ich analizę, 
uwzględnić  gospodarkę  odpadami  na  etapie 
projektowania,  określić  dostępność  złóż  itd. 
W związku z tym Eiffage dąży do upowszechnienia 
odzysku  surowców  na  swoich  budowach. 
Przynosi to wymierne efekty, jako przykład można 
wskazać choćby działalność firmy Demcy, spółki 
zależnej  Eiffage  specjalizującej  się w  robotach 
rozbiórkowych i w recyklingu. Poziom odzysku 
odpadów  w  przypadku  tej  spółki  sięga  95%. 
Grupa  przeprowadza  również  operacje 
doświadczalne  mające  na  celu  wykazanie 
opłacalności  ponownego  wykorzystania 
materiałów  w  budownictwie,  zarówno 
z  technicznego,  jak  i  ekonomicznego  punktu 
widzenia. Dotyczy  to  również  usług  i  ofert  na 
ponowne wykorzystanie  i naprawę używanych 
produktów,  możliwości  takie  są  aktualnie 
uwzględniane  w  ofertach  na  wykonanie  lub 
eksploatację obiektów budowlanych.

NASZE ZASADY
• Upowszechnić stosowanie materiałów 

odnawialnych,  pochodzących 
z  lokalnych źródeł, certyfikowanych  i/
lub z odzysku

• Wydłużać  żywotność  budowli  przez 
zapewnienie możliwości łatwej zmiany 
ich funkcji

• Uznawać odpady za materiały zdatne 
do ponownego użycia

• Wspierać  technologie  wytwarzania 
dążąc  do  zerowego  poziomu 
odpadów nieprzetwarzalnych

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

WARUNKI SUKCESU
• Poszerzenie  i  zintensyfikowanie 

działań w zakresie ekoinnowacyjności 
w odniesieniu do zasobów i usług

• Docelowe  upowszechnienie  analiz 
PMD  (produkty,  materiały,  odpady) 
przed  przystąpieniem  do  wykonania 
robót rozbiórkowych i kompleksowych 
robót  modernizacyjnych,  we 
współpracy  z  uczestnikami  rynku 
materiałów wtórnych

• Zorganizowanie  wewnętrznych 
międzybranżowych  systemów 
odzysku materiałów w celu utworzenia 
zamkniętego  obiegu  surowców 
generującego oszczędności dla Grupy

• Mierzenie,  kierowanie  i  kontrola 
skuteczności  naszych  rozwiązań 
i praktyk
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OBOWIĄZEK SEGREGOWANIA
ODPADÓW U ŹRÓDŁA

HIERARCHIA GOSPODARKI ODPADAMI
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DEKARBONIZACJA FASAD
Goyer,  spółka  zależna  Eiffage,  największy 
francuski producent fasad ze szkła i aluminium, 
realizuje  strategię  recyklingu  materiałów 
fasadowych. 
W ramach realizacji zamówienia na demontaż 
fasad biurowca w 13. dzielnicy Paryża, Goyer, we 
współpracy z firmą Saint-Gobain i koncernem 
Ares,  odzyska ponad 12  ton  aluminium  i  97 
ton szkła, które poddane zostaną recyklingowi 
i  wykorzystane  do  produkcji  nowych  profili 
i szyb. Pozwoli to również stworzyć dodatkowe 
miejsca pracy (350 roboczogodzin).
Ilość  emisji  CO2,  którym  uda  się  zapobiec 
dzięki odzyskowi tych materiałów, szacowana 
jest na 154 tony. Projekt ten pokazuje również, 
że  gracze  sektora  budownictwa  i  robót 
publicznych  potrafią  stosować  ekonomiczne 
rozwiązania  podczas  prac  rozbiórkowych, 
również wówczas, gdy prace  te prowadzone 
są na terenie gęstej zabudowy miejskiej.
Firma Goyer stosuje system identyfikowalności 
aluminium pochodzącego od dostawców, we 
współpracy ze szwajcarską kancelarią Product 
DNA, ekspertem z dziedziny identyfikowalności 
łańcuchów dostaw.
Na podstawie analizy dostaw zrealizowanych 
na przestrzeni całego roku ustala się, z których 
zakładów  pochodzi  tlenek  glinu  użyty  do 
produkcji  aluminium,  aby  na  tej  podstawie 
wybrać  łańcuch  dostaw  generujący  najmniej 
CO2  lub  wykorzystujący  surowce  z  odzysku. 
Bilans  CO2  aluminium  zależy  w  znacznym 
stopniu od sposobu jego wytwarzania i wynosi 
od  pięciu  ton  CO2  w  przypadku  produkcji 
za  pomocą  urządzeń  zasilanych  zieloną 
energią  elektryczną  do  20  ton  w  przypadku 
instalacji  węglowych.  Na  etapie  odbioru 
robót  klientowi  przekazywany  jest  raport 
z  audytu  identyfikowalności  materiałów 
przeprowadzonego  przez  Product  DNA, 
przy  czym  dane  zapisywane  są  w  postaci 
„blockchain”.

ANALIZA I OPTYMALNE 
WYKORZYSTANIE ZIEMI 
Z WYKOPÓW
W  przypadku  robót  ziemnych  racjonalne 
zarządzanie  wykopami  i  nasypami  jest 
elementem kluczowym gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Przed przekazaniem urobku do 
dalszego  wykorzystania  na  placu  budowy 
trzeba jeszcze sprawdzić, czy urobek ten nie 
zawiera zanieczyszczeń.
Carasol®  to  unikatowa  metoda  badania 
parametrów  gruntu  i  materiałów 
z wykopów, opracowana samodzielnie przez 
pracowników  Eiffage  Génie  Civil.  W  celu 
zastosowania  tej  innowacyjnej  techniki 
w  pobliżu  miejsca  prowadzenia  robót 
instalowane  jest  przenośne  laboratorium, 
dzięki  któremu  można  w  niecałe  dwie 
godziny  uzyskać wiarygodne wyniki  badań 
urobku pod kątem obecności ewentualnych 
zanieczyszczeń. Dla  porównania,  na wyniki 
badań  wykonanych  metodą  tradycyjną 
trzeba czekać około tygodnia.
Dzięki  temu  urobek  z  wykopów  może 
zostać  szybko  skierowany  we  właściwe 
miejsce  jego  dalszego  wykorzystania, 
bez  konieczności  przechowywania  go 
na  tymczasowym  odkładzie.  Metoda  ta 
pozwala  również  zoptymalizować  transport 
materiałów,  co  jest  szczególnie  korzystne 
w przypadku prowadzenia robót w miejscu 
o  utrudnionym  dostępie,  na  przykład  na 
terenie  gęstej  zabudowy  miejskiej  lub  na 
dnie wąskiej doliny.
Carasol® opracowano w roku 2020. Metoda 
ta została z powodzeniem wykorzystana na 
budowie  linii  nr  16  Grand  Paris  Express, 
w Aulnay i w Courneuve (Seine-Saint-Denis), 
dzięki niej zdołano szybko przetransportować 
3  miliony  ton  ziemi  z  wykopów  na  teren 
zakładu  oddalonego  o  12  kilometrów  od 
placu  budowy,  zapobiegając  tym  samym 
emisji 46 000 ton CO2.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Fasada wieżowca Pascal w dzielnicy la Défense (w departamencie
Hauts-de-Seine) zaprojektowana przez biuro architektoniczne
Dominique PERRAULT Architecte

DEKARBONIZACJA FASAD

Ilość CO2 wyemitowanego
w związku z wykonaniem fasad
typowego biurowca wynosi
15% całości emisji powstałych
podczas realizacji projektu

50% pochodzi z produkcji
podstawowych materiałów
(szkła i aluminium)

Szkło i aluminium są surowcami
łatwo przetwarzalnymi

+100 elementów wykonanych
z miksu materiałowego

Konieczne są również okresowe
remonty lub przebudowa fasad,
ze względów estetycznych lub
z powodu zmiany przeznaczenia
budynku
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Gospodarka o obiegu zamkniętym

HYLINE BUDUJE ZINTEGROWANE 
INSTALACJE O  ZEROWYM 
WSPÓŁCZYNNIKU ODPADÓW
Hyline,  spółka  zależna  Eiffage  Énergie 
Systèmes w Beneluksie, specjalizująca się 
w  wykonywaniu  instalacji  ze  spawanych 
rur  ze  stali nierdzewnej,  zamontowała 25 
kilometrów instalacji rurowych w belgijskich 
zakładach Aviko w Poperinge, należących 
do  holenderskiej  firmy  zajmującej  się 
przetwórstwem  ziemniaków.  Instalacje 
służą  do  transportu  oleju  do  smażenia 
frytek, podawania sprężonego powietrza, 
środków chemicznych i czystej wody oraz 
do odprowadzania ścieków do zakładowej 
stacji oczyszczania.

Projekt  ten  jest  idealnym  przykładem 
gospodarki  o  obiegu  zamkniętym:  olej 
do  smażenia  frytek  jest  odzyskiwany 
przez  filtrowanie,  woda  z  procesu 
płukania  ziemniaków  odprowadzana 
jest  do  zakładowej  stacji  podczyszczania 
ścieków,  skąd  ponownie  trafia  do  cyklu 
produkcyjnego,  obierki  ziemniaczane 
wykorzystywane są na paszę dla zwierząt. 
Część  energii  na  potrzeby  zakładu 
wytwarzana  jest  na  miejscu,  w  procesie 
kogeneracji,  poprzez  odzysk  i  spalanie 
tłustych  oparów  powstałych  podczas 
smażenia  frytek.  Ponadto  na  dachu 
zakładu  zamontowano  2500  paneli 
fotowoltaicznych.

Nowy,  oddany  w  roku  2022  i  wysoce 
zautomatyzowany  zakład  przerobu 
ziemniaków  będzie  produkował 
175 000 ton frytek rocznie.

LEPISZCZA ROŚLINNE OGÓLNEGO 
STOSOWANIA
W  ramach  projektów  zagospodarowania 
przestrzennego promujących rozwój aktywnej 
mobilności,  realizowanych  przy  wsparciu 
francuskich samorządów lokalnych, powstaje 
rozległa,  krajowa  sieć  ścieżek  rowerowych. 
Eiffage  Route  opracowała  szereg  rozwiązań 
niskoemisyjnych  przeznaczonych  specjalnie 
do  takich  zastosowań.  Bioklair®  to 
niezawierająca  asfaltu  mieszanka  kruszyw 
i  lepiszcza  pochodzenia  roślinnego 
opracowana specjalnie dla potrzeb budowy 
nawierzchni  przeznaczonych  dla  „miękkiej” 
mobilności.  Nawierzchnia  wykonana  w  tej 
technologii charakteryzuje się bardzo małym 
śladem  węglowym  i  jasną  barwą,  dzięki 
czemu  chłonie  mniej  ciepła.  Mieszanka 
Bioklair®  jest  powszechnie  stosowana  do 
budowy  ciągów  rowerowych,  takich  jak 
ViaRhôna  ciągnąca  się  wzdłuż  Rodanu,  od 
Genewy po wybrzeże Morza Śródziemnego.

Gama bezasfaltowych nawierzchni drogowych 
na bazie lepiszcza roślinnego zyskała uznanie 
specjalistów  z  branży  drogowej.  W  lutym 
2022  roku  Eiffage  Route  zdobyła  nagrodę 
Grand  Prix  des  Trophées  przyznaną  przez 
Krajową Federację Robót Publicznych (FNTP) 
za  wykonanie,  w  październiku  2020  roku, 
nawierzchni Biophalt® na odcinku autostrady 
A40 administrowanej przez spółkę APRR. Był 
to  pierwszy  we  Francji  pilotażowy  projekt 
nawierzchni  autostradowej,  do  budowy 
której  użyto  minimum  30  %  materiałów 
odzyskanych ze starej nawierzchni drogowej 
oraz  lepiszcza  roślinnego  wytworzonego 
z  produktów  ubocznych  francuskiego 
sektora  leśnego. W  roku 2020  innowacyjne 
rozwiązania  Eiffage  Route  zostały  również 
nagrodzone  przez  Komitet  Innowacyjności 
Dróg i Ulic (CIRR) i znalazły zastosowanie przy 
realizacji 68 projektów na terytorium Francji 
o  wartości  ponad  32  milionów  euro  (72% 
ogółu zamówień publicznych).

RECYKLING NAWIERZCHNI 
DROGOWYCH NA KONTYNENCIE 
AFRYKAŃSKIM
Eiffage  Génie  Civil  wykorzystuje  destrukt 
betonowy do budowy nawierzchni drogowych 
w  pobliżu  portu  w  Lomé,  stolicy  Togo. 
12 000  ton betonu pozyskanego  z  rozbiórki 
budowli  portowych  zostało  odzyskanych 
i  wykorzystanych  do  wykonania  mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym.
Po zmieleniu i przesianiu, destrukt betonowy 
zostaje  w  pełni  wykorzystany  do  budowy 
nowej nawierzchni drogowej. Zdołano w ten 
sposób  zaoszczędzić  około  30  000  litrów 
oleju  napędowego,  2800  kg  materiałów 
wybuchowych i 8150 ton kruszyw naturalnych. 
Podobna gospodarka materiałowa stosowana 
jest  w  Wybrzeżu  Kości  Słoniowej.  Materiał 
skalny pozyskany podczas prowadzenia robót 
ziemnych  na  budowie  zapory  i  elektrowni 
wodnej  w  Singrobo-Ahouaty,  zostaje 
zmielony za pomocą młynów zainstalowanych 
bezpośrednio  na  budowie  i  wykorzystany 
przez Eiffage Génie Civil do produkcji masy 
betonowej.  Budowa 1  400-metrowej  zapory 
na  rzece  Bandama  wymaga  wykonania 
szeroko  zakrojonych  robót  ziemnych. 
Część  materiałów  z  około  miliona  metrów 
sześciennych  urobku  zostanie  wykorzystana 
do  wytworzenia  100  000  m3  betonu. 
Dzięki  temu  rozwiązaniu  wpisującemu  się 
w strategię gospodarki o obiegu zamkniętym 
ograniczono  liczbę  kursów  wywrotek 
i  oszczędzono  naturalne  zasoby  skalne 
w strefach chronionych. Wybudowano również 
miasteczko dla pracowników budowy na 260 
miejsc,  zaplecze  bytowe  oraz  urządzenia 
technologiczne (wytwórnię mas betonowych, 
młyny do produkcji kruszywa, warsztaty itp.).

Ścieżka rowerowa ViaRhôna wykonana w technologii niskoemisyjnej przy użyciu lepiszcza Bioklair®



RAPORT KLIMATYCZNY EIFFAGE 2022

27

03. SZANSE WYNIKAJĄCE Z GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Racjonalność, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i pochłanianie CO2

ENERGIE ODNAWIALNE: 
EIFFAGE POSZERZA SWÓJ KNOW-HOW
Eiffage  poszerza  swój  model  biznesowy 
o  energie  odnawialne.  Wikisolar,  największe 
na  świecie  źródło  informacji  na  temat 
elektrowni  fotowoltaicznych o mocy powyżej 
4 MWac, sklasyfikowała Eiffage na 5. miejscu 
na  świecie  pod  względem  projektowania, 
dostarczania i budowy elektrowni słonecznych 
(57  elektrowni  wytwarzających  łącznie 
2,677 GWac)  i na 6. miejscu pod względem 
eksploatacji  technicznej  (30  elektrowni 
wytwarzających 1,765 GWac).
Energia  solarna:  wykorzystanie  wszelkich 
możliwości
Na  nieużytkach  ciągnących  się  wzdłuż 
autostrad  spółka  APRR-AREA  instaluje 
elektrownie  słoneczne  na  gruncie.  Jedną 
z nich jest park fotowoltaiczny w miejscowości 
Mérysol w Sabaudii, o  łącznej mocy 5 MWc, 
zabudowany na 6 hektarach gruntów wzdłuż 
autostrady A41.
W  Hiszpanii,  Eiffage  Energia  umocniła 
swoją  pozycję  głównego  gracza  na  rynku 
projektowania  i  budowy  elektrowni 
korzystających ze źródeł odnawialnych. W roku 
2021  spółka  ta  wybudowała  następujące 
instalacje:
• Elektrownię słoneczną Ceclavin w Caceres 

(Estremadura) o mocy 328 MW, zasilającą 
obszar  zamieszkały  przez  210  000 
mieszkańców i pozwalającą uniknąć emisji 
110 000 ton CO2 w skali roku;

• Park  fotowoltaiczny  w  Kadyksie 
(Andaluzja), produkujący 500 GWh rocznie 
i pozwalający uniknąć emisji 120 000 ton 
CO2 w skali roku;

• Elektrownię  słoneczną  w  Paderne 
(Portugalia) o mocy 17,4 MW;

• Farmę  wiatrową  w  Queretaro 
(Meksyk)  o  mocy  30  MW,  zasilającą 
20 000 gospodarstw domowych.

NASZE ZASADY

• Przyczyniać  się  do  dekarbonizacji 
koszyka  energetycznego  na  szczeblu 
krajowym i lokalnym

• Wykorzystywać  regionalny  potencjał 
źródeł energii odnawialnych

• Opracowywać  oferty  energetyczne 
zgodne  z  kierunkami  krajowej  strategii 
dekarbonizacyjnej  i  europejskiego 
zielonego ładu

• Planować i realizować działania zgodnie 
z zasadami racjonalności i efektywności 
energetycznej,  nieustannie  dążąc  do 
zastępowania  zastępowania  paliw 
kopalnych.

WARUNKI SUKCESU
• Opracowanie  oferty  modernizacji 

energetycznej  na  skalę  przemysłową 
z  wykorzystaniem  doświadczenia 
praktycznego wszystkich sektorów Grupy 
(budownictwa,  zagospodarowania 
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.

*W porównaniu z wykresem zamieszczonym w Raporcie klimatycznym z roku 2021, wykres ten uwzględnia tylko inwestycje już sfinalizowane
i oddane do użytku. Nie uwzględniono kontraktów, które zostały już wprawdzie podpisane, lecz których realizacja z pewnych względów
jeszcze się nie rozpoczęła (różne utrudnienia lub ryzyko porzucenia inwestycji).

Moc zainstalowana
przez Eiffage* 

(Francja i zagranica)

Moc zainstalowana
we Francji*
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4 291

4 049
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• W roku 2020 = 21 % energii finalnej

W roku 2050 = ponad 50 %•
Główne źródło energii w sektorach
przemysłowym, budowlanym
i transportowym 

•

Źródło: The International Renewable Energy
Agency (IRENA) — marzec 2021

Elektryczność stanie się
głównym rodzajem energii
w Europie

• W roku 2030 = 40 % koszyka
energetycznego

W roku 2050 = 73 % koszyka
energetycznego

•

Nadchodzi czas panowania
energii odnawialnych
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ZNACZENIE ENERGII ODNAWIALNYCH 
W DOBIE KRYZYSU ENERGETYCZNEGO
Morskie farmy wiatrowe
W  ramach  dynamicznie  rozwijającego  się 
sektora  morskiej  energetyki  wiatrowej, 
szereg  spółek  zależnych  Eiffage  wspólnie 
opracowuje  kompleksowe  oferty  na 
projektowanie  i  budowę  farm wiatrowych 
offshore.  Wzorcowym  przykładem 
jest  pierwsza  we  Francji  morska  farma 
wiatrowa  na  wybrzeżu  Saint-Nazaire 
(w departamencie Loary Atlantyckiej):
• Spółka  Clemessy  zapewniła  montaż 

modułów  mocy  w  dolnej  części 
80-metrowych wież turbin wiatrowych,

• Spółka  Eiffage  Travaux  maritimes 
et  fluviaux  ułożyła  doziemne  linie 
kablowe  na  odcinku  plaży  od  rzeki 
Courance do Saint-Nazaire,

• Spółki  Eiffage  Énergie  Systèmes 
Transports  &  Distribution  oraz 
Eiffage  Construction  wybudowały 
energetyczną  stację  zasilania 
w  Prinquiau  oraz  ułożyły  doziemne 
linie kablowe,

• Spółka  Eiffage  Métal  wybudowała 
jednopalowe  fundamenty  turbin 
wiatrowych,

• Nieco  dalej  na  północ,  Smulders, 
belgijska  spółka  zależna  Eiffage 
Métal,  projektuje  i  buduje  metalową 
konstrukcję  podstacji  energetycznej 
w  Ailes Marines  obsługującej morską 
farmę wiatrową Saint-Brieuc.

W  celu  poszerzenia  swojej  oferty,  spółka 
Eiffage  Génie  Civil  Marine  nawiązała 
współpracę  z  firmą  Mareal  specjalizującą 
się  w  budowie  farm  wiatrowych  offshore, 
aby wspólnie  zaprojektować  i  sprzedawać 
na  rynku  europejskim  nowy  typ 
pływającego  fundamentu  dla  morskich 

turbin wiatrowych.
Te modułowe pływające platformy nadają 
się do każdego typu turbin, w tym o mocy 
powyżej 15 MW. Ich betonowa podstawa, 
zaprojektowana  na  wzór  platform 
naftowych,  charakteryzuje  się  doskonałą 
wytrzymałością mechaniczną i odpornością 
na korozję. 
Biomasa dla przemysłu
Eiffage  Construction  buduje  w  pobliżu 
Nancy  elektrownię  kogeneracyjną 
Novawood  z  turbiną  na  biomasę. 
Elektrownia  będzie  wytwarzać  115  GWh 
energii  elektrycznej  rocznie,  dzięki  której 
zakład  produkcyjny  Novacarb  będzie 
mógł całkowicie zrezygnować z energetyki 
węglowej.
Energie odnawialne w Afryce
W roku 2021 Eiffage rozpoczęła  realizację 
trzech  inwestycji  w  sektorze  energii 
odnawialnych na kontynencie afrykańskim:
• W  Dżibuti,  Eiffage  Génie  Civil,  we 

współpracy  z  hiszpańską  firmą  Tedagua 
specjalizującą  się  w  uzdatnianiu  wody, 
wybudowała  zakład  odsalania  wody 
morskiej  metodą  odwróconej  osmozy. 
Instalacje zasilane są energią elektryczną 
z pobliskiej farmy wiatrowej. Początkowa 
zdolność produkcyjna zakładu, wynosząca 
22  500  m3  słodkiej  wody  dziennie, 
zwiększy się docelowo do 45 000 m3.

• W  Beninie,  Eiffage  Énergie  Systèmes 
buduje największą w tym kraju elektrownię 
fotowoltaiczną  wytwarzającą  35  GWh 
energii elektrycznej rocznie.

• Spółka  Clemessy  Maroko  wybudowała 
stację zasilania 225/33 kV i sieć przesyłową 
33  kV  dla  jednej  z  największych  farm 
wiatrowych  w  tym  kraju.  Od  lata  2021 
roku 27  turbin wytwarza ponad 87 MW 
energii elektrycznej.

Eiffage Concessions rozwija działalność 
w sektorze produkcji energii odnawialnych
Eiffage  Concessions  wykorzystuje  swój 
know-how  do wspierania  produkcji  energii 
odnawialnych,  kluczowego  elementu 
transformacji  energetycznej.  Dotyczy  to 
między  innymi  modernizacji  (repoweringu) 
małych, przestarzałych elektrowni wodnych 
w  celu  zwiększenia  ich  wydajności 
i  dostosowania  ich  do  obowiązujących 
standardów  ekologicznych.  W  roku 
2019  Eiffage  zakupiła  dziesięć,  a  w  2021 
dwie  kolejne  małe  hydroelektrownie 
przepływowe  w  południowo-zachodniej 
Francji.  W  roku  2021  Eiffage  Concessions 
wynegocjowała  objęcie  udziałów  w  kilku 
parkach  fotowoltaicznych  o  łącznej  mocy 
28 MW.
Ponadto  przeanalizowała  dostępne 
zasoby  gruntowe  Grupy  dla  potrzeb 

realizacji  projektów  fotowoltaicznych; 
obecnie  realizowane  są  trzy  takie  projekty 
w  departamentach  Sekwany  Nadmorskiej 
(7MW), Górnej Garonny (9 MW) oraz Eure-
et-Loir (23 MW). Na nieużytkach ciągnących 
się  wzdłuż  autostrad  administrowanych 
przez  spółkę  APRR  i  w  pobliżu  jej  stref 
serwisu  drogowego  instalowane  są 
urządzenia  fotowoltaiczne  o  mocy  blisko 
100 MWc.
Eiffage  Concessions  planuje  budowę  wiat 
zacieniających  parkingi  dla  podróżnych 
i  pojazdów  serwisowych  na  autostradzie 
A79.  Eiffage  Concessions  jest  również 
akcjonariuszem  firm  eksploatujących  dwie 
elektrownie  fotowoltaiczne o  łącznej mocy 
130 MW, jedna, o mocy 100 MW, znajduje 
się  w  Chile,  a  druga,  o  mocy  30  MW, 
w Senegalu.

Mikroelektrownia wodna w Teyssode (w departamencie Tarn) zaprojektowana przez Eiffage Concessions

Racjonalność, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i pochłanianie CO2
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Racjonalność, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i pochłanianie CO2

POCHŁANIANIE CO2 NA OSTATNIM 
ETAPIE PROCESU PRZEMYSŁOWEGO
O  ile  redukowanie  emisji  CO2  u  źródła 
jest  celem  priorytetowym,  o  tyle 
wychwytywanie  i  wiązanie  resztkowego 
CO2  jest  ciekawym  rozwiązaniem  tam, 
gdzie możliwości redukcji emisji poprzez 
optymalizację  procesu  zostały  już 
wyczerpane.
W  związku  z  tym  Eiffage  intensyfikuje 
swoje  działania  w  tym  obszarze,  aby 
zrealizować  własne  cele  klimatyczne 
i  przyczyniać  się  do  realizacji  celów 
redukcyjnych swoich klientów. Wzorcową 
realizacją w tym zakresie  jest stworzona 
przez  Eiffage  technologia  wiązania 
CO2  w  jej  zakładach  wapienniczych 
w Bocahut (w regionie północnym).
Wapno, materiał  znany od niemal 6000 
lat,  posiada  wyjątkowe  właściwości, 
z  racji  których  jest  ono  nieodzowne 
w  sektorze  budownictwa  i  robót 
publicznych. Materiał ten stosowany jest 
do  stabilizacji  podłoża  gruntowego  na 
etapie robót ziemnych, zwiększając jego 
nośność  i  umożliwiając  poruszanie  się 
maszyn  budowlanych  podczas  opadów 
atmosferycznych.  Wapno  stosowane 
jest  jako  spoiwo  na wszystkich  etapach 
procesu  budowania:  od  przygotowania 
fundamentów po roboty murarskie itd.
Wapno  palone  otrzymywane  jest 
w  procesie  prażenia  (kalcynowania) 
kamienia  wapiennego  w  temperaturze 
900  °C.  Energia  cieplna  potrzebna  do 
tego procesu uzyskiwana jest ze spalania 
gazu  ziemnego.  Ponieważ  zachodząca 
w  wapiennikach  reakcja  chemiczna 
wydziela  znaczne  ilości  CO2,  od  roku 
2005  europejskie  zakłady  wapiennicze 

objęte zostały unijnym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji (EU-ETS).
Mimo  ciągłego  doskonalenia 
certyfikowanego procesu przemysłowego 
i  zainwestowania  w  nowoczesne 
wapienniki,  emisje  CO2  zakładów 
w Bocahut  stanowiły w  roku  2021 około 
22 % emisji zakresów 1 i 2 grupy Eiffage 
we Francji.
We  współpracy  z  różnymi  sektorami 
Grupy, w tym z Eiffage Énergie Systèmes, 
Eiffage Génie Civil, Dyrekcją ds. Zakupów 
i Dyrekcją ds., Zrównoważonego Rozwoju 
i  Innowacyjności  Transwersalnej,  Eiffage 
Route  zainstalowała  w  czerwcu  2021 
roku  pierwszy  system  pochłaniania  CO2 
na  wyjściu  z  wapienników  w  zakładach 
w Bocahut.
Przyjęta  technologia  oparta  jest  na 
procesie  kriogenicznym  opracowanym 
przez  lyoński  start-up  Revcoo.  Proces 
ten  ma  dwie  zalety:  nie  wymaga 
żadnych  materiałów  eksploatacyjnych 
i  nie  generuje  żadnych  odpadów. 
Dzięki  wprowadzonym  w  2022  roku 
innowacyjnym  rozwiązaniom  ilość 
pochłanianego  CO2  wyniesie  20  ton 
dziennie,  a  w  roku  następnym  zwiększy 
się do 64 ton dziennie.
Zmagazynowany  CO2  może  być 
wykorzystany  do  różnych  celów:  można 
go  odsprzedawać  firmom  z  sektora 
rolno-spożywczego  (do  produkcji 
napojów  gazowanych,  jako  środek 
konserwujący,  do  stymulowania  wzrostu 
upraw szklarniowych) i farmaceutycznego 
(do  produkcji  aspiryny),  CO2  może  być 
również  wykorzystywany  do  testowania 
innowacyjnych technologii rekarbonizacji 
betonu.

PRZYKŁADOWE INSTALACJE DO 
POCHŁANIANIA CO2

Belgijska  firma  ECV,  mająca  oddziały 
w Liège i w Charleroi, jest spółką zależną 
Eiffage Énergie Systèmes specjalizującą 
się w elektrotechnice przemysłowej. 

W ramach europejskiego programu Low 
Emission  Cement  (LEILAC)  firma  ECV 
pracowała  nad  prototypem  instalacji 
do  pochłaniania  CO2  w  belgijskiej 
cementowni  w  Lixhe  należącej  do 
koncernu cementowego CBR.

Innym  przykładem  takiej  instalacji  jest 
system  pochłaniania  CO2 wykonany 
w  największej  belgijskiej  rafinerii 

bioetanolu, „Biowanze”, zlokalizowanej 
w regionie Liège.

We  współpracy  z  włoską  firmą  SOL, 
ECV  wykonała  instalację  elektryczną 
systemu  oraz  część  wyposażenia 
służącego  do  pochłaniania  i  skraplania 
CO2.  Przewiduje  się,  że  zastosowana 
technologia  umożliwi  wychwycenie 
i  zmagazynowanie  65  000  ton 
CO2  rocznie,  w  celu  jego  dalszego 
wykorzystania  w  przemyśle  rolno-
spożywczym i farmaceutycznym.

Zakłady wapiennicze w Bocahut (w regionie północnym). System wychwytywania CO2 widoczny jest w centralnej
części ilustracji. Po lewej stronie widać dwa zbiorniki do magazynowania CO2.
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Ekomobilność
APRR-AREA GRA KARTĄ 
ELEKTRYCZNĄ
W roku 2021 prawie 65 % stref serwisowych 
przy  autostradach  zarządzanych  przez 
spółkę  APRR-AREA  wyposażonych 
było  w  stacje  ładowania  samochodów 
elektrycznych,  z  czego  dwie  trzecie  to 
stacje dużej mocy (150 – 350 kW).

W  listopadzie,  APRR  oddała  do  użytku 
kolejne  cztery  takie  stacje  zainstalowane 
przez  firmę  Fastned,  holenderskiego 
operatora  stacji  ładowania  elektryków. 
Stacje  te  zasilane  są  przez  panele 
fotowoltaiczne  zainstalowane 
w  zadaszeniu  wiat  parkingowych 
chroniących  podróżnych  przed  opadami 
atmosferycznymi.

Sieć  autostradowa  odpowiada  za  25% 
emisji CO2 całego sektora transportowego 
we  Francji,  dlatego  budowa  stacji 
ładowania  samochodów  elektrycznych 
jest działaniem we właściwym kierunku. 

Idzie ono w parze z dynamicznym wzrostem 
liczby  samochodów  elektrycznych  we 
Francji,  których  sprzedaż  w  roku  2021 
przekroczyła poziom 10%.

Rozbudowując  sieć  stacji  ładowania 
elektryków, APRR oferuje  również  szereg 
nowych usług, na przykład karty Kiwi Pass, 
za  pomocą  których  można  płacić  za 
ładowanie samochodów elektrycznych nie 
tylko na 80 000 stacji ładowania na terenie 
Francji,  lecz  również  na  130  000  stacji 
zainstalowanych  w  pozostałych  krajach 
europejskich.  Do  1  stycznia  2023  roku 
217 stref serwisowych sieci autostradowej 
zarządzanej  przez  APRR  zostanie 
wyposażonych  w  stacje  ładowania  dużej 
mocy,  dzięki  wsparciu  finansowemu 
z francuskiego funduszu odbudowy.

A CO Z WODOREM?
Eiffage Énergie Systèmes wygrała przetarg 
na projekt i budowę instalacji wytwarzania 
i  tankowania  wodoru  w  Danjoutin 
(w okolicach Belfort), której użytkownikiem 
będzie  firma  Hynamics,  spółka  zależna 
grupy EDF. Instalacja ta, pionierski projekt 
na  rzecz  zdekarbonizowanej  mobilności, 
wytwarzać  będzie  niskoemisyjne  paliwo 
wodorowe  dla  siedmiu  autobusów 
Optymo  obsługujących  miejską  sieć 
komunikacji zbiorowej.
Instalacja  zasilana  będzie  w  energię 
elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł 
odnawialnych.  Zostanie  ona wyposażona 
w dwa dystrybutory paliwa wodorowego 
typu Hi-Flow,  za  pomocą  których można 
będzie  zatankować  siedem  autobusów 
w  ciągu  jednej  godziny  oraz  w  trzeci 
dystrybutor  przeznaczony do  tankowania 
zbiorników mobilnych.

Wodór  wytwarzany  będzie  za  pomocą 
elektrolizera o mocy 1 MW. Ta innowacyjna 
instalacja  może  być  w  przyszłości 
rozbudowywana  wraz  z  rozbudową  floty 
autobusów wodorowych Optymo i innych 
pojazdów użytkowych.

W ramach konsorcjum firm wykonawczych, 
Eiffage  Énergie  Systèmes  odpowiada 
za  część  inżynierską,  elektrotechniczną, 
zasilanie  w  media  oraz  zabezpieczenia 
instalacji. Natomiast Eiffage Route wykona 
roboty ziemne, budowlane i drogowe.

Niskoemisyjna  oferta  na  wykonanie 
tej  innowacyjnej,  przyszłościowej 
inwestycji,  opracowana  wspólnie  przez 
wyspecjalizowane  jednostki  Grupy 
Eiffage,  może  być  w  najbliższym  czasie 
z powodzeniem powielana.

NASZE ZASADY
• Pogodzić redukcję emisji CO2 z prawem 

wszystkich  ludzi  do  korzystania 
z mobilności

• Przyczyniać  się  do  rozwoju  miękkiej 
mobilności  na  terenach  podmiejskich 
i wiejskich

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

WARUNKI SUKCESU
• Traktowanie  mobilności  jako  systemu 

i  jako  usługi,  z  wykorzystaniem 
doświadczenia  Grupy  w  dziedzinie 
drogownictwa,  energetyki 
i zagospodarowania

• Uwzględnianie  w  projektach  potrzeb 
w  zakresie  ekomobilności  już  na 
etapie  opracowywania  koncepcji 
urbanistycznych

• Usystematyzowanie  ofert  opartych 
na  regeneracji/wtórnym  użyciu 
materiałów  bez  dodatku  surowców 
ropopochodnych

• Wspierane komunikacji zbiorowej przez 
silne  zachęty  i  ułatwienia,  na  przykład 
wydzielone  i  bezpieczne  buspasy, 
korzystne cenniki itp.

Stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych zainstalowana przez firmę Fastned w miejscowości 
Saint-Ambreuil przy autostradzie zarządzanej przez spółkę APRR-AREA.
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Pozyskiwanie i zwiększanie jakości danych na temat emisji CO2
Pozyskiwanie, sprawdzanie  i konsolidowanie danych niefinansowych, niezależnie od tego, 
czy  chodzi  o  dane  dotyczące  środowiska,  czy  firmy,  jest  zadaniem  o  wysokim  stopniu 
złożoności  w  przypadku  wszystkich  organizacji  podlegających  obowiązkowi  raportowania 
niefinansowego.
Podczas realizacji tego zadania należy stosować się do szeregu zasad, z których najważniejsze 
dotyczą  etapu  pozyskiwania  danych  niezbędnych  do  obliczania  wielkości  emisji  gazów 
cieplarnianych w poszczególnych zakresach działalności Grupy, a mianowicie:
• zapewnić  zgodność  zakresu  danych  niefinansowych  Grupy  z  zakresem  danych 

finansowych,
• w  maksymalnym  stopniu  wyeliminować  konieczność  ręcznego  wprowadzania 

podstawowych  danych  ilościowych  (objętości,  tonaży  itp.)  koniecznych  do  ustalenia 
danych na temat CO2 (wielkości emisji i współczynników),

• pozyskiwać  za  pomocą  interfejsu  cyfrowego  dane  już  dostępne,  które  często  są 
rozproszone  i  pochodzą  z  różnych  użytkowanych  aplikacji,  takich  jak:  ERP  finance, 
oprogramowanie  zakupowe,  oprogramowanie  do  zarządzania  sprzętem  na  placu 
budowy, oprogramowanie do oszacowywania  zużycia  energii  przez dostawców  (patrz 
poniższy schemat),

• ujednolicić metodę pozyskiwania danych niefinansowych w jednostkach organizacyjnych 
francuskich (2022) i w europejskich spółkach zależnych (w toku).

W  realizację  tych  zadań  koniecznych  do  właściwego  koordynowania  planu  działań 
dekarbonizacyjnych poszczególnych sektorów i całej Grupy włączają się poszczególne dyrekcje 
działów wspierających: Dyrekcja Zrównoważonego Rozwoju i Innowacyjności Transwersalnej, 
Dyrekcja Finansowa, Dyrekcja Zakupów, Dyrekcja IT i Dyrekcja ds. Informatycznej Obsługi 
Inwestorskiej.

Mierzenie, współpraca, informowanie
Od  2020  roku  Eiffage  dołączyła  do  inicjatywy  Science-
Based  Targets  initiative  (SBTi),  stowarzyszenia  non  profit 
utworzonego  przez  United  Nations  Global  Compact, 
World  Institute  Resources,  World  Wide  Fund  for  Nature 
(WWF)  i  Carbon  Disclosure  Project  (CDP).  Fundamentem 
tej  inicjatywy jest wiedza naukowa o klimacie oraz potrzeba 
zapewnienia  przejrzystości  oraz  wzajemnego  informowania 
się  jej  członków.  Do  inicjatywy  dołączyło  już  ponad  2000 
przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki.
W  roku  2022  Eiffage  zamierza  przedstawić  inicjatywie  SBTi 
niezależny przegląd swoich celów redukcyjnych w zakresach 
1, 2 oraz 3 upstream i downstream zgodnie z porozumieniem 
paryskim. 
W  roku  2021  Eiffage  poszerzyła  zakres  pomiaru  swoich 
emisji; na następnych stronach raportu przedstawiono dane 
na  temat  emisji  dla  wszystkich  zakresów,  na  terytorium 
Francji  i  za  granicą,  za  rok  referencyjny  2019,  który  był 
pierwszym rokiem prowadzenia tych pomiarów przez Grupę. 
Jednocześnie  Eiffage  konsekwentnie  dąży  do  zwiększania 
poziomu dokładności i wiarygodności danych na temat emisji 
CO2 w celu:
• skutecznego mierzenia  i  koordynowania planów działań 

dekarbonizacyjnych
• motywowania  kadry  kierowniczej  dzięki  uzależnieniu 

wysokości  ich  wynagrodzenia  od  uzyskanych  wyników 
działań redukcyjnych,

• informowania  interesariuszy  o  wynikach  strategii 
dekarbonizacyjnej.

6.
Zwrócenie

danych
skonsolidowanych

2.
Wyeliminowanie

dostawców
nieobjętych
systemem

3.
Zawarcie umowy
o przekazywanie

danych

4.
Zapewnienie 
archiwizacji
raportów

5.
Wprowadzenie

i zautomatyzowanie
systemu pozyskiwania

danych

1.
Identyfikacja 

wszystkich
dostawców
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EMISJE Z ZAKRESÓW 1 i 2 – ROK 2021 – FRANCJA i ZAGRANICA
W niniejszym Raporcie Klimatycznym 2022 podajemy zaktualizowane dane liczbowe dotyczące emisji CO2 Grupy Eiffage z roku 2021 z zakresów 1 i 2, we Francji i za granicą. W roku 
2021 Grupa wyznaczyła sobie za cel zredukowanie emisji z zakresów 1 i 2 o 46% do roku 2030. Cel ten został potwierdzony jako zgodny z kursem utrzymania temperatury na 
poziomie 1,5 °C, zgodnie z wytycznymi SBTi. Należy zaznaczyć, że utrzymanie kursu klimatycznego i realizacja związanych z tym celów redukcyjnych mają zastosowanie jednakowo 
do wszystkich sektorów działalności Eiffage.

W związku z włączeniem celów redukcyjnych do planów strategicznych poszczególnych sektorów Eiffage na lata 2021-2025, ich realizacja będzie koordynowana do osiągnięcia 
pierwszego kamienia milowego przypadającego na rok 2025, w którym nastąpi sprawdzenie tendencji spadkowej emisji Grupy oraz, w zależności od przypadku, podjęte zostaną 
ewentualne działania w celu skorygowania  lub przyśpieszenia  tempa redukcji. Działania przewidziane przez Grupę, dotyczące głównie emisji  z zakresów 1  i 2  i uwzględnione 
w planach działań każdego sektora działalności oraz całej Grupy, omówiliśmy na stronach 18 i 19 raportu. Dotyczą one głównie:

• zmniejszenia zużycia energii przez Grupę, przez jej urządzenia przemysłowe oraz flotę pojazdów i maszyn budowlanych,

• zaopatrywania się Grupy w energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych,

• dekarbonizacji nieruchomości budowlanych należących do Grupy.

RAPPEL DE L’OBJECTIF DE RÉDUCTION SUR LES SCOPES 1 ET 2 
ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2019 - PÉRIMÈTRE FRANCE SEUL
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EMISJE Z ZAKRESU 3 UPSTREAM – ROK REFERENCYJNY 2019 – FRANCJA I ZAGRANICA
Metoda pomiaru wielkości emisji
Rokiem referencyjnym emisji CO2 Grupy Eiffage jest rok 2019. W ramach kontynuacji badań prowadzonych wspólnie przez Eiffage i Quantis, w roku 2021 zwiększono poziom 
dokładności danych względem roku 2019 i poszerzono obszar obliczeniowy emisji CO2 Eiffage zakresu 3. włączając do niego zagranicę i  sektor koncesji. Dzięki temu uzyskano 
pełny obraz zakresów 1, 2, 3 upstream i 3 downstream za rok 2019, dla Francji i zagranicy.

Zakres 3 upstream – Francja i zagranica
Aby zrealizować cel klimatyczny określony przez SBTi, zgodny z kursem utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5 °C, Eiffage postanowiła zredukować do roku 2030 emisje 
swojego zakresu 3 upstream o 30% w stosunku do roku referencyjnego 2019. Osiągniecie tego celu wymaga zaangażowania wielu interesariuszy i ścisłego współdziałania z:

• dostawcami, z uwagi na fakt, że 89 % emisji z zakresu 3 upstream pochodzi z materiałów i procesów wejściowych. W związku z tym w planach działań poszczególnych sektorów 
przewidziano ścisłą współpracę z Dyrekcją ds. Zakupów w celu ustalenia możliwości redukowania emisji poprzez dobór grup produktów i urządzeń niskoemisyjnych (por, strona 
15). Większość naszych dostawców również zobowiązała się podążać kursem utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5 °C bądź zamierza przyjąć to zobowiązanie,

• klientami,  gdyż mogą  oni  wspierać  ofertę  rozwiązań  niskoemisyjnych  z  poziomu  użytkownika. W  swoich  ofertach Grupa  proponuje  solidnie  udokumentowane  warianty 
niskoemisyjne, aby umożliwić klientom świadome podejmowanie decyzji (por. strona 12). Wybór rozwiązań niskoemisyjnych jest korzystny zarówno dla zakresu 3 upstream, jak 
i dla zakresu 3 downstream, dotyczy bowiem emisji powstających podczas użytkowania obiektu w całym jego cyklu życiowym.

RAPPEL DE L’OBJECTIF DE RÉDUCTION SUR LE SCOPE 3 AMONT
ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2019 – PÉRIMÈTRE FRANCE SEUL
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EMISJE Z ZAKRESU 3 DOWNSTREAM – ROK REFERENCYJNY 2019 – FRANCJA I ZAGRANICA
Metoda pomiaru wielkości emisji
Emisje z zakresu 3 downstream stanowią aż 85 % ogółu emisji CO2 Grupy. Oczywiście 
wielkość emisji cząstkowych pochodzących z poszczególnych sektorów Eiffage jest 
zróżnicowana, zależy bowiem od charakteru danej działalności, natomiast ich suma 
jest  na  tyle  znacząca,  że bezwzględnie  konieczne  jest  zaangażowanie wszystkich 
uczestników  łańcucha  wartości  w  wysiłki  na  rzecz  dekarbonizacji  działalności 
i sprzedaży Grupy.
Obliczając wielkość emisji obu strumieni zakresu 3 dla obszaru Francja i zagranica, 
Grupa Eiffage uzyskuje wiedzę na  temat  całościowego śladu węglowego swoich 
sektorów  działalności.  Największy  udział  mają  oczywiście  emisje  z  zakresu 
3  downstream,  gdyż  powstają  one  podczas  długiego  okresu  eksploatacji 
wybudowanych obiektów (15 - 50 lat).
Zakresem  obliczeniowym  objętych  jest  wiele  rodzajów  działalności  o  bardzo 
zróżnicowanym  charakterze.  Obliczenia  te  są  wysoce  skomplikowane  i  do  ich 
wykonania trzeba stosować pewne kryteria zawężające, takie jak:
• podział  ogółu  emisji  CO2  Grupy  na  poszczególne  branże  uczestniczące 

w realizacji tej samej budowy,
• przeliczenie  sprzedaży  zrealizowanej  przez  poszczególne  sektory  Grupy  na 

budowach na dane fizyczne (przychód/m2 wykonanego obiektu, przychód/km 
wybudowanych dróg, przychód/kWh wyprodukowanej energii),

• metoda  obliczania  sprzedaży:  sprzedaż  skumulowana  w  całym  okresie  życia 
projektu  w  przypadku  branż  wykonujących  roboty  oraz  sprzedaż  obliczana 
w okresach rocznych w przypadku sektora koncesji;

• różny okres życia obiektów wykonanych przez różne sektory działalności.
Sam  zakres  3  downstream  dzieli  się  na  zakres  3  „downstream  bezpośredni” 
i „downstream pośredni”:
• Zakres 3 downstream bezpośredni obejmuje  emisje  generowane 

bezpośrednio przez sprzedane obiekty lub produkty w całym cyklu życiowym. 
Są  to  na przykład emisje powstałe podczas  spalania  energii  przez  kotłownię 
zainstalowaną w budynku. W  związku  z  tym  rodzaj  urządzeń  energetycznych 
dobranych i zainstalowanych przez  inwestora będzie miał bezpośredni wpływ 
na emisje zakresu 3 downstream.

• Zakres 3 downstream pośredni obejmuje emisje generowane pośrednio przez 
sprzedane obiekty  lub produkty, przez cały okres  ich życia. Są to na przykład 
emisje  pochodzące  z  pojazdów  korzystających  z  wybudowanej  infrastruktury 
drogowej. W  przypadku  tej  części  zakresu  3  downstream  Eiffage  dysponuje 
bardzo ograniczonym polem manewru.
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EMISJE Z ZAKRESU 3 DOWNSTREAM – ROK REFERENCYJNY 2019 – FRANCJA I ZAGRANICA

W powyższej tabeli, w komórkach zacieniowanych podano największe źródła emisji 
z zakresu 3 downstream.
W celu dotrzymania zobowiązań podjętych w związku z przystąpieniem do inicjatywy 
SBTi, Eiffage wyznaczyła sobie za cel nie tylko 30% redukcję emisji CO2 w zakresie 3 
upstream, lecz również w zakresie 3 downstream, odniesieniu do emisji bezpośrednich. 
Oba cele  redukcyjne mają zostać zrealizowane do roku 2030. Ograniczenie się do 
emisji bezpośrednich zakresu 3 downstream należy tłumaczyć tym, że przyjęta przez 
SBTi metodologia nie uwzględnia emisji pośrednich tego zakresu, zakłada bowiem, że 
organizacje dysponują niedostatecznym polem manewru do podejmowania działań 
mających na celu ograniczenie tych emisji.
Emisje  bezpośrednie  z  zakresu  3  downstream  pochodzą  głównie  z  działalności 
sektora  Energii  Systemowych.  W  ramach  swojego  strategicznego  planu  działań 
dekarbonizacyjnych na lata 2021-2025, sektor ten opracowuje już oferty niskoemisyjne 
we  współpracy  z  dostawcami  urządzeń  i  procesów  energetycznych.  Oszczędności 
energii i ograniczenie emisji CO2 uzyskane dzięki doborowi optymalnych rozwiązań 
już  na  etapie  projektowania  sprzyjają  racjonalnemu  gospodarowaniu  energią  na 
etapie użytkowania budynku lub instalacji.
Podsumowując, Grupa Eiffage podąża kursem utrzymania wzrostu temperatury 
na poziomie 1,5 °C w obszarze wszystkich swoich sektorów działalności. Przyjęła 
za cel zredukowanie emisji CO2 do roku 2030 w zakresach 1, 2, 3 upstream oraz 
emisji bezpośrednich w  zakresie 3 downstream, oraz zobowiązuje się co roku 
informować swoich interesariuszy o postępach w realizacji tych celów.
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EMISJE Z ZAKRESU 3 DOWNSTREAM W SEKTORZE ROBÓT*
ROK REFERENCYJNY 2019,
FRANCJA I ZAGRANICA

15 000 000 ton CDE
(równoważnika CO2)
W TYM ZAGRANICA

5 400 000 ton CDE
(równoważnika CO2)
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*Tylko działalność związana z prowadzeniem robót
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98%

EMISJE Z ZAKRESU 3 DOWNSTREAM W SEKTORZE KONCESJI**
ROK REFERENCYJNY 2019,
FRANCJA I ZAGRANICA

7 300 000 ton CDE
(równoważnika CO2)

KONCESJE POZOSTAŁE 

KONCESJE
AUTOSTRADOWE
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** Tylko działalność związana z koncesjami: autostrady, linie kolei dużych prędkości, stadiony itd.
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GLOSARIUSZ
• Capex, „capital  expenditure”:  pojęciem  tym  określane  są  wszystkie  wydatki 

inwestycyjne  przedsiębiorstwa  poniesione  na  rozwój  produktu  lub  wdrożenie 
systemu,  wraz  z  kosztami  głównymi  inwestycji  oraz  kosztami  rozruchu  lub 
przystosowania do produkcji.

• Comité Innovation Routes et Rues (CIRR):  Komitet  ds.  Innowacji  Drogowych 
powołany w roku 2007 przez Dyrekcję ds.  Infrastruktur Transportowych (DIT) przy 
francuskim  Ministerstwie  Transformacji  Ekologicznej  (MTE),  w  celu  wspierania 
innowacyjności w sektorze drogowym.

• CSRD, „Corporate Sustainability Reporting Directive”:  nowa  dyrektywa 
europejska  zmieniająca  przepisy  dotyczące  sprawozdawczości  niefinansowej 
przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, m.in. przez uwzględnienie wyzwań związanych 
ze zrównoważonym rozwojem w strategii firm, ich zarządzaniu i sprawowaniu przez 
nie kontroli nad ryzykami.

• EFRAG, „European Financial Reporting Advisory Group”:  Europejska  Grupa 
Doradcza  ds.  Sprawozdawczości  Finansowej,  międzynarodowa  organizacja  non 
profit  reprezentująca  Unię  Europejską  przy  opracowywaniu  międzynarodowych 
standardów  sprawozdawczości  finansowej  (IFRS);  opracowała  standard 
sprawozdawczości klimatycznej dla przedsiębiorstw w ramach przyszłej dyrektywy 
CSRD.

• FNTP,  Fédération  Nationale  des  Travaux  Publics  (Krajowa  Federacja  Robót 
Publicznych): profesjonalna organizacja na rzecz rozwoju sektora robót publicznych, 
zrzesza 8000 firm z tego sektora.

• IPCC,  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change,  Międzyrządowy  Zespół  ds. 
Zmian Klimatu.

• Opex, „operating expenses”: termin ten oznacza wydatki operacyjne, tzn. koszty 
poniesione przez organizację dla prowadzenia jej działalności.

• SBTi,  „Science-Based Targets  initiative”:  inicjatywa wspierająca przedsiębiorstwa 
w  realizacji  ich  celów  redukcji  emisji  gazów  cieplarnianych,  dzięki  udostępnieniu 
danych na temat zmian klimatu.

• Sekoya: klub przemysłowy utworzony w roku 2019 przez Eiffage i Impulse Partners, 
do którego dołączyło kolejnych osiem przedsiębiorstw z sektora budownictwa; jego 
misją jest promowanie rozwiązań niskoemisyjnych w procesie budowania.

• TCFD,  „Task  Force  on  Climate-related  Financial  Disclosures”:  grupa  robocza 
utworzona w  roku  2015  bezpośrednio  po  21  Konferencji ONZ w  sprawie  zmian 
klimatu  (COP 21), w  celu opracowania  zasad  sprawozdawczości w  zakresie  ryzyk 
finansowych związanych z klimatem oraz umożliwienia  inwestorom uwzględniania 
tychże ryzyk w procesie decyzyjnym.
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