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Polityka Ochrony Środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej 

 

 

 

Ku zrównoważonemu społeczeństwu 

Wraz z ustanowieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju*1, zawarciem Porozumienia Parys-
kiego (międzynarodowe porozumienie w sprawie łagodzenia zmian klimatycznych) i wprowa-
dzeniem Kodeksu Ładu Korporacyjnego*2 w 2015 r., świat zaczął podejmować zdecydowane 
kroki zmierzające ku zrównoważonemu społeczeństwu. 

Z drugiej strony, ryzyko związane ze zmianami klimatu dalej powoduje niepewność co do 
charakteru, miejsca i czasu zmian, które mogą wystąpić na świecie, a skutki pandemii COVID-
19 jeszcze ją pogłębiają. 

Nawet w takich okolicznościach pragniemy zarządzać swoją działalnością w taki sposób, aby 
generować pewną wartość społeczną, w duchu naszego motta „Po Twojej stronie”, zgodnie z 
którym w każdej sytuacji stawiamy klienta na pierwszym miejscu. 
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Wzmocnienie działań opartych na Wizji Środowiskowej Grupy Brother 
na 2050 r. 

Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego, w marcu 2018 roku opracowaliśmy „Wizję 
środowiskową Grupy Brother na rok 2050” (Brother Group Environmental Vision 2050), aby 
pomóc w rozwiązywaniu najpoważniejszych problemów społecznych, takich jak zmiany 
klimatu, i dążąc do społeczeństwa, w którym możliwy będzie zrównoważony rozwój zgodnie 
z Polityką Środowiskową Grupy Brother. W oparciu o naszą wizję środowiskową wzmacnia-
my działania związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, obiegiem zasobów i ochroną bio-
różnorodności. 

Co szczególnie istotne, międzynarodowa inicjatywa na rzecz środowiska (Science Based 
Targets) uznała zawarty w naszej wizji średniookresowy cel na rok budżetowy 2030, 
związany z redukcją emisji CO2, za opierający się na dowodach naukowych i mogący przyczy-
nić się do osiągnięcia założeń Porozumienia Paryskiego w zakresie ograniczenia globalnego 
ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o emisję CO2 w całej 
Grupie Brother (Zakres 1 i 2), udało się osiągnąć spadek rzędu 37,8% w roku budżetowym 
2019 i przekroczyć cel założony na rok 2030, tj. spadek o 30% względem poziomów z roku 
budżetowego 2015. Podobnie wygląda sytuacja z emisją CO2 w łańcuchu wartości Grupy 
Brother (Zakres 3): udało się osiągnąć spadek rzędu 15,8%, przybliżając się tym samym do 
celu dla roku 2030, jakim jest 30-procentowa redukcja w porównaniu z rokiem budżetowym 
2015. Od roku budżetowego 2020 Grupa Brother analizuje ryzyko i możliwości biznesowe 
związane ze zmianami klimatycznymi, włączając wyniki tych analiz do swojej strategii zarzą-
dzania i promując dalsze środki łagodzące zmiany klimatu – zgodnie z zaleceniami Grupy 
Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures, TCFD)3, której wsparcie Grupa Brother ogłosiła w lutym 
2020 roku. 
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Mówiąc o obiegu zasobów warto wspomnieć, że Grupa Brother ograniczyła ilość materiałów 
stosowanych przy wytwarzaniu swoich wiodących produktów, efektywnie wykorzystuje 
zasoby wody i wdrożyła odpowiednie metody oczyszczania ścieków. Z perspektywy ochrony 
bioróżnorodności Grupa Brother opracuje ramy określające rozmiar naszego wpływu na śro-
dowisko i pozwalające go ograniczyć, a także będzie prowadzić aktywne działania zmierza-
jące do realizacji założonych celów. 

 

Zdobywanie zaufania publicznego 

W swojej ponad 110-letniej historii Grupa Brother bezustannie dostarcza różnorodnych 
produktów odpowiadających potrzebom klientów i zmieniającym się czasom. Aby nie oba-
wiać się zmian i kontynuować dostarczanie produktów niosących jak najwyższą wartość, a 
zarazem ograniczając wpływ na środowisko, współpraca z partnerami biznesowymi jest dla 
Grupy Brother najważniejsza. W styczniu 2019 roku Grupa dołączyła do Responsible Business 
Alliance4, globalnej organizacji branżowej promującej społeczną odpowiedzialność biznesu 
poprzez budowanie na zrównoważonym łańcuchu dostaw. W grudniu 2020 roku 
przedstawiciele Brother sygnowali inicjatywę United Nations (UN) Global Compact5. Jako 
przełożony zespołu zarządzającego jestem zaangażowany w ponowną ocenę naszych ope-
racji biznesowych pod kątem Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) z perspektywy 
społecznej. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby umożliwić Grupie Brother dalszy 
rozwój technologii i gromadzenie wiedzy, a co za tym idzie dostarczanie produktów i usług, 
które rozwiązują problemy społeczne. 

 

Ichiro Sasaki 
Dyrektor Reprezentacyjny i Prezes 
Brother Industries, Ltd. 
Wrzesień 2020 r. 
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1. Wspólny cel międzynarodowej społeczności, obejmujący 17 celów szczegółowych i 169 zadań, 
przyjęty przez światowych przywódców na szczycie ONZ, który odbył się we wrześniu 2015 r. 

2. Przewodnia zasada ładu korporacyjnego określająca kodeks postępowania, którego 
zobowiązane są przestrzegać spółki giełdowe. 

3. Grupa zadaniowa ustanowiona w 2015 r. przez Radę Stabilności Finansowej (FSB), 
międzynarodowy organ składający się z banków centralnych i urzędów regulacji finansowych 
największych państw. Dla oceny i ujawnienia finansowych skutków ryzyka i możliwości, które 
niosą ze sobą zmiany klimatu, Rada Stabilności Finansowej wydała w lutym 2017 r. swoje 
zalecenia na temat trybu publikowania informacji. 

4. Organizacja Responsible Business Alliance stworzyła kodeks postępowania składający się z 
pięciu sekcji, w tym z sekcji dotyczącej środowiska, i aktywnie zachęca do przestrzegania tego 
kodeksu i różnych norm. 

5. Dobrowolny pak mający na celu zachęcić spółki i inne organizacje na całym świecie do 
działania w charakterze dobrych obywateli, oraz do przestrzegania globalnych ram w zakresie 
zrównoważonego rozwoju poprzez wykazywanie się odpowiedzialnym i kreatywnym 
przywództwem. UN Global Compact zwraca się do swoich członków z prośbą o 
przestrzeganie i praktykowanie 10 Zasad obejmujących cztery obszary, w tym obszar 
środowiska. 

 
Oryginalną wypowiedź Ichiro Sasaki publikujemy na naszej globalnej stronie internetowej:  

Wiadomość od Zarządu (Środowisko) | Brother (Global.Brother) 

 


