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Environmental Policy CEE 

W kierunku osiągnięcia zrównoważonego społeczeństwa  

Wraz z ustanowieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)*1, Porozumienia Paryskiego 
(międzynarodowe porozumienie w sprawie łagodzenia zmian klimatycznych) oraz Kodeksu Ładu 
Korporacyjnego*2 w 2015 roku, świat zaczął podejmować stałe kroki w kierunku stworzenia zrównoważonego 
społeczeństwa.Z drugiej strony ryzyko zmiany klimatu nadal sprawia, że nie jest jasne, jakie zmiany mogą 
nastąpić na świecie oraz kiedy i gdzie, podczas gdy skutki COVID-19 również zwiększają niepewność.Nawet w 
tych okolicznościach dążymy do zarządzania, które będzie tworzyło wartość społeczną poprzez naszą 
działalność w duchu „Po Twojej stronie”, który stawia najwyższy priorytet klientom we wszystkich sytuacjach. 

Wzmocnienie działań w oparciu o Wizję Środowiskową Grupy Brother 2050 

Odnosząc się do środowiska, w marcu 2018 r. sformułowaliśmy Wizja Środowiskowa Grupy Brother 2050, aby 
przyczynić się do rozwiązania pilnych problemów społecznych, takich jak zmiany klimatyczne, w kierunku 
stworzenia społeczeństwa, w którym możliwy jest zrównoważony rozwój zgodny z Polityką Środowiskową 
Grupy Brother. W oparciu o tę wizję ekologiczną wzmacniamy nasze działania związane z redukcją emisji CO2, 
obiegiem zasobów i ochroną bioróżnorodności. W szczególności, średnioterminowy cel na rok finansowy 2030 
związany z redukcją emisji CO2 określony w tej wizji został uznany przez międzynarodową inicjatywę 
środowiskową Science Based Targets jako cel oparty na dowodach naukowych, który ma pomóc w osiągnięciu 
celu porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do znacznie poniżej 2 stopni 
Celsjusza. Jeśli chodzi o redukcję emisji CO2 w całej Grupie Brother (Zakres 1 i 2), w roku obrotowym 2019 
osiągnięto redukcję o 37,8%, przekraczając już cel na rok 2030 polegający na 30% spadku w stosunku do 
poziomów z roku obrotowego 2015. Podobnie, jeśli chodzi o redukcję emisji CO2 w łańcuchu wartości Grupy 
Brother (Zakres 3), osiągnięto redukcję o 15,8% w celu osiągnięcia celu na rok obrotowy 2030, czyli 30% 
spadku w stosunku do roku obrotowego 2015. Począwszy od roku budżetowego 2020, Grupa Brother 
analizuje ryzyka biznesowe i możliwości związane ze zmianą klimatu, włączając wyniki do strategii zarządzania 
Grupy Brother i promując dalsze środki mające na celu łagodzenie zmiany klimatu, w oparciu o zalecenia 
Grupy Zadaniowej ds. Związanych z Klimatem Informacje finansowe (TCFD)*3, dla których Grupa Brother 
ogłosiła wsparcie w lutym 2020 r.Jeśli chodzi o obieg zasobów, Grupa Brother zmniejszy ilość zasobów 
wykorzystywanych w naszych głównych produktach, efektywnie wykorzysta zasoby wodne i odpowiednio 
oczyści ścieki. Jeśli chodzi o ochronę bioróżnorodności, Brother Group zbuduje ramy do ilościowego określania 
i zmniejszania naszego wpływu na środowisko oraz będzie stale kontynuować działania w kierunku osiągnięcia 
celów. 

Zdobywanie zaufania publicznego 
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W naszej ponad 110-letniej historii Grupa Brother nieprzerwanie dostarcza różnorodne produkty 
odpowiadające potrzebom klientów i zmieniającym się czasom. Aby mieć pewno ść, że nie boimy się 
zmian i nadal dostarczamy najwyższą wartość jako firma produkcyjna, jednocześnie zmniejszając 
nasz wpływ na środowisko, współpraca z naszymi partnerami biznesowymi jest dla nas niezbędna. W 
styczniu 2019 r. Grupa Brother dołączyła do Responsible Business Alliance*4, globalnej organizacji 
branżowej promującej społeczną odpowiedzialność biznesu poprzez budowanie zrównoważonego 
łańcucha dostaw, a w lutym 2020 r. została sygnatariuszem ONZ Global Compact*5. Jako szef 
zespołu zarządzającego zobowiązuję się do ponownej oceny naszych działań biznesowych pod kątem 
celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) w kierunku osiągnięcia zrównoważonego społeczeństwa. 
Ponadto dołożę wszelkich starań, aby umożliwić Grupie Brother gromadzenie naszych technologii i  
wiedzy w celu dalszego dostarczania produktów i usług, które rozwiązują problemy społeczne.  
 
Przez cały czas firma Brother będzie działać w ramach organów krajowych i przepisów Unii 
Europejskiej dotyczących ochrony środowiska oraz będzie stale monitorować  te przepisy w miarę ich 
postępów. Produkty firmy Brother są wytwarzane w krajach azjatyckich na odpowiedzialność 
Brother Industries Ltd. i jako takie są dystrybuowane w Europie przez firmy handlowe Brother, w 
tym BCEE (Wiedeń), BPL (Polska) i BCZ (Czechy) . 
 
 
 
  
 
 

 
______________________ 
 
Minoru Jihira 
 
Managing Director Executive Office 
(BCEE) 
 
Brother Central and Eastern Europe 
GmbH (Brother CEE) 

 
______________________ 
 
Markus Deutsch 
 
Manager for ISO, IT and Technical 
Service 
 

 
 
 
Wiedeń, kwiecień 2022  
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1. Wspólny cel społeczności międzynarodowej, na który składa się 17 celów i 169 celów, przyjęty 
przez światowych przywódców na szczycie ONZ we wrześniu 2015 r. 

2. Zasada przewodnia ładu korporacyjnego, która określa kodeks postępowania, którego muszą 
przestrzegać spółki giełdowe. 

3. Grupa zadaniowa powołana w 2015 r. przez Radę Stabilności Finansowej (FSB), 
międzynarodowy organ, w którym uczestniczą banki centralne i finansowe biura regulacyjne 
głównych krajów. Aby ocenić i ujawnić finansowe skutki zagrożeń i szans, jakie niosą ze sobą 
zmiany klimatu, FSB opublikowała w czerwcu 2017 r. zalecenia dotyczące sposobu ujawniania 
informacji. 

4. Sojusz Odpowiedzialnego Biznesu ustanowił kodeks postępowania składający się z pięciu sekcji, 
w tym ochrony środowiska, i aktywnie promuje zgodność z tym kodeksem i różnymi standardami. 

5. Dobrowolny pakt zachęcający korporacje i inne organizacje na całym świecie do działania jako 
dobrzy obywatele społeczeństwa i do udziału w globalnych ramach osiągania zrównoważonego 
wzrostu poprzez demonstrowanie odpowiedzialnego i kreatywnego przywództwa. UN Global 
Compact wzywa swoich członków do przestrzegania i praktykowania Dziesięciu Zasad 
składających się z czterech obszarów, w tym środowiska. 

Oryginalny tekst pana Sasaki na naszej globalnej stronie korporacyjnej:Message from the 

Management (Environment) | Brother (global.brother) 
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