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TROSKA  
O ŚRODOWISKO  
W SERCU NASZYCH 
DZIAŁAŃ

Grupa Crédit Agricole w Polsce 
codziennie działa na rzecz swoich 
klientów oraz społeczeństwa.

Angażujemy się też w ochronę 
środowiska naturalnego: 
intensywnie rozwijamy ofertę 
„zielonej bankowości” oraz 
ograniczamy negatywny wpływ  
na środowisko. 

Podejmujemy wiele inicjatyw 
ekologicznych, w które  
angażujemy naszych  
pracowników i klientów.

Przeczytaj, dowiedz się więcej  
i dołącz do nas.



    
 
 

 ZIELONE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Amundi Stars Global Ecology ESG
Subfundusz dostępny w ofercie Amundi Stars SFIO 
inwestujący od 70 do 100% aktywów w tytuły 
uczestnictwa funduszu zagranicznego Amundi Funds 
Global Ecology ESG, który:
 inwestuje w spółki podejmujące działania kwalifikujące 

się do co najmniej jednego z 10 autorskich sektorów 
Amundi, które są zbieżne z 10 obszarami tematycznymi 
ESG i 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju 
określonymi przez ONZ

10 autorskich sektorów tematycznych Amundi:

 KARTA  
Z EKOTWORZYWA

 karta debetowa (do konta) wydawana wszystkim, 
nowym klientom banku

 składa się z ekotworzywa, które ma możliwość 
szybszego rozkładu niż plastik (rozkład do 99%  
nawet w kilkanaście tygodni w odpowiednich 
warunkach potwierdzają testy degradacji zgodnie 
z metodą ASTM D5511 przyjętą do badania 
biodegradowalności tworzyw sztucznych)

 przyjazny środowisku materiał uzupełniony  
jest o standardowe elementy: chip, antenę,  
hologram,  
pasek  
magnetyczny,  
nadruki  
offsetowe

 EKO RATY 
 kredyt ratalny na zakup i instalację paneli 

fotowoltaicznych oraz innych urządzeń  
wytwarzających „zieloną energię”  

 współpraca z partnerami - liderami rynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce

 EKO HIPOTEKA ZIELONY DOM

 kredyt hipoteczny na budowę lub zakup domu 
energooszczędnego

 preferencyjna marża kredytowa
 prowizja 0%
 oprocentowanie zmienne lub okresowo stałe

ZIELONA BANKOWOŚĆ
Grupa Crédit Agricole w Polsce rozwija ofertę „zielonych produktów”, aby odpowiadać na potrzeby  
klientów i promować wśród nich ekologiczne postawy. Dzięki intensywnemu rozbudowywaniu naszej oferty 
produktowej, wspieramy klientów w korzystaniu ze środowiska w świadomy i odpowiedzialny sposób.

GREEN FINANCING 

BANKOWOŚĆ DETALICZNA 
I CONSUMER FINANCE

 finansowanie ekologicznych inwestycji poprzez  
kredyt ratalny

 uczestnictwo w programach rządowych  
– dołączenie do programu „Czyste Powietrze” 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 

MAŁE I ŚREDNIE 
PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ AGROBIZNES

Finansowanie ekologicznych inwestycji (np. panele 
fotowoltaiczne) m.in. w ramach programów partnerskich: 
 atrakcyjne oprocentowanie
 minimalny wkład własny już od 10%
 możliwość finansowania VAT i dotacji (Agrobiznes)
 proste, przejrzyste i szybkie procedury 

 

Leasing (operacyjny, kapitałowy)
Pożyczka dla firm

 finansowanie instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych 
na nieruchomościach komercyjnych będących 
własnością leasingobiorcy, o mocy pojedynczej 
instalacji do 50 KW, od zaakceptowanych dostawców

 możliwość finansowania instalacji znajdujących się  
na dachach budynku oraz na gruncie

 wpłata początkowa nawet 0% 
 okres finansowania wydłużony do 84 miesięcy
 uproszczona procedura przyznania leasingu

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA

  finansowanie projektów związanych z wytwarzaniem 
„zielonej energii” 

  niefinansowanie wydobycia węgla energetycznego 
  do 2030 r. zaprzestanie finansowania branż 

okołowęglowych 
  wspieranie klientów korporacyjnych w realizacji 

projektów mających na celu wdrożenie  
proekologicznych zmian technologicznych 

  ochrona klimatu poprzez realizowanie polityki 
klimatycznej w ramach Grupy Crédit Agricole

EKOEDYCJE PRODUKTÓW  
DLA KLIENTÓW  
INDYWIDUALNYCH

 ZIELONE UBEZPIECZENIOWE 
PRODUKTY INWESTYCYJNE 
(produkty ubezpieczeniowe z premią)

 EkoZysk V
 inwestuje w indeks MSCI Europe Select Green 50 5% 

Decrement Index (MXEUG50D) reprezentujący spółki 
europejskie z szeroko rozumianego sektora zielonej 
gospodarki 

 Zielona Europa
 zbudowany w jednej części z aktywów, jakim jest 

indeks MSCI Euro Climate Select 50 Paris Aligned 
5% Decrement Index. Drugą część stanowią zielone 
obligacje emitowane przez CACIB, które mają za 
zadanie chronić zainwestowany kapitał na koniec okresu 
ubezpieczenia. Na wartość indeksu pracuje 50 specjalnie 
dobranych spółek ze strefy euro, które spełniają kryteria 
ESG m.in. realizują postanowienia Porozumienia 
Paryskiego i w swojej podstawowej działalności dążą do 
redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

 Zielona Planeta II
 jedną z części produktu jest indeks giełdowy Euronext 

Green Planet E Decrement 5% (GREENE 50). Na wartość 
indeksu pracuje 50 płynnych spółek ze strefy euro  
o zasięgu ogólnoświatowym, wybranych z szerszego 
indeksu - Euronext Eurozone 300 index. Spółki 
przechodzą szczegółową selekcję poprzez zastosowanie 
kryteriów środowiskowych przez niezależną firmę.
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Subfundusz Amundi Stars Global Ecology ESG

Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Typ funduszu  
Subfundusz wydzielony w ramach Amundi Stars SFIO, inwestujący od 70 do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego  
Amundi Funds Global Ecology ESG (kategoria jednostek: I2USD C)

Informacje o Amundi Stars Global Ecology ESG 

Typ funduszu: subfundusz Amundi Stars SFIO 
Zarządzający funduszem: Hubert Kmiecik, Łukasz Śliwka
Aktualna opłata za zarządzanie: 2,5%
Poziom ryzyka (SRRI): 6
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

Amundi Funds Global Ecology ESG1: Fundusz inwestycyjny społecznie odpowiedzialny 

1. Charakterystyka funduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG (kategoria jednostek: I2USD C)

Data rozpoczęcia działalności: 7 czerwca 2019 r. (wcześniej pod nazwą Amundi Funds II - Global Ecology) 
Wartość aktywów netto: 1.565,71 mln USD2

Typ funduszu: międzynarodowy akcji
Wskaźnik ryzyka (SRRI): 5
Zalecany horyzont inwestycyjny: minimum 5 lat

Morningstar rating:
 

2. Polityka inwestycyjna Amundi Funds Global Ecology ESG 

Fundusz Amundi Funds Global Ecology ESG inwestuje aktywa na całym świecie, przede wszystkim w akcje spółek, na których wycenę wpływ mają 
kwestie związane z ESG, czyli: ochroną klimatu, aspektami społecznymi oraz ładem korporacyjnym. Fundusz jest zarządzany aktywnie, a do jego portfela 
dobierane są głównie spółki z 10 autorskich sektorów tematycznych, które obejmują szerokie uniwersum inwestycji ESG, takich jak np.: rolnictwo 

3. Impact investing i ESG jako pomysł inwestycyjny

ESG to skrót od angielskich słów oznaczających odpowiednio: ochronę 
klimatu, aspekty społeczne i ład korporacyjny. Kwestie ESG w ostatnich latach 

wyznaczył również nowy kierunek w inwestowaniu, zakładający bardzo 
selektywne, skupione na odpowiedzialnym inwestowaniu  
(tzw. impact investing) podejście do doboru spółek do portfela funduszu. 

Amundi Funds Global Ecology ESG to fundusz, w którym rygorystyczna analiza 

naturalne ma kluczowy wpływ na dobór składników do portfela. Zgodnie 

funduszu, musi podejmować działania kwalifikujące się do co najmniej 
jednego z 10 autorskich sektorów Amundi, które są zbieżne z 10 obszarami 
tematycznymi ESG i 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju określonymi 
przez ONZ. Zasadniczo zespół zarządzających funduszem kieruje się zasadą, 
że alokacja w jednym z 10 sektorów nie może być mniejsza niż 1% i nie 
przekracza 25% wartości portfela. To gwarantuje zachowanie dywersyfikacji 
portfela i zapewnia inwestorom szeroką ekspozycję na wiele sektorów 
ESG. Tak mocno zdywersyfikowane podejście może chronić również przed 
zmiennością w poszczególnych obszarach inwestycyjnych. Gdyby na przykład 
energia słoneczna miała nagle wyjść z mody, to portfel bazujący wyłącznie na 
alternatywnych źródłach energii mocno by ucierpiał. Tymczasem przykładowe 
odnawialne źródła energii to tylko jeden z dziesięciu autorskich sektorów, 

Charakterystyka subfunduszu polskiego: Amundi Stars Global Ecology ESG

10 autorskich sektorów tematycznych Amundi

Zrównoważona 
mobilność

Technologie 
przyjazne 

środowisku 

Zapobieganie 
zanieczysz-

czeniom

Zdrowy  
tryb życia 

Alternatywne 
źródła energii

Rolnictwo 
 Efektywność 
informatyczna 
i inteligentne 

sieci

Efektywność 
energetyczna 
i ekologiczne 

budynki 

Woda

Zaangażowanie 
na rzecz ESG

„Szukamy zrównoważonych spółek spełniających potrzeby 
dzisiejszych pokoleń bez szkody dla przyszłych pokoleń”.

Christian Zimmermann 
główny zarządzający portfelem

edycji „zielonych produktów”  
strukturyzowanych od 2018 r. 



ZIELONA 
CENTRALA  
CRÉDIT AGRICOLE  
W POLSCE

W 2019 r. wrocławska centrala Grupy  
Crédit Agricole w Polsce zmieniła siedzibę.  
Nowe biuro zlokalizowane jest w budynku 
kompleksu Business Garden. To „zielony 
budynek” klasy A z certyfikatem LEED Platinum. 
Zastosowane rozwiązania pozwalają ograniczać 
wpływ naszej Grupy na środowisko naturalne,  
dzięki proekologicznym rozwiązaniom:

 materiały budowlane wykorzystujące surowce 
pochodzące z recyklingu

 infrastruktura dla ponad 100 rowerzystów 
i wygodny dostęp do środków transportu 
publicznego (dworzec kolejowy,  
przystanki tramwajowe i autobusowe)

 podziemny parking zaprojektowany w oparciu  
o technologię „zielonego dachu”

 zawory o niskim przepływie, zmniejszające 
zużycie wody

 energooszczędne żarówki LED i urządzenia  
do wentylacji i regulacji temperatury  
z wysokowydajnym wymiennikiem ciepła

 inteligentne elewacje i automatyczne rolety 
zewnętrzne regulujące wpływ warunków 
pogodowych na zużycie energii

 100% energii pochodzi z odnawialnych źródeł
 ograniczenie do minimum użycia jednorazowego 

plastiku (wyeliminowanie wody w plastikowych 
butelkach, jednorazowych kubków i sztućców) 

 pasieka składająca się z 4 uli, z czego 2 należą 
do spółek Grupy Crédit Agricole w Polsce 
- pszczołami opiekuje się wykwalifikowany 
pszczelarz

OGRANICZANIE NEGATYWNEGO 
WPŁYWU NA ŚRODOWISKO
Troskę o środowisko wyrażamy m.in. poprzez ograniczanie bezpośredniego wpływu na środowisko,  
zwłaszcza poprzez zmniejszanie zużycia energii i papieru oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów.  
Realizujemy też wiele inicjatyw zwiększających ekoświadomość w społeczeństwie. 

TRANSPORT

 wymiana aut na elektryczne, hybrydowe  
bądź niskoemisyjne

 udostępnienie samochodów elektrycznych  
i hybrydowych do użytku pracowników - carsharing

 zmniejszenie liczby podróży służbowych
 promocja ekojazdy wśród pracowników  

i niskoemisyjnych sposobów dojazdu do pracy
 aplikacja GO! służąca m.in. do organizowania 

wspólnych przejazdów pracowników - carpooling
 promowanie „ekologicznej floty” (samochodów 

elektrycznych lub hybrydowych) wśród klientów

ZMNIEJSZANIE 
ZUŻYCIA PAPIERU

 zmniejszanie zużycia papieru w procesie obsługi  
klienta (m.in. zachęcanie klientów do konwersji  
na e-wyciągi i e-faktury)

 system bezpiecznego drukowania i skanowania 
„Printing on demand”

 konkurs ekologiczny dla pracowników  
„Drukuj mniej” zachęcający do ograniczania  
wydruków 

ZMNIEJSZANIE ZUŻYCIA  
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 zakup certyfikowanej  
„zielonej energii”, wytwarzanej  
z odnawialnych źródeł energii  
w elektrowniach wodnych  
i wiatrowych 

 zielone IT - nowa siedziba Data Center  
i korzystanie ze sprzętu o mniejszym zużyciu energii

 wymiana oświetlenia w placówkach bankowych  
na energooszczędne LED  

 zastosowanie inteligentnego oświetlenia  
(detektorów ruchu) w budynkach biurowych

 zachęcanie do korzystania z wideokonferencji 
zamiast organizowania spotkań

 ekologiczna siedziba centrali Grupy

ZARZĄDZANIE ODPADAMI

 recykling odpadów w budynkach 
 akcje budujące świadomość pracowników

ZMNIEJSZANIE EMISJI CO2

ORAZ ZUŻYCIA PAPIERU 

o tyle 
zmniejszyliśmy  
emisję CO2

  

banku do 2022 r.

47%
o tyle obniżyliśmy 
zużycie energii  
w banku  
w porównaniu  
do 2019 r.

60%
placówek 

bankowych  
Credit Agricole  
zasila „zielona 

energia”

95%
o tyle  

zmniejszyliśmy  
liczbę wydruków  

w 2020 r.  

56%



BAŁTYCKA ODYSEJA 

 10-etapowy marsz od Świnoujścia do Mierzei  
Wiślanej połączony ze sprzątaniem plaż  
i akcją edukacyjną

 co miesiąc jeden weekend poświęcony  
jest na sprzątanie kolejnego odcinka plaży  
przez wolontariuszy

 film dokumentujący przebieg Bałtyckiej Odysei  
i wystawa na temat wydarzenia wędrująca  
po całym wybrzeżu  

 wystawa zdjęć śmieci zebranych na plaży
 edukacyjny łebinar z Łeby

AKCJE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU 
I ROZWIJAJĄCE EKOŚWIADOMOŚĆ

PLASTIC ODYSSEY

 międzynarodowy projekt, którego celem jest 
zmniejszenie ilości plastikowych odpadów 

 Grupa Crédit Agricole współfinansuje budowę 
specjalnego statku-laboratorium, który  
rozpocznie 3-letni rejs po oceanach wokół  
3 kontynentów

 statek napędzany będzie paliwem wytwarzanym  
z plastiku wyławianego z wody

 ekspedycja odwiedzi ponad 30 portów,  
a w każdym z nich zespół Plastic Odyssey  
będzie współpracował z lokalnymi społecznościami  
w uruchamianiu działalności recyklingowej  
i przetwarzaniu odpadów 

odwiedzi ekspedycja 
Plastic Odyssey

30 PORTÓW

GÓRSKA ODYSEJA 

 700-kilometrowa wyprawa przez  
Karpaty i Sudety, od Ustrzyk Górnych  
do Świeradowa Zdrój

 co miesiąc, w jeden weekend grupa  
wolontariuszy pokonuje ok. 70 km  
w ramach jednego z 10 etapów

 akcja połączona jest ze sprzątaniem szlaków  
i ma zwrócić uwagę na problem zaśmiecania  
gór i lasów plastikowymi odpadami

 patronat Generalnej Dyrekcji Lasów  
Państwowych i Programu Czysta PolskaOgólnopolska kampania edukacyjna na temat  

szkodliwości plastiku, w ramach której realizujemy:
 stronę mniejplastiku.pl z praktycznymi  

informacjami, co każdy z nas może zrobić,  
aby zmniejszyć ilość plastikowych odpadów

 stronę mniejplastiku.onet.pl, na której odbyła się  
premiera reportażu Jarosława Kuźniara „Mam wpływ”

 newsletter #mniejplastiku na Twoim koncie
 podcast #mniejplastiku
 edukację ekologiczną podczas akustycznej trasy  

Dawida Podsiadło „Leśna Muzyka”  
 akcje edukacyjne m.in. Plastic Odyssey, Bałtycka Odyseja, 

Górska Odyseja, Rzeczna Odyseja i Stop Plastik
 spot telewizyjny promujący kampanię z muzyką,  

która powstała z dźwięków z plastikowych śmieci  
wyprodukowaną przez Dawida Podsiadło,  
a wykonaną przez Julię Pietruchę

https://www.credit-agricole.pl/mniejplastiku
https://mniejplastiku.onet.pl/


ZIELONY  
REKORD POLSKI
 posadzenie kilkudziesięciu drzew i krzewów 

na terenie Wrocławia w ramach wolontariatu 
pracowniczego

 umieszczenie dużych roślin doniczkowych 
Areca lutenes w placówkach bankowych

 partnerem akcji była fundacja Dotlenieni.org

DOTLENIAMY  
MIASTO 

 akcja sadzenia drzewek i krzewów 
zorganizowana w ramach wolontariatu 
pracowniczego

 obsadzanie ozdobnymi krzewami ogrodu 
placówki Wrocławskiego Centrum Opieki i 
Wychowania przy ul. Kamieńskiego  
we Wrocławiu

 akcja organizowana we współpracy  
z Dotlenieni.org

30 TYSIĘCY 
DRZEW NA 30-LECIE

30 tys. drzew
posadziliśmy podczas akcji

 akcja sadzenia 30 tysięcy drzew na Warmii  
z okazji obchodów 30 lat działalności EFL

 każdy klient, który zrezygnuje z faktury 
papierowej na rzecz elektronicznej, dołoży 
do lasu jedno drzewo

 akcja organizowana we współpracy  
z Dotlenieni.org

posadziliśmy podczas akcji

130 krzewów

SPRZĄTAMY  
RZEKI WROCŁAWIA
 
 akcja sprzątania Oławy – drugiej co do wielkości 

rzeki we Wrocławiu
 część wolontariuszy posprzątała z kajaków 

śmieci unoszące się na wodzie, a pozostali - 
wybrzeże

 akcja organizowana przez ekologa Dominika 
Dobrowolskiego i fundację OnWater  

wzięło udział w akcji i zebrało

300 kg śmieci

60  
wolontariuszy

EKO SPŁYW  
WROCŁAW-BERLIN

 misja międzynarodowego spływu 
kajakowego - ochrona rzek i mórz przed 
zanieczyszczaniem plastikowymi odpadami 
oraz popularyzacja różnorodności 
przyrodniczej i kultury szlaku Odry i Szprewy

 wyławianie z wody śmieci na całej trasie 
spływu  

 akcja organizowana przez Fundację 
PlasticsEurope Polska, Fundację  
OnWater i Kajaking.tv

400 km wodnej trasy

20 kajakarzy

CZYSTA ODRA,  
CZYSTY GŁOGÓW

 akcja sprzątania wybrzeża Odry przy 
Głogowskiej Marinie zorganizowana 
przez ekologa Dominika Dobrowolskiego 
i fundację Ekolandia pod patronatem 
Prezydenta Głogowa oraz Starosty  
Powiatu Głogowskiego

 wolontariusze zebrali kilkadziesiąt worków 
śmieci

 akcji towarzyszyły warsztaty ekologiczne  

ZIELONY  
REKORD POLSKI

 posadzenie  
kilkudziesięciu  
drzew i krzewów  
na terenie  
Wrocławia  
w ramach  
wolontariatu  
pracowniczego

 umieszczenie  
dużych roślin  
doniczkowych  
w placówkach  
bankowych

 partnerem akcji  
był startup  
Dotlenieni.org

EKOEDUKACJA  
DLA PRACOWNIKÓW  
I KLIENTÓW

 plansze wyświetlane w budynkach centrali 
banku z przykładami odpadów  
i wskazówkami, jak je segregować

 plansze z ciekawostkami i poradami  
nt. troski o środowisko wyświetlane  
na ekranach digital signage w placówkach  
i w budynkach centrali 

PATRONAT 
HONOROWY

ORGANIZATOR
GŁÓWNY

PARTNER 
MERYTORYCZNY

PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

http://dotlenieni.org/
http://dotlenieni.org/
https://www.youtube.com/channel/UChGdYoD4c7iAc2Asp5QTTtw
http://dotlenieni.org/


RAPORT EFL
„ZIELONA ENERGIA
W MŚP. POD LUPĄ”

 publikacja o rozwiązaniach przyjaznych 
środowisku wdrażanych przez MŚP

 zbadanie wiedzy polskich MŚP na temat 
odnawialnych źródeł energii 

 raport zrealizowany w ramach Europejskiego 
Programu Modernizacji Polskich Firm

ECO POWER

 program podpowiadający, jak w prosty sposób, 
codziennymi małymi działaniami, można 
wpływać na nasze otoczenie 
i sprawiać by było bardziej ekologiczne

 promowanie ekonawyków w biurze
 e-learning „Zero waste" i warsztaty  

„Mozaika klimatyczna" dla pracowników

 webinary dla pracowników „Życie zero waste”, 
„Triki zero waste”, „Jak świadomie kupować?”  
i „Rośliny oczyszczające powietrze w domu” 

 e-book „Dzień Ziemi  
- zostań w domu  
i zadbaj o Ziemię.  
Dieta planetarna"

ZIELONY  
REKORD POLSKI
 posadzenie kilkudziesięciu drzew i krzewów 

na terenie Wrocławia w ramach wolontariatu 
pracowniczego

 umieszczenie dużych roślin doniczkowych 
Areca lutenes w placówkach bankowych

 partnerem akcji była fundacja Dotlenieni.org

PROMOCJA 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
TRANSPORTU 

Rokroczne obchody Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu:
 zachęcanie pracowników do korzystania 

z rowerów (pracownicy centrali mają do 
dyspozycji serwis rowerowy, podziemny 
parking rowerowy, stojaki naziemne, 
szatnie, prysznice, pobliskie stacje rowerów 
miejskich i opcję bezpłatnego wypożyczenia 
roweru na 3 dni), hulajnóg (ładowarki 
dostępne w siedzibie firmy) i transportu 
publicznego

 promowanie floty carsharingowej i ekojazdy
 konkursy dla pracowników w formie 

grywalizacji w ramach programu PowerON
 rabaty na zakup rowerów, hulajnóg 

elektrycznych oraz wynajem samochodów 
dla pracowników 

 udział w kampanii społecznej Elektromobilni.pl  
wspierającej rozwój rynku samochodów 
elektrycznych

WSPIERAMY  
PERMAKULTURĘ
 
 zakup inspektów do warzywnego ogródka 

permakulturowego założonego w 2020 r.  
przy Szkole Francuskiej w Warszawie, w której 
mieści się przedszkole, szkoła podstawowa  
i liceum

 cel akcji - zapoznanie uczniów szkoły z wiedzą 
na temat uprawy ziemi oraz umożliwienie 
 im stałego kontaktu z naturą

 pomysłodawcy - członkowie Varsauvons la 
Planète (projektu stowarzyszenia Varsovie 
Accueil) i wychowawcy, którzy chcieli zachęcić 
dzieci do ekologicznego uprawiania roślin

zakupione do warzywnego  
ogródka permakulturowego  
na dziedzińcu szkoły na Sadybie

3 

PORADNIK MŁODYCH 
RATOWNIKÓW ZIEMI

 wsparcie wydania książki Tomasza  
Samojlika „Poradnik młodych ratowników 
Ziemi”

 poradnik to przeznaczone dla młodych 
czytelników kompendium w formie 
książki obrazowej, dotyczące zagadnień 
związanych z biologią, ekologią, ochroną 
środowiska, zmianami klimatycznymi  
i wpływem człowieka na biosferę

 główna idea - przyjazne,  
a jednocześnie ambitne  
wprowadzenie dzieci  
w świat ekologii,  
już od wczesnych  
klas szkoły 
podstawowej

o pozytywnym i negatywnym 
aspekcie obecności człowieka  
na Ziemi i ratowaniu planety
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https://elektromobilni.pl/


CELE  
ZRÓWNOWAŻONEGO  
ROZWOJU
W 2015 r. świat przyjął strategię rozwoju do 2030 r. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie  
przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” zawierającą  
17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) oraz związanych z nimi  
169 zadań szczegółowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. Do każdego zadania ustalono wskaźniki,  
dzięki czemu na całym świecie monitorowane są postępy w osiąganiu Celów. Aby Cele mogły zostać 
osiągnięte, potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie. Działania Grupy Crédit Agricole w Polsce  
na rzecz środowiska naturalnego wspierają realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Działania Grupy  
Crédit Agricole  
w Polsce na rzecz  
środowiska naturalnego  
wspierają realizację  
wybranych Celów  
Zrównoważonego  
Rozwoju.



SPÓŁKI GRUPY CRÉDIT AGRICOLE  
W POLSCE

 Bankowość uniwersalna

 

 Ubezpieczenia

 

 Usługi finansowe

 

 

 

 

 

 Zarządzanie aktywami

 
www.credit-agricole.pl
www.efl.pl
www.ca-ubezpieczenia.pl
www.amundi.pl

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, co robimy 
dla środowiska, przeczytaj nasz raport:

Broszura wydana we wrześniu 2021 r. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Lokowanie środków w funduszach inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem. Szczegółowe informacje na temat funduszu Amundi Stars SFIO oraz wydzielonego w jego ramach subfunduszu Amundi Stars Global Ecology ESG,  
w tym opis czynników ryzyka i zasad dystrybucji, zawiera Prospekt Informacyjny, Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego,  

dostępne są w punktach dystrybucji, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na www.amundi.pl i www.credit-agricole.pl.

SPÓŁKI GRUPY CRÉDIT AGRICOLE  
W POLSCE

 Bankowość uniwersalna
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 Zarządzanie aktywami

 

https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni
https://efl.pl/
https://www.ca-ubezpieczenia.pl/
https://www.amundi.pl/
http://canews.creditagricole/wp-content/uploads/2021/06/Raport-CSR_2020.pdf
https://www.amundi.pl/
https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni

