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Podpisane w 2015 roku Porozumienie 
Paryskie stało się punktem przełomowym 
dla działań klimatycznych, napędzając 
zarówno zmiany legislacyjne po stronie 
krajów (np. Europejski pakiet Green Deal), 
jak i biznesowe inicjatywy takie jak Scien-
ce Based Target (SBTi). Skala wyzwania 
związanego ze zmianą klimatu i określone 
przez Porozumienie Paryskie cele wyma-

gają współpracy między sektorem pu-
blicznym i prywatnym, a także zaangażo-
wania wszystkich gałęzi gospodarki 
w podejmowanie wysiłków, ujmowania 
kwestii środowiskowych i klimatycznych 
w strategiach biznesowych, w tym podej-
mowania działań dekarbonizacyjnych.

Branża modowa jest jednym z sektorów 
o znaczącym wpływie na środowisko. 
Oddziałuje ona między innymi poprzez 
intensywne wykorzystanie zasobów na-
turalnych (m.in. bawełna), wody i emisję 
gazów cieplarnianych (zarówno w procesie 
produkcji i późniejszego transportu oraz 
użytkowania  przez klienta). 

Jednocześnie, branża modowa stoi 
u progu materializacji klimatycznych ryzyk 
fi zycznych, które mogą być szczególnie 
dotkliwe dla obszaru Azji Południowej, 
będącej kluczowym elementem łańcucha 
wartości. Te kwestie, w połączeniu 
z coraz bardziej restrykcyjnymi regulacjami 
Unii Europejskiej napędzają działania fi rm 
odzieżowych również w naszym regionie.

Wstęp

Branża odzieżowa a klimat

Zmiany klimatu 
wpływające na działalność fi rmy

Działalność fi rmy 
wywierająca wpływ na środowisko

Grupa LPP, z uwagi na obecność w wielu 
państwach oraz produkcyjny charakter 
działalności nie może pozostawać obojęt-
na wobec zmian klimatycznych. Jesteśmy 
świadomi faktu, że działalność naszej 
fi rmy, przede wszystkim poprzez obszar 
produkcji i transportu wpływa na środowi-
sko. Jednocześnie, obecność na tak wielu 
rynkach wiąże się z ekspozycją na ryzyka 
klimatyczne. 

Nasze działania prowadzimy zgodnie 
z z globalnymi celami środowiskowymi 
„Agendy na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju 2030” przyjętej przez państwa 
członkowskie ONZ. Cele stanowią dla nas 
drogowskaz przy codziennym kierowaniu 
Spółką. Szczególnie ważny, w kontekście 
zmiany klimatu jest dla nas cel 13 – Podję-
cie pilnych działań w celu przeciwdziała-
nia zmianie klimatu i jej skutkom. Poprzez 
nasze działania chcemy przyczynić się 
do obniżenia tempa wzrostu średniej 
temperatury na Ziemi o 20C w stosunku 
do poziomu w okresie przedindustrial-
nym.
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Przedstawione w 2017 roku Rekomendacje 
grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji 
fi nansowych związanych z klimatem (ang. 
Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures, TCFD) stały się już drogo-
wskazem dla przedsiębiorstw odpowie-
dzialnie podchodzących do kwestii klima-
tycznych. Standardy TCFD skupione są 
wokół czterech kategorii, wokół których, 
dla zachowania przejrzystości został uło-
żony również niniejszy raport: 

Ład korporacyjny – zarządzanie 
organizacją dotyczące zagrożeń 
i szans związanych  z klimatem

Strategia – rzeczywisty i potencjal-
ny wpływ ryzyk i możliwości zwią-
zanych z klimatem na działalność, 
strategię i planowanie fi nansowe 
organizacji

Zarządzanie Ryzykiem – procesy 
stosowane przez organizację do 
identyfi kacji, oceny i zarządzania 
ryzykiem związanym z klimatem

Wstęp

Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD)

Mierniki i Cele – mierniki i cele 
wykorzystywane do oceny ryzyka 
i możliwości związanych z klimatem 
oraz zarządzania nimi.

Dla spójnej kategoryzacji ryzyk oraz 
szans, Rekomendacje TCFD wskazują dwie 
grupy ryzyk. Pierwsza grupa obejmuje 
zagrożenia fi zyczne, związane z wpływem 
warunków atmosferycznych na działal-
ność biznesową zarówno w kontekście 
nagłych zjawisk pogodowych, jak i zagro-
żeń potęgujących się wraz ze wzrostem 
temperatury, w dłuższym terminie, tzw. 
ryzyka chroniczne. Drugi obszar zagrożeń 
to tzw. ryzyka transformacyjne, związane 
z przechodzeniem w kierunku gospodar-
ki niskoemisyjnej. W ramach tej grupy 
ujęte są zagrożenia regulacyjne, związane 
przede wszystkim z zacieśnianiem polityki 
klimatycznej Unii Europejskiej; reputacyj-
ne, związane np. z decyzjami zakupowymi 
konsumentów; rynkowe, obejmujące np. 
rosnące koszty energii elektrycznej oraz 
technologiczne, np. w kontekście cyrkular-
ności.

Ryzyka fi zyczne

Nagłe

Chroniczne

Ryzyka transformacyjne

Rynkowe

Regulacyjne

Reputacyjne

Technologiczne
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Ład Korporacyjny

Zmieniający się klimat jest dla nas sprawą 
kluczową, bowiem jego skutki mają wpływ 
na naszą działalność biznesową. Dlatego, 
w celu efektywnego zarządzania potencjal-
nymi zagrożeniami i możliwymi szansami 
stojącymi przed spółką wypracowaliśmy 
schematy raportowania oraz przypisaliśmy 

Rada Nadzorcza 

Komitet ESG  

Dział 
zrównoważonego 

rozwoju 

Kierownik 
kontroli wewnętrznej  

i zarządzania ryzykiem

Zarząd LPP SA

CFO

Dyrektor 
zakupów i ESG

Kierownik 
ds. zrównoważonego 

rozwoju 

Ekspertka 
ds. zrównoważonego 

rozwoju

odpowiedzialność nad obszarami zwią-
zanymi z kwestiami środowiskowymi 
i klimatycznymi w całym łańcuchu warto-
ści. Poniższy graf przedstawia jednostki 
LPP odpowiedzialne za zarządzanie ryzy-
kami klimatycznymi i kwestie cyklicznego 
raportowania do rady nadzorczej LPP.

Ponadto, w kontekście dialogu z interesa-
riuszami i komunikacji prowadzonej do ryn-
ku, kluczowymi jednostkami w strukturach 
spółki LPP są Dział Komunikacji Wewnętrz-
nej i CSR oraz Dział Relacji Inwestorskich 

i Zrównoważonego Raportowania, które 
odpowiadają za przekazywanie aktualnych 
i transparentnych komunikatów dotyczą-
cych działalności spółki, w tym wpływu 
na środowisko naturalne i klimat.
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Pozycja / 
Jednostka 

organizacyjna

Opis odpowiedzialności nad obszarem klimatycznym

Zarząd LPP SA Rolą Zarządu jest nadzór nad wdrażaniem strategii biznesowej, której jednym 
z trzech fi larów jest zrównoważony rozwój. W zakres obowiązków wchodzi 
również długoterminowe kształtowanie rozwoju Grupy LPP.

Dyrektor 
Finansowy 

(CFO)

Kluczowym obszarem odpowiedzialności Dyrektora Finansowego jest planowa-
nie fi nansowe, zarządzanie fi nansami oraz aranżacja fi nansowania i ściśle powią-
zana z tym ocena zagrożeń, w tym ryzyk klimatycznych mogących wpłynąć na 
działalność biznesową Spółki w krótkim, średnim i długim okresie. CFO raportuje 
bezpośrednio do Prezesa Zarządu.

Kierownik 
kontroli 

wewnętrznej 
i zarządzania 

ryzykiem

Kluczowym obszarem dla osoby będącej na stanowisku Kierownika ds. kontroli 
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem jest ciągła identyfi kacja i analiza, w ścisłej 
współpracy z CFO, ryzyk i szans stojących przed spółką. W zakres obowiązków 
wchodzi również priorytetyzacja kluczowych ryzyk i szans w obszarze ESG, 
w tym czynników środowiskowych i klimatycznych we współpracy z Komitetem 
ESG i kierującym nim Dyrektorem ESG i Zakupów

Dyrektor ESG 
i Zakupów

Rolą stanowiska jest kształtowanie i wdrażanie strategii zrównoważonego 
rozwoju oraz analiza i planowanie mitygacji ryzyk ESG w tym środowiskowych 
i klimatycznych, we współpracy z CFO. Obowiązkiem Dyrektora ESG jest raporto-
wanie dwa razy do roku statusu wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju 
do CFO i raz do roku przed Zarządem Spółki. 

Osoba będąca na tym stanowisku pełni również rolę Dyrektora działu Zakupów. 
Połączenie tych dwóch funkcji ma na celu efektywne zarządzanie realizacją 
założonych dla działalności własnej oraz łańcucha dostaw KPI, które wynikają 
w dużej mierze z inicjatyw środowiskowych, takich jak poprawa efektywności 
energetycznej, doskonalenie procesów logistycznych, wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych, jak również transformacja w kierunku gospodarki cyrku-
larnej.

Komitet ESG Rolą komitetu ESG jest pełnienie funkcji doradczej dla Zarządu LPP SA oraz wyko-
nawczej w kwestiach ESG i zrównoważonego rozwoju związanych z działalnością 
LPP SA oraz Grupy LPP. Komitet podejmuje decyzje dotyczące wdrażania działań 
w obszarze ESG, po zatwierdzeniu ich przez Zarząd i wspiera Zarząd LPP SA 
w utrzymaniu wysokiej pozycji spółki wśród liderów praktyk ESG i zrównoważone-
go rozwoju. 

Prace Komitetu mają na celu wzmacnianie interdyscyplinarnego podejścia do 
zarządzania kwestiami ESG i zrównoważonego rozwoju w LPP SA oraz umacnia-
nie dobrych praktyk współpracy kluczowych jednostek organizacyjnych LPP SA 
w tym zakresie. 

Na czele komitetu stoi Dyrektor ESG i Zakupów.

Kierownik ds. 
zrównoważo-
nego rozwoju 

& Dział 
zrównoważo-
nego rozwoju

Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju jest osobą bezpośrednio odpowiedzial-
ną za wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju. Odpowiada za kontrolę 
i realizację zadań związanych z bezpieczeństwem w obszarze produkcji LPP. 
Realizuje inicjatywy, które są przekładane na cele zawarte w strategii zrównowa-
żonego rozwoju. Cele te stanowią podstawę do dalszych prac w Komitecie ESG.  

W skład zespołu wchodzą audytorzy oraz specjaliści, których zadaniem jest 
zapewnienie wsparcia departamentom i jednostkom realizującym kluczowe 
elementy strategii. Jest to tzw. kontrola (poprzeczna) realizacji strategii przez 
Komitet ESG. 

Zespół pełni również rolę wspomagającą w działaniach i inicjatywach środowi-
skowych podejmowanych przez LPP. Obejmuje to takie obszary jak kalkulacja 
emisji, dekarbonizacja na poziomie spółki i poszczególnych produktów oraz 
zarządzanie energią i łańcuchem dostaw.

Ekspertka ds. 
zrównoważo-
nego rozwoju 

W zakres obowiązków Ekspertki wchodzi między innymi poszukiwanie szans 
na rozwój związanych ze zmieniającym się otoczeniem biznesowym wynikającym 
ze zmian klimatu oraz doradztwo w zakresie mitygacji ryzyk klimatycznych. Oso-
ba będąca na tym stanowisku ściśle współpracuje z Dyrektorem ESG i Zakupów.
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Strategia 

Obecny świat stawia przed nami wiele 
wyzwań, na które staramy się na bieżąco 
reagować i wychodzić naprzeciw zarówno 
w kontekście technologicznym, jak i śro-
dowiskowym. Naszym celem jest nie tylko 
dostarczanie klientom wysokiej jakości 
produktów, ale również działanie zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju, 
odpowiadając na dzisiejsze wyzwania 
klimatyczne. W związku z tym nieustannie 
doskonalimy naszą ofertę i dostosowujemy 
ją do zmieniających się oczekiwań klien-
tów analizując nasz wpływ na środowisko 
naturalne i jednocześnie podejmując dzia-
łania, które ten wpływ ograniczają. Po-
nadto, rozwijamy koncepcję omnichannel, 
aby ułatwić wszystkim dostęp do naszych 
produktów.

W celu realizacji powyższego planu, stwo-
rzyliśmy strategię, która opiera się 
na trzech fi larach:

• OMNICHANNELOWA 
ORGANIZACJA – pełna integracja 
dwóch kanałów sprzedaży: sprzeda-
ży tradycyjnej oraz internetowej

• DIGITALIZACJA ORGANIZACJI – 
wdrożenie rozwiązań IT pozwalają-
cych na sprawniejsze zarządzanie 
łańcuchem wartości, począwszy 
od produktu poprzez logistykę 
i sprzedaż

• ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – 
wdrożenie zrównoważonych reguł 
dotyczących wszystkich procesów 
w fi rmie
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Strategia zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest jednym 
z trzech strategicznych obszarów dla 
Grupy LPP i stanowi osobny fi lar strategii 
biznesowej fi rmy. Jest to klarowny prze-
kaz dla naszych interesariuszy, klientów, 
partnerów biznesowych i społeczeństwa 
jak istotna jest dla nas troska o otoczenie – 
środowisko i ludzi. 

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju 
to odpowiedzialna moda, czyli myślenie 
o naszych kolekcjach nie tylko przez pry-
zmat projektowania odzieży, jej produkcji, 
dystrybucji, użytkowania, ale także nada-
wania naszym ubraniom tzw. drugiego 
życia po zakończonym procesie użytko-
wania przez klientów. To właśnie podejście 
kieruje nami w odpowiedzi na obecne 
wyzwania klimatyczne. Jednocześnie, 
poza działaniami ograniczającymi nega-
tywny wpływ Grupy LPP na środowisko, 
edukujemy naszych klientów oraz part-
nerów biznesowych w kwestii wspólnego 
przyczyniania się do mitygacji i adaptacji 
do zmiany klimatu. 

Przyjęta w 2019 roku strategia zrówno-
ważonego rozwoju „For People For Our 
Planet” na lata 2020-2025 wyznacza nam 
kierunek, którym powinniśmy podążać, 
aby skutecznie odpowiadać na wyzwania 
klimatyczne i zmniejszać swoje oddziały-
wanie na środowisko. Koncentruje się ona 
na czterech obszarach:

W ramach każdego z obszarów zidenty-
fi kowaliśmy długofalowe cele w perspek-
tywie roku 2025, które pozwalają nam 
koncentrować się na wywieraniu realnego 
wpływu na otoczenie. Nasza strategia 
adresuje wyzwania oraz szanse związane 
ze zmianami klimatycznymi. Dotyka ona 
między innymi obszarów takich jak zarzą-
dzanie surowcami niezbędnymi do pro-
dukcji ubrań, w tym poszukiwanie nowych 
źródeł materiałów i dbałość o ich zrówno-
ważone pozyskiwanie. Niezwykle ważne 
jest dla nas również wspieranie fabryk 
i dostawców w ich transformacji energe-
tycznej, przechodzeniu na odnawialne 
źródła energii oraz w ich działaniach po-
prawiających cyrkularność wody w proce-
sie produkcji. Strategia defi niuje również 
inicjatywy i cele dotyczące zmniejszania 
ilości wykorzystywanego plastiku oraz po-
prawy efektywności energetycznej w sieci 
salonów sprzedaży,jak również zmniejsze-
nia emisji CO2 o 15% w zakresie 1 i 2. Jako 
fi rma otwarta na innowacje poszukujemy 
również nowych rozwiązań i technologii 

o pozytywnym wpływie na środowisko 
i klimat. Obserwujemy także obecne 
trendy – odpowiadając na potrzeby konsu-
mentów i dbając o środowisko, analizujemy 
możliwości efektywnej organizacji zbiórek 
odzieży w naszych salonach sprzedaży.

Packaging Aware – 
plastik pod kontrolą  

Bezpieczeństwo 
chemiczne w produkcji  

Eco Aware – produkt, 
produkcja i sprzedaż

Zrównoważony rozwój 
w budynkach Centrali i sieci 
sprzedaży

Strategia
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Analiza scenariuszowa

Dbałość o środowisko naturalne oraz 
o jego przyszłość jest dla nas kwestią 
kluczową również dlatego, że to właśnie 
zmiany klimatyczne stanowią jeden 
z megatrendów oraz obszar występowania 
potencjalnych, istotnych ryzyk dla dal-
szego rozwoju Grupy LPP. Wpływ zmian 
klimatycznych na naszą działalność zaczy-
namy odczuwać już dziś, ale nasza analiza 
obejmuje również średni oraz długi termin. 
Skuteczne zdefi niowanie zarówno zagro-
żeń, jak i szans wynikających z transforma-
cji klimatycznej pozwala spółce podejmo-
wać działania, które w obu analizowanych 

Strategia

scenariuszach zapewniają Grupie LPP od-
porność w kontekście kluczowych zagro-
żeń, jak również możliwość wykorzystania 
ich dla poprawy dynamiki rozwoju, wyni-
ków fi nansowych oraz wizerunku spółki.

W celu opracowania efektywnej strategii 
umożliwiającej nam osiągnięcie zerowej 
emisji netto w perspektywie roku 2050, 
konieczne jest holistyczne podejście, które 
obejmie analizę potencjalnych scenariuszy 
klimatycznych oraz różny poziom prawdo-
podobieństwa realizacji związanych z nimi 
zagrożeń i szans. 

Na potrzeby analizy przyjęliśmy dwa od-
mienne, hipotetyczne scenariusze, w celu 
lepszego zbadania odporności naszego 
modelu biznesowego i obszarów rozwo-
jowych. Pozwoliło nam to zrozumieć jak 
zmiany klimatu mogą wpłynąć na naszą 
działalność w różnych regionach świata 
oraz na każdym etapie łańcucha wartości, 
zaczynając od pozyskiwania materiałów 
i produkcji, po dystrybucję, sprzedaż oraz 
użytkowanie i utylizację przez klientów. 
Na potrzeby analizy zagrożeń i szans wy-
nikających ze zmian klimatycznych, zgod-
nie z zaleceniami TCFD, wybrane zostały 
dwa scenariusze:

• poniżej 2°C oraz
• 4°C do roku 2050.

Wybór najistotniejszych zagrożeń obejmo-
wał takie kategorie jak ryzyka fi zyczne 
(w tym nagłe i chroniczne), rynkowe, regu-
lacyjne, reputacyjne oraz technologiczne. 
Proces wyznaczenia istotnych ryzyk 
polegał na ocenie prawdopodobieństwa 
wystąpienia zjawiska (w skali od 1 do 5) 

oraz oszacowaniu najbardziej prawdopo-
dobnych konsekwencji (w skali od 1 do 5) 
w jednej z trzech kategorii: fi nanse, wi-
zerunek, ciągłość działania. Aby było to 
możliwe, podjęliśmy próbę identyfi kacji 
długiej listy zagrożeń środowiskowych, 
a następnie, poddaliśmy je krytycznej 
ocenie i priorytetyzacji zgodnie z wy-
żej wymienionymi wymiarami. Wynik tej 
analizy pozwolił na identyfi kację zdarzeń 
o wysokim prawdopodobieństwie wystą-
pienia oraz znaczącym wpływie na naszą 
działalność. Ze względu na skalę czasową 
i charakter wyzwania, jakim jest zmiana 
klimatu, nasze ryzyka i szanse zostały oce-
nione w różnych scenariuszach w perspek-
tywie krótko- (2025 rok), średnio- (2030 
rok) i długoterminowej (2050 rok). 

Zidentyfi kowane kluczowe ryzyka oraz 
analiza scenariuszy zostaną wykorzystane 
do przygotowania odpowiednich inicjatyw 
mitygujących ryzyko oraz do opracowania 
przyszłych strategii biznesowych i adapta-
cji do zmieniającego się klimatu.
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Ryzyka i szanse 

Zagrożenia mogące wpłynąć na działal-
ność spółki dostrzegliśmy już na pierw-
szym etapie łańcucha dostaw, czyli 
uzyskania niezbędnych surowców do 
produkcji. Rosnące temperatury i topnie-
nie lodowców mają dwojakie konsekwen-

Strategia

cje dla regionów, w których produkowana 
jest bawełna, będąca głównym surowcem 
naturalnym wykorzystywanym w procesie 
produkcji. W krótkim i średnim terminie 
może to przełożyć się na zwiększone ry-
zyko powodzi. Z kolei w średnim i długim 

terminie wzrasta ryzyko ograniczonego 
dostępu do wody i przedłużających się 
okresów suszy. Ponadto, zmiany klimatu 
napędzają ekstremalne zjawiska pogodo-
we, takie jak intensywne opady deszczu 
i coraz gwałtowniejsze monsuny, co w nie-

POZYSKIWANIE SUROWCÓW PRODUKCJA DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ KLIENT

Ryzyko fi zyczne (chroniczne)

Ryzyko ograniczonej dostępności producentów i podwykonawców w konsekwencji postępujących zmian klima-
tycznych oraz coraz droższych surowców do produkcji materiałów

Ryzyko rynkowe

Ryzyko ograniczonej dostępności i wzrostu cen materiałów po-
chodzących ze zrównoważonej produkcji (zrównoważone teksty-
lia, innowacyjne materiały) lub tych pochodzących z recyklingu

Ryzyko wzrostu kosztów własnych związanych z obsługą sklepów oraz w łańcuchu dostaw związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej

Ryzyko regulacyjne

Ryzyko ograniczonej dostępności i wzrostu 
kosztów logistyki morskiej oraz terminowo-
ści realizacji transportu

Ryzyko reputacyjne

Ryzyko negatywnego wizerunku i presji społecznej 
spowodowanych niedostatecznymi, nieprzychylnymi 
lub niewłaściwie odebranymi komunikatami

których latach może wywołać negatywne 
szoki podażowe. Wszystkie powyższe 
scenariusze, w przypadku materializacji, 
wpłyną na ograniczenie dostępności su-
rowca, a co za tym idzie wzrost ich cen.

Wzrost 
poziomu morza

Wysokie 
temperatury

Ekstremalne 
zjawiska

Cyklony
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W kolejnym etapie naszego łańcucha 
wartości, którym jest produkcja odzieży, 
dostrzegamy ryzyka związane z rosnącymi 
kosztami energii, przekładającymi się na 
wzrost kosztów stałych w całym łańcuchu 
dostaw. 

Na etapie dystrybucji i sprzedaży szcze-
gólnie istotne dla spółki są materializujące 
się już wahania w dostępności przestrzeni 
ładunkowej w transporcie morskim, co 
wpływa na zwiększone koszty bezpośred-
nie, oraz niepewności co do terminowości 

dostaw, co z kolei może skutkować utrace-
niem możliwości sprzedaży części kolekcji 
w odpowiednim czasie. Zmiany te wynika-
ją, poza nagłymi zjawiskami pogodowymi 
również z ujęcia transportu morskiego 
w pakiecie regulacji Unii Europejskiej zwią-
zanym z tzw. Green Deal, w szczególności 
Fit for 55. W długim terminie przewiduje-
my dalsze zacieśnianie polityki klimatycz-
nej UE.  

Kolejnym obszarem, w którym zidentyfi -
kowaliśmy ryzyka istotne dla Spółki jest 

EFEKTYWNE 
GOSPODAROWANIE 
SUROWCAMI

Szansa zbudowania potencjału do 
wykorzystania i dywersyfi kacja kierun-
ków, z których pozyskiwane są surowce 
i materiały, w tym w regionach mniej 
zagrożonych oraz tych, które mają po-
tencjał do rozwoju. 

Przyczyni się to do poprawy wizerunku 
nie tylko fi rmy, ale i branży, która będzie 
postrzegana w sposób bardziej przyja-
zny pod względem warunków pracy 
w uboższych regionach.

PRODUKTY I USŁUGI

Szansa wzrostu popytu na produkty 
o mniejszym lub neutralnym wpływie 
na środowisko wynikająca ze zmiany 
trendów zakupowych. 

Coraz większa świadomość klientów 
na temat istotności problemu, jakim jest 
negatywna zmiana klimatu sprawia, 
że coraz chętniej sięgają oni po produk-
ty bardziej zrównoważone oraz tych 
marek, które wykazują się świadomością 
na temat występujących zmian klima-
tycznych. 

RYNEK

Szansa wzrostu dostępności i/lub 
spadku kosztów pozyskania fi nansowa-
nia dla fi rm ze zdefi niowanymi celami 
klimatycznymi oraz wysokim ratingiem 
ESG. 

Wzrost wartości fi rmy, jak i awans 
w ratingach ESG mogą przyczynić się 
do spadku kosztów pozyskania fi nanso-
wania, jak i poprawy wizerunku Grupy. 

ODPORNOŚĆ

Szansa na poprawę efektywności i opty-
malizację działań logistycznych oraz 
niższą emisyjność (dostawy bezpośrednie 
z fabryki do centrum dystrybucji) dzięki 
wzrostowi udziału w danym rynku (wzrost 
sieci sprzedaży). 

Dzięki większemu popytowi na danym 
rynku, Grupa może zainwestować w centra 
dystrybucyjne na miejscu oraz skierować 
tam transport bezpośrednio od dostaw-
ców. Wpłynie to na poprawę efektywności 
transportu oraz zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko.

sprzedaż. Mamy świadomość, że z uwagi 
na skalę działania i pozycję LPP na rynku, 
istnieje ryzyko utożsamiania problemu de-
gradacji środowiska przez branżę modową 
z marką LPP na poziomie krajowym oraz 
regionalnym. 

Obok zidentyfi kowania kluczowych ryzyk 
klimatycznych dostrzegamy również istot-
ne szanse powstałe na skutek dziejących 
się zmian w środowisku, zmian regulacyj-
nych czy też zachowań konsumentów. Do 
najważniejszych z nich należą:

Firma LPP dzięki ujęciu kwestii 
zrównoważonego rozwoju w strategii 
biznesowej dokłada wszelkich starań, 
aby zarówno przewidywać i analizo-
wać ryzyka klimatyczne i podejmować 
działania ograniczające ich wpływ 
na działalność spółki oraz maksymal-
nie wykorzystywać szanse, otwierające 
się przed branżą modową w krótkim, 
średnim i długim terminie.

Strategia
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Zarządzanie ryzykiem

LPP odpowiedzialnie podchodzi do kwestii 
zagrożeń związanych ze zmianami klima-
tycznymi oraz ich wpływu na działalność 
biznesową spółki. Zarządzanie ryzykiem 
klimatycznym jest elementem szerszego – 
ogólnofi rmowego procesu zarządzania 
ryzykiem korporacyjnym. Proces analizy 
i oceny ryzyk jest realizowany regularnie.

Dla kluczowych ryzyk i szans defi niowani 
są wewnętrzni właściciele procesów bizne-
sowych, którzy odpowiadają za określenie 
skutecznych mechanizmów zarządza-
nia ryzykiem w tym, planu ograniczania 
negatywnych skutków ryzyk, jak również 
sposobów wykorzystywania zidentyfi ko-
wanych kluczowych szans.

Ponadto dla ryzyk klimatycznych stosowa-
ne jest podejście scenariuszowe zgodne 
z Rekomendacjami TCFD. Dzięki niemu 
zidentyfi kowana została szeroka lista 
ryzyk i szans w trzech perspektywach 
czasowych, oraz wybrane zostały 
najistotniejsze z nich.

Wyniki zarządzania ryzykiem, w tym 
ocena i szacunki poziomu ryzyk klimatycz-
nych, w obu scenariuszach są prezentowa-
ne kierownictwu fi rmy, które odpowiada 
za zapewnienie adekwatności i odporności 
przyjętej strategii i długoterminowe plano-
wanie łańcucha tworzącego wartość fi rmy 
w średnim i długim terminie.

Kluczowe z punktu widzenia zarzą-
dzania ryzykiem są jednostki spółki 
przedstawione w rozdziale dotyczą-
cym ładu korporacyjnego i jasno 
zdefi niowana odpowiedzialność 
członków zarządu nad poszczegól-
nymi obszarami biznesowymi. 

Istotne jest również, szczególnie 
w długim terminie, podejście polega-
jące na regularnej analizie zagrożeń, 
pozwalające na dynamiczne dosto-
sowanie wyceny wagi zagrożeń i ich 
priorytetyzacji oraz adekwatności 
podejmowanych działań.
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Metryki i cele 

Obok przedstawione zostały poziomy emi-
sji związane z działalnością Grupy 
LPP w 2021 roku. Kompleksowa analiza 
zmian w poziomach emisji będzie możliwa 
do przedstawienia w kolejnych latach 
w związku ze zmianą metodyki kalkulacji 
dotychczasowych emisji. 

Aktualnie, Grupa LPP jest na etapie 
defi niowania średnio i długoterminowej, 
kompleksowej strategii dekarbonizacji. 
Celem prowadzonych prac jest określenie 
ambitnych i realnych celów redukcji emisji 
w zakresach 1, 2, 3 (wg GHG Protocol) 
wpisujących się w poziom ambicji Porozu-
mienia Paryskiego. W ramach prowadzo-
nych prac Grupa LPP zdefi niuje mierzalne 
inicjatywy pozwalające na ograniczenie 
emisji w działalności „własnej” (zakres 1) 
i bezpośrednio zależnej od operacji LPP 
(zakres 2), jak również określi sposoby od-
działywania na pozostałe etapy łańcucha 
wartości (zakres 3). 

ZAKRES I KATEGORIA EMISJI t CO2e %

Zakres 1 4 420,67 0,15%

Zakres 2 11 985,14 0,40%

Zakres 3 3 017 744,90 99,45%

Kat. 1 Zakupione towary i usługi 1 911 943,33 63,36%

Kat. 2 Dobra inwestycyjne 264 768,80 8,77%

Kat. 3 Emisje związane ze zużywaniem energii i paliw  
           (nieujęte w zakresach 1 i 2)

54 710,36 1,81%

Kat. 4 Transport i dystrybucja zakupionych produktów 155 156,82 5,14%

Kat. 5 Odpady generowane podczas działalności 386,83 0,01%

Kat. 6 Podróże służbowe 2 390,09 0,08%

Kat. 7 Transport pracowników do pracy 22 008,43 0,73%

Kat. 8 Aktywa wzięte w najem 365 807,46 12,12%

Kat. 9 Transport i dystrybucja sprzedanych produktów 28 945,86 0,96%

Kat. 10 Przetwarzanie sprzedanych produktów 0,00 0,00%

Kat. 11 Użytkowanie sprzedanych produktów 169 307,20 5,61%

Kat. 12 Utylizacja sprzedanych produktów 41 036,18 1,36%

Kat. 13 Aktywa oddane w najem 0,00 0,00%

Kat. 14 Franczyzy 1 283,55 0,04%

Kat. 15 Inwestycje 0,00 0,00%

SUMA 3 034 150,71 100,00%

W ramach prowadzonych prac, Grupa LPP 
zdefi niuje mierzalne inicjatywy pozwala-
jące na ograniczenie emisji bezpośrednich 
(zakres 1) i pośrednich (zakres 2) wynika-
jących z działalności operacyjnej fi rmy, jak 
również określi sposoby na zmniejszenie 
emisji pośrednich wynikających z działań 
w łańcuchu wartości (zakres 3). Jednocze-
śnie zdajemy sobie sprawę, że możliwość 
dekarbonizacji pozostałego łańcucha 
wartości (zakres 3) jest uwarunkowana 
dostępem do technologii, organizacyjną 
oraz kapitałową możliwością transformacji 
głównych dostawców, jak również przyj-
mowanym i deklarowanym tempem dąże-
nia do neutralności pozostałych uczestni-
ków rynku globalnego.
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