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1. Wprowadzenie 

Zarząd Cellnex Telecom S.A. (zwanej dalej „Cellnex Telecom”, „Spółką” albo „Organizacją”) jest 

odpowiedzialny za ustalenie ogólnych zasad i strategii Spółki oraz zatwierdził Politykę 

Środowiskową i Zmian Klimatu obowiązującą wszystkie spółki z Grupy Cellnex.  

Na potrzeby niniejszej polityki przez spółki Grupy Cellnex należy rozumieć spółki, nad którymi 

Cellnex Telecom sprawuje lub może sprawować bezpośrednią albo pośrednią kontrolę, tj.:  

• dysponuje większością głosów w danej spółce,   

• ma prawo do powoływania albo odwoływania większości członków organu 

zarządzającego 

albo   

• dysponuje większością głosów na mocy umów zawartych ze stronami trzecimi. 

Zarząd ustala Strategię Środowiskową i Zmian Klimatu oraz swoje zobowiązania w zakresie 

stosowania najlepszych praktyk w tych krajach, w których Spółka prowadzi działalność, 

w oparciu o uznane standardy międzynarodowe. 

 

2. Ramy odniesienia 

 

Standardy międzynarodowe 

Cellnex Telecom będzie postępować zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami 

i dobrowolnymi inicjatywami, w tym w szczególności z: 

 

• Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs); 

• Porozumieniem paryskim; 

• 10 Zasadami inicjatywy Global Compact ONZ; 

• Wytycznymi ONZ  dotyczącymi biznesu i praw człowieka; 

• Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ;   

• Wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla 

przedsiębiorstw międzynarodowych; 

• Wytycznymi Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative, 

GRI);  

• Ustaleniami w ramach programu CDP (Carbon Disclosure Project); 

• Trójstronną deklaracją zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych 

i polityki społecznej Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). 

 

Uwzględnia również wymagania ustanowione w ramach systemu zarządzania,  dotyczące 

środowiska i zmian klimatu określone w normach ISO, zgodnie z którymi Spółka została 

certyfikowana.  
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Polityka musi być interpretowana w połączeniu z istniejącymi wewnętrznymi politykami Spółki 

w zakresie zarządzania na poziomie globalnym, jak również z zasadami polityk wewnętrznych 

mających zastosowanie w obszarach dotyczących środowiska i zmian klimatu w niektórych 

krajach, w których Cellnex Telecom prowadzi działalność.  

Cellnex zobowiązuje się do promowania osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 

(United Nations Sustainable Development Goals, SDG) i ustalania własnych celów, dzięki 

którym wniesie wkład w realizację określonych zamierzeń.   

 

3. Cel i zakres  

Zrównoważony rozwój w podejściu biznesowym 

Zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie zmianom klimatu stanowią priorytet strategiczny 

i ogólne zobowiązanie, które musi być uwzględniane we wszystkich działaniach i czynnościach 

realizowanych przez Cellnex Telecom. Zobowiązanie do tworzenia zrównoważonej wartości, 

przekazywanej potem interesariuszom, stanowi części podejścia biznesowego Spółki.  

W Cellnex Telecom zrównoważony rozwój obejmuje dążenie do równowagi w zakresie 

rentowności, rozwoju społecznego i ograniczania szkodliwego wpływu na środowisko. 

Polityka Środowiskowa i Zmian Klimatu kładzie nacisk na wysiłki Spółki podejmowane 

w obszarze zrównoważonego rozwoju w celu zapewnienia, że wszystkie jej projekty i działania 

uwzględniają równowagę pomiędzy dążeniem do zysku a rozwojem społecznym i 

środowiskowym, a także promuje tworzenie zrównoważonej wartości w perspektywie krótko-, 

średnio- i długoterminowej w przypadku wszystkich interesariuszy Spółki, jednocześnie 

wykazując jej zaangażowanie w ograniczanie wpływu jej działalności na zmiany klimatyczne. 

Zasady i zobowiązania ustanowione w niniejszej polityce mają zastosowanie ogólne i muszą 

być brane pod uwagę we wszystkich projektach, transakcjach biznesowych i działaniach Spółki.  

 

4. Podstawowe zasady  

Polityka określa następujące podstawowe zasady działania, które stanowią wytyczne dotyczące 

zarządzania zrównoważonym rozwojem i działań Spółki mających na celu przeciwdziałanie 

zmianom klimatu: 

• wdrażanie i promowanie najlepszych praktyk w celu zarządzania zrównoważonym 

rozwojem; 

• potwierdzanie zobowiązania do przeciwdziałania zmianom klimatu; 

• odpowiedzialne zarządzanie zagrożeniami i możliwościami w obszarze 

zrównoważonego rozwoju; 

• promowanie etycznych, odpowiedzialnych i przejrzystych zachowań; 

• zwracanie szczególnej uwagi na kwestie takie jak poszanowanie praw człowieka 

i ochrona środowiska; 

• maksymalizowanie pozytywnego wpływu prowadzonej działalności biznesowej 

i realizowanych projektów; 
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• minimalizowanie ewentualnego negatywnego wpływu w celu zapobiegania 

wyrządzaniu szkód i powodowaniu uszczerbku na zdrowiu oraz wywoływaniu 

negatywnego wpływu na majątek Spółki i środowisko naturalne;  

• promowanie relacji opartych na zaufaniu pomiędzy głównymi interesariuszami; 

• zapewnianie środków na potrzeby ciągłego doskonalenia w procesach, szczególnie 

tych, które dotyczą zrównoważonego rozwoju i działań mających na celu 

przeciwdziałanie zmianom klimatu;  

• zapewnianie zachowania zgodności z 10 Zasadami UN Global Compact. 

 

5. Strategiczne kierunki i zobowiązania 

Cellnex Telecom zobowiązuje się do kompleksowego zarządzania zrównoważonym rozwojem 

i przeciwdziałania zmianom klimatu. Niniejsza polityka uwzględnia zobowiązania Spółki i ogólne 

zasady działania, pogrupowane w pięć kierunków strategicznych powiązanych z zarządzaniem 

w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego w Cellnex Telecom (Polityka 

ESG).  

 

5.1. Odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe                   

Spółka zobowiązuje się doskonalić swoje podejście 

do odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi i chronić obszary naturalne oraz 

bioróżnorodność, jak również przeprowadzać kompleksowe analizy środowiskowe (due 

diligence) i przestrzegać ich wyników, a także zapewniać zgodność z przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony środowiska. Będzie również promować wydajne zarządzanie energią 

i odpowiedzialne zarządzanie zasobami w obiegu zamkniętym, jednocześnie wdrażając środki 

mające na celu promowanie zrównoważonej i bezpiecznej mobilności.  

Spółko Cellnex Telecom dąży do standaryzacji zarządzania środowiskowego w swoich obiektach 

operacyjnych i w tym celu przyjęła poniższe konkretne zobowiązania z tego zakresu: 

 

Zarządzanie zasobami naturalnymi 

• odpowiedzialne, wydajne, rozsądne i pełne poszanowania zarządzanie zasobami 

naturalnymi; 

• integracja obiektów ze środowiskiem naturalnym tam, gdzie jest to możliwe;  

• zachęcanie do przyjęcia najlepszych praktyk i technologii, aby dbać o środowisko; 

• zapewnianie zasobów do dalszego rozwijania i wdrażania technologii przyjaznych dla 

środowiska, które nie odbijają się niekorzystnie na jakości projektu.  

 

Kompleksowa analiza środowiskowa (due diligence) 

• ustanowienie procesu kompleksowej analizy środowiskowej; 
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• odpowiednie zarządzanie zagrożeniami dla środowiska i możliwościami: identyfikacja 

i regularna ocena zagrożeń związanych z działalnością Spółki i wpływem, jaki wywiera 

ona na środowisko; 

• identyfikowanie, analizowanie, unikanie, ograniczanie i kompensowanie wpływu na 

środowisko wywieranego przez działalność biznesową Spółki. 

 

Zgodność z wymogami w zakresie ochrony środowiska 

• przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska w każdym z krajów, 

w których Spółka prowadzi działalność. Obejmuje to zachowanie zgodności 

z międzynarodowymi deklaracjami, konwencjami i traktatami, jak również krajowymi, 

regionalnymi i miejscowymi przepisami; 

• promowanie i rozpowszechnianie zobowiązań środowiskowych wśród pracowników, 

dostawców i podmiotów zewnętrznych, z którymi Spółka współpracuje. 

 

Naturalne obszary i bioróżnorodność 

• wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie dbania o środowisko i zarządzania nim w celu 

osiągnięcia bardziej skutecznego zarządzania z uwzględnieniem kryteriów takich jak 

ochrona bioróżnorodności i ekosystemów oraz zapobieganie ich niszczeniu; 

• racjonalizacja umiejscowienia infrastruktury i jej integracja ze środowiskiem; 

• odpowiednie zarządzanie obiektami w celu minimalizacji wszelkiego wpływu na 

środowisko, który może naruszyć bioróżnorodność albo naturalne otoczenie; 

• zapewnianie zgodności z istniejącymi przepisami prawa dotyczącymi wrażliwych 

obszarów chronionych. 

 

Wydajne zarządzanie energią 

• promowanie efektywności energetycznej w procesach i procedurach; 

• wspieranie rozwoju inicjatyw, które zmniejszają zużycie energii w obiektach Spółki; 

• zapewnianie kontroli nad zużyciem energii (elektrycznej, gazu  i paliw); 

• zwiększanie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

• zwiększanie świadomości i szkolenie personelu w zakresie dobrych praktyk dotyczących 

oszczędzania energii. 

 

Odpowiedzialne zarządzanie zasobami w obiegu zamkniętym 

• zapewnianie odpowiedzialnego zarządzania zasobami wykorzystywanymi do 

prowadzenia działalności Spółki; 

• utrzymywanie wartości produktów, materiałów i zasobów przez jak najdłuższy czas; 

• odpowiednie zarządzanie odpadami, w tym proces identyfikacji, kontroli i rejestracji;  

• w miarę możliwości ustalanie celów zakładających wytwarzanie zerowej ilości odpadów; 
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• maksymalizowanie ilości odzyskiwanych odpadów (unikanie składowania ich na 

wysypiskach); 

• realizacja i wspieranie rozwoju projektów w oparciu o gospodarkę o obiegu 

zamkniętym. 

 

Zrównoważona i bezpieczna mobilność  

• zwiększanie efektywności energetycznej pojazdów wykorzystywanych w Spółce;  

• uwzględnianie kryteriów środowiskowych w modernizacji floty; 

• priorytetowe traktowanie transportu morskiego i kolejowego względem lotniczego; 

• zachęcanie do stosowania technologii w celu unikania zbędnych podróży. 

 

Emisje elektromagnetyczne 

• zapewnianie zgodności z przepisami prawa w zakresie emisji pól elektromagnetycznych 

zarówno w odniesieniu do ogółu społeczeństwa, jak i pracowników Spółki; 

• promowanie i wspieranie badań naukowych dotyczących wpływu pól 

elektromagnetycznych. 

 

5.2.  Ograniczanie skutków zmian klimatu i przystosowanie się do nich    

Cellnex Telecom rozumie, jak ważne jest podejmowanie koniecznych kroków 

i działań, aby skutecznie stawić czoła największemu z wyzwań naszych czasów: zmianom 

klimatu, których skutki mają wpływ na każdego i na wszystkie regiony świata. Spółka wykonała 

zatem krok naprzód i wdrożyła środki, które ograniczają zmiany klimatu i pozwalają osiągnąć 

cele określone w Porozumieniu paryskim, zajmując aktywne i proaktywne stanowisko w walce 

ze zmianami klimatu. Dlatego też Cellnex zobowiązuje się do dążenia do osiągnięcia 

następujących celów: 

 

Zarządzanie emisją dwutlenku węgla  

• włączenie zarządzania emisją dwutlenku węgla do strategii biznesowej i uwzględnienie 

tej kwestii jako zmiennej przy podejmowaniu decyzji dotyczących wszystkich procesów; 

• uznawanie i podkreślanie wkładu Spółki w przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

przestrzeganie postanowień planu zarządzania emisją dwutlenku węgla.  

 

Aktywna i proaktywna kultura 

• identyfikowanie zagrożeń i możliwości nieodłącznie związanych z konsekwencjami 

zmian klimatu w odniesieniu do działalności Organizacji; 

• identyfikowanie i prowadzenie konkretnych działań w obszarze ograniczania skutków 

i adaptacji; 

• proaktywne i dobrowolne kompensowanie wpływu Spółki na klimat; 
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• promowanie kultury korporacyjnej ukierunkowanej na zwiększanie świadomości wśród 

interesariuszy na temat skali tego problemu i korzyści związanych z jego rozwiązaniem. 

 

Niższe emisje  

• określanie rocznych celów dotyczących zmniejszania emisji i publikowanie informacji 

o postępach osiąganych przez Spółkę; 

• ograniczanie emisji CO2 floty i emisji związanych z przemieszczaniem się pracowników 

Spółki oraz przewozem towarów; 

• zachęcanie do stosowania gazów chłodniczych o niższym potencjale wpływania na 

globalne ocieplenie. 

 

Pomiar śladu węglowego 

• coroczne publikowanie obliczeń dotyczących śladu węglowego powstałego w związku 

z działalnością biznesową Spółki;  

• weryfikacja obliczeń dotyczących śladu węglowego przez niezależny podmiot 

zewnętrzny. 

 

5.3. Interesariusze i społeczeństwo                      

W rozumieniu Cellnex Telecom odpowiedzialne 

zarządzanie biznesowe obejmuje uwzględnianie interesów i oczekiwań interesariuszy 

i odpowiednie reagowanie na nie. Ciąży na nas niezaprzeczalne zobowiązanie do poszanowania 

i uznawania godności każdej osoby, z którą Spółka wchodzi w interakcje i we wszystkich 

miejscach, w których prowadzi swoją działalność. W konsekwencji Spółka zobowiązuje się do 

promowania relacji opartych na zaufaniu i najlepszych praktyk w obszarze współpracy i relacji 

z podmiotami zewnętrznymi, tj. z pracownikami, klientami, dostawcami i ogółem 

społeczeństwa. Dlatego też Cellnex podejmuje następujące zobowiązania: 

 

Pracownicy 

• uznawanie ludzi i ich umiejętności jako najwyższej wartości Spółki; 

• respektowanie i przestrzeganie międzynarodowych standardów dotyczących praw 

człowieka i dobrych praktyk pracowniczych; 

• promowanie godnego zatrudnienia oraz oferowanie stabilnych,  wartościowych miejsc 

pracy; 

• promowanie rozwoju zawodowego i doskonalenia, ułatwianie pracownikom dostępu do 

szkoleń i rozwoju zawodowego; 

• zapewnianie komfortu pracownikom, dbanie o ich motywację i dobre wyniki w pracy; 

• gwarantowanie godziwego, bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy; 

• zapewnianie wszelkich niezbędnych narzędzi i spełnianie wymogów koniecznych do 

tego, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo dla wszystkich pracowników; 
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• gwarantowanie prawa do korzystania z wolności zrzeszania się; 

• odrzucanie wszelkich form pracy przymusowej i pracy dzieci; 

• zachęcanie do dialogu i komunikacji wewnętrznej. 

 

Klienci 

• zapewnianie wysokiej jakości świadczonych usług, spełnianie wymogów i potrzeb 

klientów Spółki w celu zapewniania najwyższego poziomu zadowolenia; 

• zapewnianie systemów informatycznych gwarantujących ochronę informacji i danych 

osobowych; 

• wdrażanie i zapewnianie mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo usług; 

• zapewnianie odpowiedniego stanu wszystkich obiektów; 

• podejmowanie inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

 

Społeczeństwo 

• promowanie pełnego szacunku, dwustronnego, przejrzystego dialogu ze wszystkimi 

osobami, instytucjami i grupami, z którymi Cellnex Telecom współpracuje; 

• ustalanie kanałów komunikacji i niezbędnych mechanizmów, które pomogą budować 

trwałe relacje; 

• stosowanie podejścia opartego na szacunku, współpracy i zaangażowaniu w kontaktach 

z prywatnymi i publicznymi organizacjami oraz instytucjami działającymi w danym 

obszarze; 

• promowanie projektów, które stawiają na rozwój lokalny; 

• przyjmowanie wiodącej roli w innowacyjności i przedsiębiorczości w projektach, w tym 

projektach społecznych i inicjatywach oferujących osobom zagrożonym wykluczeniem 

wartościowe szkolenia i integrację, a także ograniczanie dyskryminacji cyfrowej.  

 

Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw   

• rozszerzanie zobowiązania Spółki do zapewniania zrównoważonego rozwoju 

i przeciwdziałania zmianom klimatu, tak aby obejmowało ono również łańcuch dostaw; 

• oczekiwanie od dostawców, aby przyjęli zasady dotyczące zrównoważonego rozwoju we 

własnej działalności biznesowej i zagwarantowali zgodność z przepisami dotyczącymi 

praw człowieka, praktyk w zakresie zatrudnienia, etyki i ochrony środowiska;  

• kupowanie przede wszystkim od lokalnych dostawców; 

• stosowanie kryteriów środowiskowych w przypadku zakupów i umów. 

 

5.4.  Etyczne zarządzanie i ład korporacyjny      

Generowanie zrównoważonej wartości w perspektywie krótko-, 

średnio- i długoterminowej zawsze stanowiło strategiczny priorytet dla 

Spółki. Od momentu założenia spółka Cellnex Telecom wykazywała zaangażowanie poprzez 
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odpowiedzialne zarządzanie działalnością biznesową, z założeniem generowania wartości, 

jednocześnie każdorazowo działając w sposób etyczny, przejrzysty i odpowiedzialny we 

wszystkich obszarach działalności i projektach Spółki. W celu zagwarantowania takiego 

postępowania zostały podjęte następujące zobowiązania: 

 

Etyka i przejrzystość 

• ustanowienie kanałów komunikacji z głównymi interesariuszami; 

• zapewnianie przejrzystości informacji i komunikacji; 

• zapewnianie mechanizmów przyjmowania skarg dotyczących możliwych naruszeń zasad 

ustalonych w różnych politykach, gwarantowanie poufności i braku działań 

odwetowych z powodu skargi; 

• skuteczne i wydajne zarządzanie komunikacją za pośrednictwem różnych mediów; 

• otwarte i przejrzyste informowanie o programach, przedsięwzięciach i działaniach 

prowadzonych w celu zachowania zgodności z niniejszą polityką; 

• udział w indeksach takich jak FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure Project), 

Sustainalytics i „Standard Ethics”. 

 

Zgodność z przepisami i podatki 

• gwarantowanie zgodności z przepisami prawa we wszystkich miejscach, w których 

Spółka prowadzi swoją działalność; 

• przestrzeganie obowiązujących przepisów podatkowych w miejscach, w których 

realizowane są projekty; 

• identyfikowanie zagrożeń podatkowych wynikających z błędnej interpretacji wymogów 

podatkowych obowiązujących w krajach, w których Spółka prowadzi działalność, 

przeciwdziałanie im i unikanie ich; 

• udostępnianie stosownych informacji finansowych i podatkowych, przestrzeganie 

przepisów prawa podatkowego.  

 

5.5. Zrównoważony rozwój gospodarczy  

Cellnex Telecom uznaje, że prawdziwa wartość jest tworzona wyłącznie 

poprzez promowanie tworzenia zrównoważonej wartości w całym łańcuchu dostaw, również 

z uwzględnieniem interesów i oczekiwań wszystkich interesariuszy. W konsekwencji 

zrównoważony rozwój gospodarczy będzie związany z wypełnianiem następujących 

zobowiązań: 

 

Wyniki gospodarcze 

• nieustanne dążenie do tworzenia wartości generowanej i dystrybuowanej; 

• dążenie do osiągnięcia spójnego, zrównoważonego wzrostu organicznego poprzez 

zapewnienie osiągania dobrych, zrównoważonych wyników gospodarczych; 
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• kontynuowanie promowania innowacyjności i stosowania najlepszych technologii 

w realizacji projektów, nieustannie dążąc do długoterminowego rozwoju Spółki. 

 

Inwestycje i zasoby 

• ochrona inwestycji poprzez zapewnienie generowania długoterminowej rentowności; 

• promowanie odpowiedzialnego, wydajnego wykorzystywania zasobów Spółki 

i zarządzania nimi. 

 

Zarządzanie ryzykami i szansami 

• zapewnianie odpowiedniego zarządzania ryzykiem, zarówno finansowym, jak 

i niefinansowym, na wszystkich szczeblach Spółki; 

• bieżąca identyfikacja ryzyk, które mogłyby wpłynąć na wyniki projektów.  

 

Relacje z akcjonariuszami 

• nawiązywanie zrównoważonych, przejrzystych relacji z interesariuszami i inwestorami; 

• przekazywanie interesariuszom i inwestorom przejrzystych, kompletnych i zgodnych 

z prawdą informacji. 

 

6. Zatwierdzanie, monitorowanie i nadzór  

Określone przez Spółkę cele środowiskowe i w zakresie zmian klimatu są zgodne z niniejszą 

polityką, opartej na modelu procesowym Cellnex Telecom, która jest poddawana okresowemu 

przeglądowi przez kierownictwo i aktualizowana zgodnie z postępami ich realizacji i warunkami 

otoczenia. Departament globalny system zarządzania spółki Cellnex Telecom będzie również 

okresowo przeglądał postępy we wszystkich strategicznych kierunkach działania wynikających 

z wdrożenia niniejszej polityki. 

Do obowiązków Departamentu Globalnego Systemu Zarządzania należy monitorowanie 

zgodności i stosowania niniejszej polityki, jak również przeprowadzanie okresowych przeglądów 

w celu wprowadzenia odpowiednich dostosowań pozwalających na prawidłowe jej wdrożenie 

w całej grupie Cellnex oraz jej adaptację do ewentualnych nowych wymogów organizacyjnych, 

środowiskowych albo rynkowych, a także każdorazowe komunikowanie tych kwestii spółkom 

z Grupy Cellnex i udostępnianie ich zainteresowanym podmiotom, do których mają 

zastosowanie. 

Cellnex promuje znajomość i przestrzeganie zobowiązań ustanowionych w niniejszej polityce, 

która będzie na stałe dostępna na stronie internetowej. 

 

Konsekwencje nieprzestrzegania postanowień: Wszyscy pracownicy Cellnex Telecom mają 

obowiązek znać, rozumieć postanowienia niniejszej polityki oraz przestrzegać ich niezależnie od 

kraju i regionu, w którym się znajdują. Ponadto muszą zgłaszać ewentualne potencjalne 

zagrożenia lub niezgodności w tym zakresie. 
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7. Kontakt 

Wszelkie pytania dotyczące Polityki Środowiskowej i Zmian Klimatu można przesyłać do Zespołu 

ds Zrównoważonego Rozwoju Cellnex Telecom. 

 

Madryt, 26 marca 2021 r. 


