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przekazuję w Państwa ręce pierwszy raport zrównoważonego 

rozwoju Grupy Develia. Zrównoważony rozwój staje się dziś 

podstawowym wyznacznikiem odpowiedzialnego podejścia 

do biznesu przez firmy, które chcą pozostać konkurencyjne 

w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Jednocześnie, jako 

deweloper, który buduje osiedla mieszkaniowe i obiekty komer-

cyjne w największych miastach w Polsce, mamy wpływ i czu-

jemy się współodpowiedzialni za przestrzeń, którą tworzymy, jak 

również za tych, którzy z niej korzystają. Każdego dnia staramy 

się podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące obsza-

rów ESG (ang. Environmental, Social, Governance), a działania, 

które prowadziliśmy w 2021 roku w poszczególnych obszarach, 

podsumowaliśmy w niniejszym raporcie. Zdajemy sobie sprawę, 

że jesteśmy na początku drogi ku zrównoważonemu rozwojowi 

i raportowaniu tych kwestii, niemniej konsekwentnie tworzymy 

wewnętrzne procesy, które pomogą nam zbierać dane w jedna-

kowy sposób przez wszystkie podmioty Grupy Develia. 

W 2021 roku ogłosiliśmy Strategię Grupy Develia na lata 2021-

2025, która przewiduje zwiększenie wartości Spółki poprzez 

wzrost skali działalności i koncentrację na kluczowych dla nas 

obszarach. Obserwując zmiany zachodzące na rynku nieru-

chomości, postawiliśmy na rozwój w segmentach mieszka-

niowym i PRS (ang. Private Rental Sector) przy jednoczesnym 

zmniejszaniu zaangażowania w projekty komercyjne.

Jako deweloper dostrzegamy istotną rolę sektora nierucho-

mości i branży budowlanej w tworzeniu przestrzeni miejskiej 

z poszanowaniem środowiska naturalnego. Minimalizujemy 

negatywny wpływ naszej działalności na środowisko i staramy 

się wykraczać poza spełnianie obowiązków nakładanych na nas 

przez prawo. Wyznaczając długoterminowe cele Strategii Grupy 

Develia na lata 2021–2025, zadeklarowaliśmy, że Spółka będzie 

w znaczący sposób przekierowywać swoje działania w kierunku 

pozytywnego oddziaływania na środowisko oraz dostosowywać 

wybrane projekty do kontekstu miejskiego. Systematycznie, 

krok po kroku, spełniamy tę zapowiedź, o czym przeczytają Pań-

stwo więcej w rozdziale Nasze podejście do ochrony środowiska 

na str. 26.

Jesteśmy firmą, która zatrudnia 175 osób, a dodatkowo 

na co dzień współpracuje z kilkudziesięcioma partnerami biz-

nesowymi. Ponadto, poprzez realizację osiedli mieszkaniowych 

czy obiektów komercyjnych, współtworzymy miejsca do życia 

i pracy dla tysięcy osób. Ze względu na skalę i specyfikę naszej 

działalności mamy duży wpływ na otoczenie, a naszym prioryte-

tem jest odpowiedzialne traktowanie wszystkich interesariuszy. 

Od początku procesu planowania inwestycji mamy na uwadze 

bezpieczeństwo i wygodę przyszłych mieszkańców. Z tego 

względu nasze osiedla zlokalizowane są blisko terenów zielo-
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nych i rozwiniętej infrastruktury usługowej oraz komunikacyjnej. 

Wymiar środowiskowy oraz potrzeby użytkowników uwzględ-

niamy również przy projektowaniu budynków komercyjnych. 

Doskonałym przykładem jest warszawski biurowiec Wola Retro, 

który powstał w wyniku adaptacji przedwojennego obiektu 

we współpracy z konserwatorem zabytków. Zależało nam, 

by dbając o dziedzictwo historii, stworzyć budynek wyróżnia-

jący się licznymi nowoczesnymi rozwiązaniami, zapewniającymi 

odbiorcom komfort pracy. 

Aktywnie dbamy o to, by nasi pracownicy mogli powiedzieć, 

że Develia jest dobrym pracodawcą, m.in. zapewniając im atrak-

cyjne warunki zatrudnienia, gwarantując pełne poszanowanie 

ich praw oraz umożliwiając rozwój i podnoszenie kompetencji. 

Konsekwentnie kształtujemy otwarte i przyjazne środowisko 

pracy.

Nasza działalność jest ściśle związana z branżą budowlaną, w któ-

rej bezpieczeństwo jest kluczowe. Dlatego priorytetowo traktu-

jemy kwestie związane z BHP – zarówno osób zatrudnianych 

przez nas bezpośrednio, jak i pracowników oraz podwykonaw-

ców naszych partnerów w łańcuchu dostaw. Od kontrahentów 

wymagamy przestrzegania praw człowieka oraz odpowiedzial-

ności w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 

Zrównoważony rozwój firmy wymaga zaangażowania i odpo-

wiedzialnych działań wszystkich pracowników oraz partnerów 

biznesowych, jednak to ład korporacyjny wyznacza ramy funk-

cjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego doskonalimy system 

regulacji wewnętrznych, takich jak procedury, regulaminy, poli-

tyki czy struktury organizacyjne, co zostało opisane w rozdziale 

Odpowiedzialne zarządzanie na str. 12.

Do pracy nad raportem zaangażowaliśmy naszych pracowni-

ków, klientów i innych interesariuszy firmy, gdyż współtworzą oni 

naszą organizację i ich zdanie jest dla nas bardzo ważne. Dzię-

kuję  wszystkim, którzy wzięli udział w tym projekcie. Podsumo-

wane w niniejszym dokumencie działania to dopiero początek 

naszej drogi ku pełnemu włączeniu czynników ESG w strate-

giczne zarządzanie organizacją, a nasze ambicje sięgają znacz-

nie dalej. Wkroczyliśmy na ścieżkę zrównoważonego rozwoju 

i z roku na rok będziemy doskonalić każdy obszar naszej działal-

ności, utrzymując wzrost wartości zarówno w wymiarze finanso-

wym, jak i pozafinansowym.

Andrzej Oślizło  

Prezes Zarządu
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O nas.

Od założenia firmy w 2006 r. do końca 2021 r. 
wybudowaliśmy

38 

Projektując inwestycje, na pierwszym miejscu sta-

wiamy komfort przyszłych mieszkańców. Współpracu-

jemy z uznanymi i sprawdzonymi pracowniami archi-

tektonicznymi oraz generalnymi wykonawcami. Nasze 

osiedla lokalizowane są blisko terenów zielonych 

i rekreacyjnych, z łatwym dostępem do rozwiniętej 

infrastruktury usługowej oraz komunikacyjnej.

Wybudowaliśmy również obiekty komercyjne, m.in. centrum handlowe 

Arkady Wrocławskie i biurowiec Wola Retro, których jesteśmy właścicie-

lem, oraz obiekt wielofunkcyjny Sky Tower (wszystkie udziały, należące 

do nas w tym kompleksie, sprzedaliśmy w marcu 2022 r.). Dzięki boga-

temu doświadczeniu i kadrze wysokiej klasy specjalistów dostarczamy 

na rynek nieruchomości najwyższej jakości. 

  GRI    102-2

Jesteśmy jedną z największych i najbardziej 
doświadczonych firm deweloperskich w Polsce. 
Realizujemy inwestycje mieszkaniowe oraz 
komercyjne we Wrocławiu, w Warszawie,  
Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Łodzi. 

składających się w sumie ze 100 etapów inwestycyjnych 

to ponad 14 tys. lokali 

o łącznej powierzchni przeszło 760 tys. m kw. 

osiedli
mieszkaniowych
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W 2021 r. wypracowaliśmy 

W DNA firmy wpisana jest również 

idea zrównoważonego budownictwa. 

Realizujemy ją m.in. poprzez wykorzy-

stywanie w inwestycjach niskoemisyj-

nych materiałów, budowę ogrodów 

deszczowych, sadzenie drzew, w tym 

tzw. drzew tlenowych, oraz wspieranie 

rozwoju elektromobilności. 

Wnikliwie obserwujemy rynek nie-

ruchomości mieszkaniowych w Pol-

sce i jesteśmy świadomi zmian, jakie 

na nim zachodzą. Zauważalnym tren-

dem jest wzrost zainteresowania 

wynajmem nowoczesnych, dobrze 

wykończonych i umeblowanych lokali 

w atrakcyjnych okolicach. Dlatego 

zdecydowaliśmy się stworzyć odpo-

wiednią ofertę i wejść na rynek najmu 

instytucjonalnego. Naszym pierw-

szym celem jest realizacja powtarzal-

nych projektów PRS w liczbie kilkuset 

mieszkań rocznie.

154 mln zł 

skonsolidowanego  
zysku netto 

912 mln zł 
przychodów 
ze sprzedaży
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Warszawa

Łódź

Gdańsk

Kraków
Katowice

Wrocław

Siedziba Spółki dominującej i równocześnie główna siedziba 

Grupy Kapitałowej Develia S.A. (dalej także jako Grupa Develia) 

mieści się we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4.

  GRI    102-1

Develia S.A.1 została utworzona aktem notarialnym 3 marca 

2006 r., a 15 marca 2006 r. została wpisana do Krajowego Reje-

stru Sądowego. Jest jednostką dominującą wobec podmiotów 

wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Develia S.A., do której 

na dzień 31 grudnia 2021 r. należało 27 spółek zależnych oraz  

6 spółek współzależnych.

Od 2007 r. jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papie-

rów Wartościowych. Należy do Polskiego Związku Firm Dewelo-

perskich, co obliguje nas do przestrzegania Kodeksu Dobrych 

Praktyk PZFD.

  GRI    102-3, 102-4

Działamy na terenie Polski – miasta, w których realizujemy inwe-

stycje, to Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Katowice i Łódź.

1 Do 1 września 2019 r. pod nazwą LC Corp S.A.

Wprowadzenie.
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Nazwa spółki Siedziba Efektywny udział Develia S.A. 
w kapitale na dzień 31 grudnia 2021 r.

Jednostki zależne

Arkady Wrocławskie S.A. Wrocław 100%

Sky Tower S.A. Wrocław 100%

Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. Wrocław 100%

Kraków Zielony Złocień Sp. z o.o. Wrocław 100% (bezpośrednio i pośrednio)

LC Corp Invest I Sp. z o.o. Wrocław 100% (bezpośrednio i pośrednio)

LC Corp Invest II Sp. z o.o. Wrocław 100%

LC Corp Invest III Sp. z o.o. Wrocław 100%

LC Corp Invest VII Sp. z o.o. Wrocław 100%

LC Corp Invest VIII Sp. z o.o. Wrocław 100%

LC Corp Invest IX Sp. z o.o. Wrocław 100%

LC Corp Invest X Sp. z o.o. Wrocław 100%

LC Corp Invest XI Sp. z o.o. Wrocław 100%

LC Corp Invest XII Sp. z o.o. Wrocław 100%

LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Wrocław 100%

LC Corp Invest XVI Sp. z o.o. Wrocław 100%

LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Wrocław 100%

LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 2 Sp. k. Wrocław 100% (pośrednio)

LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 4 Sp. k. Wrocław 100% (pośrednio)

LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 6 Sp. k. Wrocław 100% (pośrednio)

LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 7 Sp. k. Wrocław 100% (pośrednio)

LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 8 Sp. k. Wrocław 100% (pośrednio)

LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 20 Sp. k. Wrocław 100% (bezpośrednio i pośrednio)

LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 21 Sp. k. Wrocław 100% (pośrednio)

LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 22 Sp. k. Wrocław 100% (bezpośrednio i pośrednio)

LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Investments S.K.A. Wrocław 100% (bezpośrednio i pośrednio)

Develia Invest Sp. z o.o. Wrocław 100%

LC Corp Service S.A. Wrocław 100% (bezpośrednio i pośrednio)

Jednostki współzależne

Projekt Ciszewskiego Sp. z o.o. Warszawa 80%

Projekt Myśliborska Sp. z o.o. Warszawa 80%

Projekt Lizbońska Sp. z o.o. Warszawa 80%

Projekt Ciszewskiego Sp. z o.o. Sp. k. Warszawa 80% (bezpośrednio i pośrednio)

Projekt Myśliborska Sp. z o.o. Sp. k. Warszawa 80% (bezpośrednio i pośrednio)

Projekt Lizbońska Sp. z o.o. Sp. k. Warszawa 80% (bezpośrednio i pośrednio)

  GRI    102-45

Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
Grupy Kapitałowej Develia S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r. 
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Nasze inwestycje.
Projektując osiedla, uwzględniamy zarówno potrzeby przyszłych klientów,  
jak i obecnych mieszkańców okolicznych terenów. 

Ściśle przestrzegamy miejscowych planów zagospodarowa-

nia przestrzennego oraz zwracamy uwagę, by nowa inwestycja 

wpisywała się w charakter okolicy, dbając o jej walory este-

tyczne. Dążymy do tego, by nasze realizacje nie były uciąż-

liwe dla lokalnych społeczności, dlatego m.in. staramy się, 

aby wszystkie najgłośniejsze prace były wykonywane w ciągu 

dnia oraz stosujemy wyburzanie z wykorzystaniem specjali-

stycznych technologii zamiast ciężkiego sprzętu, co umożliwia 

znaczne ograniczenie hałasu.

Budując nowe obiekty, wpływamy również na rozwój ich sąsiedz-

twa. Lokale użytkowe umożliwiają tworzenie nowych miejsc 

pracy oraz wzbogacanie okolicy w punkty handlowe i usługowe. 

Realizując je, staramy się pozytywnie oddziaływać na lokalny 

rozwój społeczno-ekonomiczny.

  GRI    203-01

Dbamy również o zagospodarowanie terenów wokół budynków 

mieszkalnych. Rozwijamy infrastrukturę drogową, z której korzy-

stają nie tylko mieszkańcy naszych osiedli, ale też lokalne spo-

łeczności. Ponadto projektujemy i realizujemy tereny zielone, 

ogrody deszczowe, place zabaw i siłownie terenowe. Udogod-

nienia te w większości przypadków są ogólnodostępne. 

Wprowadzenie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 

10



Grupa Kapitałowa Develia S.A. w liczbach w 2021 r.

1

-71 mln zł

912 mln zł

1921

1531 

1903

Liczba dostarczonych  
produktów i usług:

Całkowita liczba  
lokalizacji organizacji

Kapitalizacja  
bez kapitału4

Przychody netto2

liczba sprzedanych 
mieszkań i lokali  
usługowych 

liczba mieszkań i lokali usługowych będących 
w ofercie na dzień 31 grudnia 2021 r. 

liczba przekazanych 
mieszkań i lokali  
usługowych 

  GRI    102-7

  GRI    201-1

175
Całkowita liczba  
pracowników

755 mln zł
Kapitalizacja  
bez zadłużenia  
długoterminowego3  

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona w 2021 r.5  [tys. zł]

A - Przychody ogółem 977 602

B - Koszty operacyjne 696 902

B - Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 49 967

B - Płatności na rzecz inwestorów (dywidenda) 94 784

B - Płatności na rzecz państwa (podatki) 32 027

B - Inwestycje społeczne (darowizny i inwestycje na rzecz społeczeństwa) 50

B - Koszty ogółem 873 730

Wartość ekonomiczna zatrzymana (A-B) 103 872

2 Przychody Grupy ze sprzedaży na dzień 31 grudnia 2021 r. 

3 Zobowiązania długoterminowe Grupy zgodnie z prezentacją  
w bilansie na dzień 31 grudnia 2021 r.

4 Kapitał własny Grupy na dzień 31 grudnia 2021 r.

5 Wartości przedstawione w tabeli wynikają z wytycznych GRI Standards.  
Zestawienie zostało przygotowane w oparciu o sprawozdanie finansowe Grupy Develia za 2021 r.
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Odpowiedzialne 
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Władze Develia S.A.  
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych organem zarządzającym Spółką  
jest Zarząd, a organem nadzorującym Rada Nadzorcza.  

Skład Zarządu Develia S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

Przedstawiony powyżej skład jest aktualny również na dzień publikacji raportu, tj. 7 grudnia 2022 r.

Skład Zarządu Develia S.A. na dzień 1 stycznia 2021 r. przedsta-

wiał się następująco:

 ̳ Andrzej Oślizło – Prezes Zarządu

 ̳ Paweł Ruszczak – Członek Zarządu ds. Finansowych

 ̳ Mirosław Kujawski – Członek Zarządu

 ̳ Tomasz Wróbel – Członek Zarządu

25 stycznia 2021 r. rezygnację z zasiadania w Zarządzie zło-

żył Mirosław Kujawski. Tego dnia Rada Nadzorcza powołała  

do składu Zarządu Mariusza Poławskiego, powierzając mu funk-

cję Wiceprezesa Zarządu.

18 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza powierzyła Pawłowi Rusz-

czakowi, Członkowi Zarządu ds. Finansowych, pełnienie funkcji 

Wiceprezesa Zarządu.

W związku z rezygnacją Tomasza Wróbla z ubiegania się o powo-

łanie do Zarządu na kolejną kadencję, 30 czerwca 2021 r. wygasł 

jego mandat.

  GRI    102-10, 102-18

Zarząd

Zarząd Spółki kieruje całokształtem jej działalności i reprezen-

tuje ją na zewnątrz. Do jego kompetencji należą wszelkie sprawy 

niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub 

Rady Nadzorczej. Podejmując decyzje w kwestiach ekono-

micznych, środowiskowych i społecznych, Zarząd konsultuje 

się z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Spółki zgodnie 

z odpowiedzialnością określoną w strukturze organizacyjnej. 

Prezes Zarządu jest dodatkowo odpowiedzialny za wszystkie 

strategiczne decyzje i działania oraz komunikację kluczowych 

kwestii do interesariuszy zewnętrznych.

W skład Zarządu wchodzi od jednego do siedmiu członków, 

powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kaden-

cja członków Zarządu wynosi trzy lata.

Andrzej Oślizło 
Prezes Zarządu

Mariusz Poławski  
Wiceprezes Zarządu

Paweł Ruszczak  
Wiceprezes Zarządu

Odpowiedzialne zarządzanie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Departament Ekspansji
Dyrektor Departamentu
Wrocław, Kraków, Katowice, 
Trójmiasto, Warszawa,  
Łódź, Poznań

Departament Sprzedaży
Dyrektor Departamentu 

Departament  
Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji
Dyrektor Departamentu

Departament  
Przygotowania  
i Realizacji  
Inwestycji

Dyrektor Regionu
Wrocław,  
Katowice, Kraków

Dyrektor Regionu
Warszawa, Łódź

Dyrektor Regionu
Gdańsk

Departament  
Realizacji Inwestycji
Dyrektor Departamentu

Departament Projektów 
Korporacyjnych
Dyrektor Departamentu

Departament biznesu 
projektów dla najmu  
instytucjonalnego
Dyrektor Zarządzający

Departament  
eksploatacji i utrzymania 
obiektu Wola Retro
Dyrektor Projektu

Departament 
Operacji i Techniki
Dyrektor/Administrator 
Wola Retro

Departament Prawny 
Dyrektor Departamentu

Zastępca Dyrektora

Departament  
Zarządzania  
Zasobami Ludzkimi 
Dyrektor Departamentu

Departament 
Marketingu 
Dyrektor Departamentu

Zastępca Dyrektora

Departament Systemów  
Informatycznych 
Dyrektor Departamentu

Audyt Wewnętrzny

Dyrektor ds. rozwoju  
partnerstw

Doradca ds. rozwoju  
biznesu

Departament  
Controllingu
Dyrektor Departamentu

Departament  
Finansów
Dyrektor Departamentu

Departament  
Administracji 
Dyrektor Departamentu

Departament  
eksploatacji  
i utrzymania obiektów 
komercyjnych

Departament  
zarządzania biznesem 
biurowym i handlowym
Dyrektor Zarządzający

Departament  
Rachunkowości
Dyrektor Departamentu 

Główna Księgowa

Kierownik  
ds. informacji zarządczej

Andrzej Oślizło  

Prezes Zarządu

Paweł Ruszczak 

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Poławski  

Wiceprezes Zarządu

Warto wiedzieć.

Biogramy aktualnych członków Zarządu można znaleźć na stronie:  

https://bit.ly/ZarzadDevelia.

6 Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu6

Odpowiedzialne zarządzanie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzi-

nami działalności Spółki. 

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu 

członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgro-

madzenie (uchwała o powołaniu członka może określać 

jego funkcję w Radzie). Kadencja członków Rady Nadzorczej 

wynosi trzy lata.

Skład Rady Nadzorczej Develia S.A. na dzień 1 stycznia 2021 r. 

przedstawiał się następująco:

 ̳ Jacek Osowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 ̳ Artur Osuchowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 ̳ Marcin Eckert – Członek Rady Nadzorczej

 ̳ Piotr Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej

 ̳ Paweł Małyska – Członek Rady Nadzorczej

 ̳ Robert Pietryszyn – Członek Rady Nadzorczej

 ̳ Piotr Pinior – Członek Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. powołało 1 lipca 

2021 r. na kolejną trzyletnią kadencję nowy skład Rady Nad-

zorczej. Przedstawiał się on następująco:

 ̳ Jacek Osowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 ̳ Paweł Małyska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 ̳ Piotr Borowiec – Członek Rady Nadzorczej 

 ̳ Piotr Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej

 ̳ Artur Osuchowski – Członek Rady Nadzorczej

 ̳ Robert Pietryszyn – Członek Rady Nadzorczej

 ̳ Piotr Pinior – Członek Rady Nadzorczej

W 2021 r. skład Rady nie uległ już zmianie. 

Na dzień publikacji raportu 7 grudnia 2022 r. w Radzie Nad-

zorczej Develia S.A. zasiadali:

 ̳ Jacek Osowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 ̳ Piotr Borowiec – Członek Rady Nadzorczej

 ̳ Filip Gorczyca – Członek Rady Nadzorczej

 ̳ Michał Hulbój – Członek Rady Nadzorczej

 ̳ Piotr Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej

 ̳ Robert Pietryszyn – Członek Rady Nadzorczej

 ̳ Piotr Pinior – Członek Rady Nadzorczej

Odpowiedzialne zarządzanie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Warto wiedzieć.

Biogramy aktualnych członków Rady Nadzorczej można znaleźć na stronie:  

https://bit.ly/RadaNadzorczaDevelia.

W 2021 r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniali kryte-

rium niezależności określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym. Michał Hulbój, który dołączył do Rady w 2022 r., 

nie spełnia wspomnianego kryterium z uwagi na pełnienie 

w spółce funkcji zarządczych w okresie ostatnich 5 lat.

W razie potrzeby Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich 

członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykony-

wania określonych zadań, działające jako jej kolegialne organy 

doradcze i opiniotwórcze. Przedmiot i tryb działania zespo-

łów i komitetów określają regulaminy uchwalane przez Radę. 

W 2021 r. w jej ramach funkcjonowały Komitet Audytu oraz 

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Odpowiedzialne zarządzanie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Komitet Audytu 

Komitet Audytu realizuje ustawowy obowiązek monitorowania 

systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz 

audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości 

finansowej.

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Develia S.A. na dzień 

31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

 ̳ Artur Osuchowski – Przewodniczący Komitetu

 ̳ Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu

 ̳ Paweł Małyska – Członek Komitetu

 ̳ Robert Pietryszyn – Członek Komitetu

Na dzień publikacji raportu 7 grudnia 2022 r. w jego skład 

wchodzili:

 ̳ Piotr Kaczmarek – Przewodniczący Komitetu

 ̳ Filip Gorczyca – Członek Komitetu

 ̳ Michał Hulbój – Członek Komitetu

 ̳ Robert Pietryszyn – Członek Komitetu

Komitet Audytu działa zgodnie z Ustawą z 11 maja 2017 r. 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym. Większość osób zasiadających w jego składzie 

w 2021 r. posiadała wiedzę w zakresie rachunkowości oraz 

badania sprawozdań finansowych. 

Odpowiedzialne zarządzanie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Komitet Nominacji  
i Wynagrodzeń

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń został powołany 

w celu wspierania Rady Nadzorczej w wykonywaniu 

przez nią jej statutowych obowiązków, w tym czynności 

kontrolnych i nadzorczych, w szczególności w zakresie 

opiniowania i rekomendowania: kandydatów do peł-

nienia funkcji w Zarządzie Spółki, zasad wynagradzania 

członków Zarządu Spółki, programów motywacyjnych 

w Spółce, a także w zakresie dokonywania oceny sys-

temu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej  

Develia S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r. przestawiał się następująco:

 ̳ Jacek Osowski – Przewodniczący Komitetu

 ̳ Piotr Borowiec – Członek Komitetu

 ̳ Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu

 ̳ Paweł Małyska – Członek Komitetu

 ̳ Piotr Pinior – Członek Komitetu

Na dzień publikacji raportu 7 grudnia 2022 r. w jego skład wchodzili:

 ̳ Jacek Osowski – Przewodniczący Komitetu

 ̳ Piotr Borowiec – Członek Komitetu

 ̳ Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu

 ̳ Piotr Pinior – Członek Komitetu

Odpowiedzialne zarządzanie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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  GRI    102-5, 102-10

Struktura akcjonariatu.
Kapitał zakładowy Develia S.A. na dzień 31 grudnia 
2021 r. wynosił 447 558 311 zł i dzielił się na 447 558 311 
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł 
każda, uprawniających do wykonywania na Walnym 
Zgromadzeniu jednego głosu z każdej akcji. 

Począwszy od 2007 r. akcje Spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulo-

wanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Oznacza to, że znajdują  

do niej zastosowanie przepisy o spółkach publicznych.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej  
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 16 listopada 2021 r.

34,97%

156 518 402 szt.

Inni akcjonariusze

19,06 % 

85 289 000 szt.

Otwarty Fundusz Emerytalny  

PZU „Złota Jesień”

18,65%

83 470 921  szt.

Nationale-Nederlanden  

Otwarty Fundusz Emerytalny

14,11%

63 148 000  szt.

Aviva Otwarty Fundusz  

Emerytalny Aviva Santander

8,04%

36 000 000 szt.

MetLife Otwarty  

Fundusz Emerytalny 

5,17%

23 131 988 szt.

PKO BP Bankowy Otwarty  

Fundusz Emerytalny oraz PKO 

Dobrowolny Fundusz Emerytalny 

447 558 311 szt.

Liczba udziałów

Odpowiedzialne zarządzanie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej  
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 15 listopada 2022 r.

34,02%

152 251 673 szt.

Inni akcjonariusze

19,06 % 

85 289 660 szt.

Otwarty Fundusz Emerytalny  

PZU „Złota Jesień”

18,65%

83 470 921 szt.

Nationale-Nederlanden  

Otwarty Fundusz Emerytalny

14,64%

65 543 000 szt.

Aviva Otwarty Fundusz  

Emerytalny Aviva Santander

8,11%

36 290 859 szt.

MetLife Otwarty  

Fundusz Emerytalny

5,52%

24 712 198 szt.

PKO BP Bankowy Otwarty  

Fundusz Emerytalny 

447 558 311 szt.

Liczba udziałów

Odpowiedzialne zarządzanie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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  GRI    102-16

Kulturę organizacyjną Grupy Develia budujemy w oparciu o jej 

wartości, ale również wartości i oczekiwania jej interesariuszy. 

Naszymi filarami są compliance i przestrzeganie wewnętrz-

nych regulacji, wzajemne zaufanie, szacunek dla poglądów 

i różnorodności naszych pracowników, równe traktowanie 

oraz przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom.

Systematycznie doskonalimy system regulacji wewnętrznych, 

takich jak regulaminy, zasady, procedury, polityki, instrukcje, 

zarządzenia, schematy i struktury organizacyjne. Są opraco-

wywane przez odpowiednie komórki merytoryczne Spółki lub 

wykwalifikowane jednostki zewnętrzne zgodnie z obowiązują-

cymi w danym czasie przepisami prawnymi. Nowi pracownicy 

są zapoznawani z treścią regulacji wewnętrznych, a następnie 

potwierdzają (online) ich znajomość oraz zobowiązują się do ich 

przestrzegania. Kompletność zebranych oświadczeń jest cyklicz-

nie weryfikowana.

Kultura organizacyjna  
i ład korporacyjny.

Odpowiedzialne zarządzanie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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W wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej Grupy Develia (intranecie) 

stworzyliśmy i systematycznie aktualizujemy bazę wiedzy o obo-

wiązujących nas normach. Z racji notowania akcji Spółki dominu-

jącej na Giełdzie Papierów Wartościowych wybrane dokumenty 

publikujemy na stronie internetowej, również w języku angielskim.

Utrzymujemy skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej oraz nad-

zoru nad zgodnością działalności z prawem (ang. compliance), 

a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowied-

nie do rodzaju oraz skali prowadzonej działalności. 

Jako emitent akcji notowanych na Głównym Rynku Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie, na podstawie 

przepisów Regulaminu Giełdy, podlegamy zbiorowi zasad 

ładu korporacyjnego Dobre Praktyki Spółek Notowanych 

na GPW 2021. 

Warto wiedzieć.

Informacje na temat stosowania przez nas poszczególnych zasad można znaleźć na stronie: 

https://bit.ly/DPSN2021Develia.

Odpowiedzialne zarządzanie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Możliwość w pełni anonimowego zgłaszania naruszeń gwarantuje 

formularz dostępny na stronie internetowej Spółki, nieposiadający 

żadnych wbudowanych mechanizmów umożliwiających identyfikację 

informujących. Osobom, które z dobrej woli powiadamiają o swoich 

podejrzeniach dotyczących nadużyć, zapewniamy swobodny kon-

takt w tej sprawie z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej odpowie-

dzialnym za odbieranie i weryfikację zgłoszeń, a także pełną ochronę 

przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Po sprawdzeniu 

zgłoszenia wszczynane jest postępowanie wyjaśniające lub zgłosze-

nie jest odrzucane. W zależności od wyniku postępowania podej-

mowana jest decyzja o dalszych działaniach (środki dyscyplinarne, 

posiedzenie Zarządu, zawiadomienie odpowiednich organów).  

Na każdym z etapów do osoby, która dokonała zgłoszenia, wysyłana 

jest informacja o statusie sprawy.

Zapobieganie nadużyciom. 
  GRI    102-17

Systemowo zapobiegamy w Grupie wszelkim przypadkom 
niezgodności z prawem lub powszechnie uznawanymi 
zasadami etycznymi. 

Procedurze Grupy Kapitałowej Develia S.A. doty-

czącej przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskry-

minacji (więcej na ten temat w rozdziale Odpo-

wiedzialność wobec społeczeństwa na str. 39), 

przyjętej 15 stycznia 2020 r.,

Procedurze Anonimowego Zgłaszania Naruszeń 

w Develia S.A., przyjętej 15 stycznia 2020 r. i okre-

ślającej zasady zgłaszania przez pracowników 

wskazanemu członkowi Zarządu, a w szczegól-

nych przypadkach Radzie Nadzorczej, naruszeń 

prawa oraz procedur i standardów etycznych.

3.

4.

Kodeksie Antykorupcyjnym, opracowanym pod 

koniec 2021 r. i przyjętym do stosowania przez 

Zarząd Spółki 20 stycznia 2022 r.,

Procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu 

brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terro-

ryzmu, przyjętej 18 czerwca 2020 r. i stano-

wiącej wypełnienie obowiązków nakładanych 

na Spółkę przez Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finan-

sowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML),

1.

2.

Nasze działania w tym zakresie opierają się m.in. na:

Odpowiedzialne zarządzanie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Przeciwdziałanie korupcji, zachowaniom antykonkurencyjnym  
i praktykom monopolistycznym 

  GRI    103-2, 103-3

Naszym celem jest zapewnienie zgodności postępowania 

wszystkich osób pracujących w Grupie Kapitałowej Deve-

lia S.A. z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

standardami rynkowymi i normami etycznymi w zakresie 

zapobiegania korupcji, w tym przeciwdziałaniu czynnościom 

podejmowanym w celu uzyskania nieuzasadnionej przewagi 

konkurencyjnej. Dlatego też w 2021 r. opracowaliśmy Kodeks 

Antykorupcyjny, który systematyzuje i doprecyzowuje działa-

nia w omawianym zakresie. Znalazły się w nim m.in. zapisy zaka-

zujące naszym pracownikom podejmowania czynności o cha-

rakterze korupcyjnym na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, 

w tym osób pełniących funkcje publiczne. Został on przyjęty 

przez Zarząd 20 stycznia 2022 r. i wówczas też weszły w życie 

jego postanowienia.

  GRI    205-3, 206-1

W 2021 r. w Grupie Develia nie miały miejsca żadne potwier-

dzone przypadki korupcji, jak również nie toczyły się ani nie 

zakończyły żadne procesy dotyczące zachowań antykonku-

rencyjnych i naruszenia przepisów antymonopolowych, któ-

rych bylibyśmy stroną.

Odpowiedzialne zarządzanie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Ochrona  
środowiska.

25 Raport zrównoważonego rozwoju 2021.



Nasze podejście  
do ochrony środowiska.
Dostrzegamy istotną rolę branży budowlanej w rozwiązywaniu problemów  
ekologicznych oraz oczekiwania społeczne w tym zakresie. 

Minimalizując negatywny wpływ naszej działalności na oto-

czenie, staramy się wykraczać poza spełnianie obowiązków 

nakładanych na nas przez prawo. Jednym z długotermino-

wych celów strategicznych Grupy Develia jest przekiero-

wywanie działań w kierunku pozytywnego oddziaływania 

na środowisko oraz dostosowywanie wybranych pro-

jektów do kontekstu miejskiego. Dążąc do jego realizacji, 

wykorzystujemy w naszych inwestycjach m.in. niskoemisyjne 

materiały i energooszczędne rozwiązania, odnawialne źródła 

energii oraz systemy zagospodarowania wody deszczowej. 

Stosujemy także nasadzenia drzew i innych roślin w taki spo-

sób, by maksymalizować pochłanianie zanieczyszczeń i pro-

dukcję tlenu. Wspieramy proekologiczne zwyczaje naszych 

klientów, m.in. poprzez zapewnianie im infrastruktury rowe-

rowej w realizowanych inwestycjach. Naszą ambicją jest, by 

oferowane mieszkania i biura wyróżniały się na rynku nie tylko 

funkcjonalnością i nowoczesnością, ale również pozytywnym 

wpływem na środowisko, czego wyrazem będą stacje łado-

wania pojazdów elektrycznych, które planujemy uwzględnić 

w części nowych inwestycji.

Ochrona środowiska.
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Zgodność z regulacjami  
środowiskowymi

  GRI    103-2, 103-3, 307-1

Ściśle stosujemy się do wszelkich przepisów z obszaru ochrony środowiska. 

W 2021 r. na Grupę Develia S.A. nie nałożono żadnych kar i sankcji z tytułu ich 

łamania. Od partnerów biznesowych oczekujemy równie rygorystycznego 

podejścia, dlatego w podpisywanych przez nas umowach, o generalne wyko-

nawstwo czy z  projektantami, zawieramy adekwatne klauzule. Wykonawcy 

oświadczają, że przestrzegają oraz przy wykonywaniu umowy zobowiązują 

się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w zakresie szeroko rozu-

mianej ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do realizowanej 

inwestycji, w tym przy uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń, zezwo-

leń, dokonywaniu zgłoszeń i  składaniu informacji, a  także w  obszarze nale-

żytej gospodarki odpadami. Co więcej, nasi partnerzy muszą potwierdzić, że 

działając oraz wykonując umowy zobowiązują się funkcjonować w  sposób 

ograniczający ich negatywny wpływ na środowisko naturalne, w szczególno-

ści redukując emisję CO2 w ramach swoich łańcuchów wartości.

Wykorzystywane  
materiały i surowce  
oraz ich odzysk.
Podstawowym materiałem używanym na naszych 
budowach jest beton. Powstają z niego fundamenty, 
słupy, stropy, część ścian, a także drogi (krawężniki, 
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej). 

Kupujemy go lokalnie (w odległości do 40 km od terenu budowy), co pozwala 

ograniczyć koszty transportu oraz związane z nim emisje gazów cieplarnianych. 

Beton jest dostępny, trwały i ognioodporny. Posiada cechy istotne nie tylko 

z punktu widzenia jego użyteczności, ale i zrównoważonego rozwoju – charak-

teryzuje się wysoką efektywnością energetyczną i masą termiczną, a ponadto 

można go w 100% przetworzyć i ponownie wykorzystać.

Ochrona środowiska.
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  GRI    103-2, 103-3

Minimalizujemy zużycie materiałów i surowców poprzez 

właściwe zarządzanie nimi na etapie przygotowywania 

projektów i realizacji inwestycji. Gospodarowanie odpa-

dami prowadzimy z założeniem możliwości wykorzystania 

ich w innych procesach na budowie lub przekazania ich  

do odzysku podmiotom zewnętrznym. 

Weryfikujemy, czy budynek nie jest przewymiarowany i czy przewidziane 
rozwiązania, zwłaszcza konstrukcyjne i w zakresie posadawiania,  
są optymalne pod kątem zużycia materiałów.

Stosujemy dobrej jakości, certyfiko-
wane materiały i kontrolujemy karty 
materiałowe, co zmniejsza ryzyko 
awarii i remontów w trakcie cyklu 
użytkowania budynku.

Wybieramy wykonawców, którzy 
proponują optymalną gospodarkę 
materiałami (m.in. odzysk kruszyw, 
prefabrykację stali zbrojeniowej 
w miejscu jej wbudowania).

Ponownie wykorzystujemy m.in. pozo-
stałości stali zbrojeniowej (do doz-
brajania elementów, które w ocenie 
kierownika robót wymagają wzmocnie-
nia), piasek z wykopów pod budowami 
(w szczególności do budowy dróg)  
i odzyskane profile PCV.

Udoskonalamy nawierzchnię dróg 
nadwyżkami materiałowymi.

Przekazujemy odpady wadliwego  
szkła do wykorzystania w produkcji 
szyb okiennych. 

Przykłady działań w obszarze zarządzania materiałami 

Na etapie 
realizacji

Na etapie 
projektowania

1.

2.

Ochrona środowiska.
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Materiały i surowce zużyte przez Grupę Develia w 2021 r.  

Materiały i surowce nieodnawialne7 Masa [t] Objętość [m3]

Surowce

Drewno 250

Kruszywa 4 400

Półfabrykaty

Beton 8 404

Bloczki silikatowe 36

Zaprawa 90

Stal 844

Styropian 3 362

Zaprawy tynkarskie (elewacyjne) 31

Prefabrykaty żelbetowe (płyty stropowe) 492 197

Łącznie 1 336 16 810

Materiały i surowce odnawialne8 Masa [t] Objętość [m3]

Półfabrykaty 5 496

Beton

Stal 556

Całkowita ilość zużytych surowców i materiałów 1 891 22 306

  GRI    303-5

W 2021 r. na potrzeby inwestycji miesz-

kaniowych zrealizowanych przez nas 

we Wrocławiu oraz komercyjnych (Wola 

Retro i Arkady Wrocławskie) zużyliśmy 

34,3 ML wody.

7 Dotyczy inwestycji zrealizowanych w 2021 r. na terenie Wrocławia.

8 Dotyczy inwestycji zrealizowanych w 2021 r. na terenie Warszawy.
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Ograniczanie zużycia energii.
  GRI    103-2, 103-3, 302-1, wskaźnik własny

Chcemy, by realizowane przez nas projekty i materiały,  

z których korzystamy, były energooszczędne. Dbamy także 

o efektywne wykorzystywanie energii na każdym etapie 

cyklu życia budynków. Działania w tym kierunku skupiamy 

na optymalizacji procesów związanych z eksploatacją czę-

ści wspólnych, a w przypadku inwestycji komercyjnych także  

na zwiększaniu świadomości najemców w zakresie możliwo-

ści oszczędzania energii. Wiemy, że powyższe zagadnienia  

są ważne nie tylko z perspektywy ograniczania naszego 

wpływu na środowisko, ale i w kontekście oczekiwań klientów, 

którzy coraz częściej zwracają uwagę na energooszczędność 

budynków.
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Stosowanie odpowiednich wytycznych 
podczas projektowania i optymalnych 
rozwiązań użytkowych, w tym dbanie 
o możliwie najbardziej efektywny dobór 
wskaźników energii.

Przemyślane planowanie prac, zaplecza 
budowy oraz urządzeń dźwigowych.  
W tym celu dobieramy takie rozwiązania 
transportu pionowego materiałów na 
budowie, by maksymalnie ograniczyć 
zużycie energii.

Stosowanie urządzeń oraz materiałów 
energooszczędnych (np. żarówek 
i opraw LED, czujników ruchu, odpo-

wiednia izolacja termiczna budynku 
i dachu oraz stolarka okienna o wysokich 
właściwościach termoizolacyjnych).

Dostosowanie rozwiązań technicznych, 
technologicznych oraz architektonicz-
nych pod kątem poprawy parametrów 
energooszczędności budynków i zapo-
trzebowania na energię. Udaje nam się 
to m.in. poprzez zestawianie danych 

wykonywanych na potrzeby świa-
dectw charakterystyk energetycznych 
z detalami architektonicznymi w celu 
optymalizacji wskaźników w zakresie 
ergonomii wnętrz oraz zewnętrznego 
wyglądu naszych budynków. 

Kontrola zgodności projektów  
z obowiązującymi wymaganiami  
Warunków Technicznych. 

Opracowywanie harmonogramu robót 
budowlanych w trakcie realizacji tak, 
by tzw. prace mokre były prowadzone 
w okresie niewymagającym dostar-
czania energii do suszenia/wietrzenia 
pomieszczeń w trakcie wysychania 
materiałów wykończeniowych.

Uwzględnianie polityki stosowania 
energooszczędnych urządzeń  
i materiałów.

 Stosowane przez nas rozwiązania w zakresie ograniczania zużycia energii w budynkach

Miarą efektywności naszych działań na rzecz energooszczęd-

nego budownictwa jest wskaźnik zużycia energii pierwotnej 

(EP), określający roczne zapotrzebowanie inwestycji na nieod-

nawialną energię pierwotną. Dane w tym zakresie pozyskujemy 

od firm, które specjalizują się w sporządzaniu świadectw cha-

rakterystyk energetycznych i posiadają stosowne uprawnienia. 

Stanowią one potwierdzenie, że realizowane przez nas budynki 

mają znacząco niższe zapotrzebowanie na nieodnawialną 

energię pierwotną niż jest to dopuszczane przez obowiązujące 

przepisy techniczno-budowlane.

Faza
projektowa

1.

Faza
realizacyjna

2.

Ochrona środowiska.
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7 416 [GJ]

Energia  
do chłodzenia11

Całkowite zużycie energii w wybranych  
inwestycjach mieszkaniowych wybudowanych 
przez Grupę Develia S.A. w 2021 r.  

Zapotrzebowanie na energię wybranych inwestycji zrealizowanych przez Develia S.A. w Gdańsku 

80,00

100,00

60,00

40,00

20,00

0,00

kWh/(m2 rok)

83.62

Wałowa 23

93.11
85.0088.6685.00

51.86

Niepołomicka 23D

74.40

Letnicka 1F

81.21

Letnicka 1G

  GRI    302-1

Budynki mieszkalne, które tworzymy, są coraz 

bardziej energooszczędne. Zużycie energii pier-

wotnej w kolejnych realizowanych przez nas 

osiedlach jest niższe niż w inwestycjach z lat 

ubiegłych i systematycznie spada. Jest to efekt 

wykorzystywania przez nas możliwie najnowocze-

śniejszych technologii i materiałów, a także koniecz-

ności dostosowania się do rygorystycznych norm 

prawnych i technicznych.

34 954 [GJ]

Energia  
elektryczna9

19 897 [GJ]

Energia cieplna10

62 267 [GJ]

Łącznie
9 Uwzględniono energię elektryczną zużytą w inwestycjach 

mieszkaniowych w Warszawie i we Wrocławiu oraz w Arka-
dach Wrocławskich.

10 Uwzględniono energię cieplną zużytą w inwestycjach 
mieszkaniowych w Warszawie i we Wrocławiu oraz w Arka-
dach Wrocławskich.

11 Uwzględniono energię do chłodzenia zużytą w Arkadach 
Wrocławskich.

Wymagania według przepisów techniczno-budowlanych 

Wartość osiągnięta
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Wielkość brutto bezpośrednich emisji gazów  
cieplarnianych w 2021 r.12  – Arkady Wrocławskie

Nasz wpływ na klimat.

Emisje gazów cieplarnianych

Przy tego typu działalności, którą prowadzimy, głównym źródłem emisji 

gazów cieplarnianych do powietrza są procesy budowlane oraz emi-

sje pochodzące z nieruchomości komercyjnych, którymi zarządzamy. 

Za 2021 r. spółka prezentuje jedynie częściowe dane, ponieważ nie miała 

przyjętej spójnej metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych dla 

swojej działalności.

12 Dane dotyczą jedynie budynku Arkad Wrocławskich i obejmują emisje pocho-
dzące z agregatów chłodniczych.

 [t CO2e]

HFC 15,08

CO2 3 869 

Łącznie 3 884,08
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Wzrost średnich temperatur lub przedłużające się okresy wysokich temperatur

Ryzyka i szanse Oddziaływanie na organizację

Ryzyko 

 ̳ Usychanie roślinności (susza).

 ̳ Zagrożenie pożarowe.

 ̳ Nadmierne odwodnienie gruntu (obszar o zaostrzonych 

warunkach ochrony ujęć wód podziemnych).

 ̳ Pogorszenie komfortu cieplnego w pomieszczeniach.

 ̳ Niebezpieczeństwo uszkodzeń konstrukcyjnych lub 

całego budynku.

 ̳ Opóźnienia na budowach. 

 ̳ Zniszczenie roślinności.

 ̳ Potrzeba montowania rolet okiennych/przesłon.

 ̳ Konieczność nasilenia pracy agregatów chłodzących.

 ̳ Zmniejszenie komfortu użytkowników.

Konsekwencje finansowe ryzyka lub szansy  

przed podjęciem działania przez organizację

Metody stosowane do zarządzania  

ryzykiem lub szansą

 ̳ Większe koszty związane z koniecznością zastosowania 

rozwiązań minimalizujących wpływ wysokiej temperatury.

 ̳ Zwiększenie opłat za energię elektryczną.

 ̳ Stosowanie materiałów przeciwpożarowych.

 ̳ Odwadnianie wykopów, ciągła kontrola poziomu wód 

gruntowych.

 ̳ Wybór roślinności odpornej na suszę.

 ̳ Odpowiednie rozplanowanie prac budowlanych 

w stosunku do pory roku.

 ̳ Dobór przegród zewnętrznych o odpowiedniej wysokości 

współczynnika przenikania ciepła.

 ̳ Modernizacja klimatyzacji w obiektach.

  GRI    201-2

Zidentyfikowaliśmy różne ryzyka oraz szanse wyni-

kające ze zmiany klimatu, które mogą wpłynąć  

na działalność i/lub koszty naszej organizacji. 

Wymienione rozwiązania dostosowujemy do spe-

cyfiki realizowanych przez nas inwestycji.

Ryzyka i szanse klimatyczne
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Nasilenie częstotliwości/intensywności ulewnych deszczów

Ryzyka i szanse Oddziaływanie na organizację

Ryzyko

 ̳ Zalewanie garaży i piwnic.

 ̳ Obumieranie roślinności.

Szansa 

 ̳ Wykorzystanie zmagazynowanej wody do podlewania 

roślin.

 ̳ Niebezpieczeństwo zniszczenia infrastruktury 

i konieczność budowania dodatkowej.

Konsekwencje finansowe ryzyka lub szansy  

przed podjęciem działania przez organizację

Metody stosowane do zarządzania  

ryzykiem lub szansą

 ̳ Większe koszty i odszkodowania.

 ̳ Konieczność zastosowania stałych odwodnień.

 ̳ Dodatkowe uzgodnienia z gestorem uzbrojenia 

wodnego i kanalizacyjnego w zakresie wykonania prac 

odwodnieniowych

 ̳ Budowa zbiorników retencyjnych oraz ogrodów 

deszczowych.

Wzrost częstotliwości/intensywności silnych wiatrów 

Ryzyka i szanse Oddziaływanie na organizację

Ryzyko

 ̳ Uszkodzenie elementów architektury i elewacji.

 ̳ Utrudnienia w pracach montażowych z wykorzystaniem 

dźwigów.

 ̳ Możliwość przemieszczania się ogrodzeń tymczasowych.

 ̳ Negatywny wpływ na strukturę budynków (stabilność 

elewacji) oraz bezpieczeństwo użytkowników.

 ̳ Opóźnienia w realizacji prac budowlanych. 

Konsekwencje finansowe ryzyka lub szansy  

przed podjęciem działania przez organizację

Metody stosowane do zarządzania  

ryzykiem lub szansą

 ̳ Konieczność wypłacania odszkodowań pracownikom 

w razie wypadków.

 ̳ Wzrost kosztów rozwiązań zapobiegających skutkom 

czynników niepożądanych.

 ̳ Właściwe zabezpieczanie budów.

 ̳ Stosowanie odpowiednich rozwiązań projektowych.

 ̳ Bieżąca kontrola zastosowanych zabezpieczeń.

 ̳ Częstsze wykonywanie przeglądów i napraw elewacji  

oraz dodatkowa ochrona pozostałych elementów.
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Przykładem jest biurowiec Wola Retro, 

będący jednym z wyjątkowych obiektów 

tego rodzaju na warszawskiej Woli. Stanowi 

niezwykłe połączenie historycznego gma-

chu z lat 30. oraz dwóch nowoczesnych 

budynków klasy A. Zastosowane w kom-

pleksie technologie, m.in. Building Mana-

gement System, umożliwiają zmniejszanie 

kosztów eksploatacyjnych oraz zapewniają 

użytkownikom czyste i zdrowe powietrze. 

Przepływowe lampy UV-C Care Flow Light 

skutecznie ograniczają rozprzestrzenianie 

się drobnoustrojów wewnątrz budynku, 

a wentylatory Kone, zaimplementowane 

w windach, minimalizują ilość zanieczysz-

czeń w kabinach.

Realizując projekty mieszkaniowe, wykorzystujemy możliwie najwięcej rozwiązań, 

które pozwalają korzystać z nich w sposób przyjazny dla środowiska. I, II i VI etap 

inwestycji Aleje Praskie w  Warszawie otrzymały certyfikaty BREEAM, stano-

wiące potwierdzenie minimalnego negatywnego wpływu osiedla w tym zakresie, 

niskich kosztów eksploatacji oraz wysokiego komfortu dla użytkowników.

Zrównoważone budynki i osiedla. 
Staramy się, aby realizowane przez nas budynki komercyjne wyróżniały się  
na polskim rynku przyjaznością wobec środowiska i użytkowników.
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Rozwiązania na rzecz  
czystości powietrza

Wolne od spalin oraz innych miejskich zanieczyszczeń powie-

trze w  mieszkaniach zapewniają specjalne nawiewniki anty-

smogowe. Stosowane w  nich wysokiej jakości filtry zatrzy-

mują nawet małe cząsteczki zanieczyszczeń, w  tym kurz 

i  alergeny. Poprawę jakości powietrza uzyskujemy ponadto 

poprzez sadzenie drzew produkujących duże ilości tlenu (tzw. 

drzewa tlenowe), a  na osiedlu Ceglana Park w  Katowicach 

także dzięki chodnikom wykonanym ze specjalnego betonu, 

na powierzchni którego związki zagrażające zdrowiu (takie jak 

dwutlenek azotu) są rozkładane do nieszkodliwych postaci.

Systemy zagospodarowania  
wody deszczowej

Na terenie części naszych inwestycji budowane są 

zbiorniki retencyjne w formie malowniczych stawów 

i sadzawek, gromadzących wodę z opadów atmos-

ferycznych. „Deszczówka” wykorzystywana jest do 

podlewania zieleni – to nie tylko źródło korzyści ekolo-

gicznych, ale również oszczędności dla mieszkańców, 

wynikających z ograniczenia zużycia wody z sieci miej-

skiej. Tworzymy także tzw. ogrody deszczowe, ograni-

czające spływ wód opadowych do kanalizacji.

Zielone przestrzenie wspólne

Przestrzenie wspólne na naszych osiedlach są miejscami 

przyjaznymi zarówno dla mieszkańców, jak też roślin i zwierząt. 

Trawniki z rolki zastępujemy łąkami obsianymi gatunkami kwia-

tów długo kwitnących, przyjaznych dla owadów zapylających. 

Tworzymy również bezpieczne przystanie dla ptaków, instalu-

jąc budki lęgowe. Warto podkreślić, że staramy się nie wycinać 

zdrowych drzew, a w sytuacjach, w których jest to absolutnie 

konieczne, przesadzamy je wraz z całymi systemami korzenio-

wymi do miejskich parków.
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Odnawialne źródła energii

Na trzech osiedlach, których budowę rozpoczęliśmy w 2021 r., 

zaplanowaliśmy montaż paneli fotowoltaicznych. Będą one 

produkować energię na potrzeby przestrzeni wspólnych 

budynków – holów wejściowych, klatek schodowych, hal gara-

żowych itp. Z kolei specjalny system sterowania oświetleniem, 

który już teraz wykorzystujemy w  większości naszych inwe-

stycji, pozwoli na dalsze ograniczanie nakładów finansowych 

– energooszczędne diody typu LED uruchamiane są tylko 

w razie potrzeby, za pośrednictwem czujników ruchu.

Stacje ładowania  
samochodów elektrycznych

Ułatwiamy klientom korzystanie z  elektromobilno-

ści. Część zrealizowanych przez nas osiedli posiada 

dostępne dla wszystkich mieszkańców stanowiska 

do ładowania pojazdów elektrycznych. Co więcej,  

aż jedna czwarta miejsc parkingowych w  halach 

garażowych w naszych inwestycjach jest przystoso-

wana do zamontowania ładowarek samochodowych.

Infrastruktura rowerowa

Mieszkańcom naszych osiedli zapewniamy stojaki oraz zada-

szone parkingi rowerowe (lub strefy parkowania rowerów 

w ramach hal garażowych).

Ochrona środowiska.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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39 Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Odpowiedzialność  
wobec społeczeństwa.



Odpowiedzialne  
kształtowanie miejsca pracy.
Aktywnie budujemy markę solidnego pracodawcy, dbając o atrakcyjne zasady 
zatrudnienia i odpowiednie warunki wykonywania obowiązków. Gwarantujemy pełne 
poszanowanie praw pracowniczych, w tym równouprawnienie płci.

Nasi pracownicy mogą ponadto liczyć na wsparcie w rozwoju zawo-

dowym i osobistym oraz przyjazną atmosferę. Potwierdzeniem inten-

sywności naszych wysiłków jest wysokie, 17. miejsce w rankingu naj-

lepszych pracodawców w Polsce w 2021 r., zorganizowanym przez 

tygodnik „Wprost”. 

Nasza kadra

Dążymy do tego, by zespół Develia S.A. był kompe-

tentny i różnorodny. 31 grudnia 2021 r. liczył 175 pra-

cowników etatowych: 105 kobiet i 70 mężczyzn. Więcej 

na temat środowiska pracy piszemy w rozdziale Prawa 

człowieka na str. 46.

17 miejsce

w rankingu najlepszych  
pracodawców w Polsce  
w 2021 r. 

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Całkowita liczba pracowników w podziale  
na rodzaj umowy i płeć w 2021 r.

Całkowita liczba pracowników w podziale  
na typ zatrudnienia i płeć w 2021 r.

  GRI    102-8

Łącznie  
(kobiety i mężczyźni)  
Umowa na czas określony

175
152

23
Łącznie  
(kobiety i mężczyźni)  
Umowa na czas nieokreślony

ŁĄCZNIE

Łącznie  
(kobiety i mężczyźni)  
praca na pełen etat

175
3

172
Łącznie  
(kobiety i mężczyźni)  
praca na część etatu

ŁĄCZNIE

Umowa na czas  
określony

Umowa na czas  
określony

92 60

70105

13 10
Umowa na czas  
nieokreślony

Umowa na czas  
nieokreślony

ŁĄCZNIE ŁĄCZNIE

Kobiety Mężczyźni

Praca  
na pełen etat

3

105

102
Praca  
na część etatu

ŁĄCZNIE

Kobiety

Praca  
na pełen etat

0

70

70
Praca  
na część etatu

ŁĄCZNIE

Mężczyźni

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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  GRI    405-1

Władze Spółki

2021 r. Kobiety Mężczyźni Łącznie

Zarząd

poniżej 30 lat 0 0 0

30-50 lat 0 2 2

powyżej 50 lat 0 1 1

Łącznie 0 3 3

Rada Nadzorcza

poniżej 30 lat 0 0 0

30-50 lat 0 6 6

powyżej 50 lat 0 1 1

Łącznie 0 7 7

Pracownicy Spółki

2021 r. Kobiety Mężczyźni Łącznie

Wyższa kadra zarządzająca13

poniżej 30 lat 0 0 0

30-50 lat 10 7 17

powyżej 50 lat 0 3 3

Łącznie 10 10 20

Średnia kadra zarządzająca

poniżej 30 lat 1 1 2

30-50 lat 11 16 27

powyżej 50 lat 2 1 3

Łącznie 14 18 32

Pozostali pracownicy

poniżej 30 lat 22 6 28

30-50 lat 56 29 85

powyżej 50 lat 3 4 7

Łącznie 81 39 120

13 Z wyłączeniem Zarządu.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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  GRI    401-1

Całkowita liczba nowych pracowników w podziale na płeć i wiek

2021 r. Kobiety Mężczyźni Łącznie

poniżej 30 lat 7 2 9

30-50 lat 11 9 20

powyżej 50 lat 1 1 2

Łącznie 19 12 31

Liczba wszystkich pracowników 105 70 175

Wskaźnik zatrudnienia14 18% 17% 18%

Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i wiek

2021 r. Kobiety Mężczyźni Łącznie

poniżej 30 lat 1 1 2

30-50 lat 4 5 9

powyżej 50 lat 1 2 3

Łącznie 6 8 14

Liczba wszystkich pracowników 105 70 175

Wskaźnik rotacji15 6% 11% 8%

14 Stosunek nowo zatrudnionych do wszystkich pracowników.

15 Stosunek liczby pracowników, którzy odeszli, do wszystkich zatrudnionych.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

  GRI    103-2, 103-3, 403-1, 403-3, 403-4, 403-7

Priorytetowo traktujemy wszelkie kwestie związane z bez-

pieczeństwem i higieną pracy – zarówno osób zatrudnianych 

przez nas bezpośrednio, jak i pracowników i podwykonaw-

ców naszych partnerów w łańcuchu dostaw. 

Podejmujemy szereg działań gwarantujących, że nasze obiekty 

są budowane zgodnie z polskimi przepisami i najwyższymi stan-

dardami rynkowymi, pomimo że formalnie nie mamy wdrożo-

nego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ani 

komitetu ds. BHP.

Wymagamy od generalnych wykonawców wskazania inspektora 

BHP, który angażuje się w identyfikację i eliminowanie zagrożeń, 

a także informuje o nich personel. Każda firma podwykonawcza 

przedkłada listę swoich pracowników obecnych na budowie, jak 

również potwierdza, że każdy z nich zapoznał się z zasadami BHP 

oraz posiada aktualne badania lekarskie i odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej. Na cotygodniowych spotkaniach koor-

dynacyjnych z generalnymi wykonawcami zwracamy uwagę  

na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na budowach, a także 

analizujemy ewentualne zagrożenia i zidentyfikowane problemy 

związane z poszczególnymi rodzajami prac. Nasi menedże-

rowie projektów starannie analizują okresowe raporty z kon-

troli stanu BHP, sporządzane przez inspektorów BHP, oraz 

odrębne raporty dotyczące tych zagadnień opracowywane 

przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Raporty pozwalają 

nam kontrolować pracę generalnych wykonawców pod kątem 

bezpieczeństwa, w tym jakość używanych maszyn i urządzeń.

Zgodnie z umowami zawartymi z generalnymi wykonaw-

cami, inspektorzy nadzoru kontrolują pracę inspektorów BHP.  

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów gene-

ralni wykonawcy zobowiązani są do zapłaty kar umownych.

W naszych biurach dbamy m.in. o prawidłową postawę pra-

cowników podczas pracy siedzącej, czemu służy przede 

wszystkim wyposażenie stanowisk pracy w odpowiednie biurka 

i fotele. Co więcej, zapewniamy naszym pracownikom wspar-

cie fizjoterapeutów, m.in. z poradni leczenia bólu pleców.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Szkolenia z zakresu BHP

  GRI    403-5

Podczas szkoleń wstępnych i okresowych wszyscy pracownicy 

zapoznawani są m.in. z oceną ryzyka zawodowego na swo-

ich stanowiskach pracy. Ponadto udostępniane są im dane 

kontaktowe pracownika z zewnętrznej, specjalistycznej firmy, 

z którą współpracujemy w zakresie BHP.

Osoby zatrudnianie przez generalnych wykonawców 

do budowy naszych inwestycji zawsze terminowo przechodzą 

szkolenia wymagane przez prawo (instruktaż ogólny i stano-

wiskowy oraz szkolenia okresowe), a ponadto m.in. omawiają 

ze specjalistą sposoby zapobiegania zagrożeniom powta-

rzającym się na budowach oraz zdają test wiedzy o BHP. 

Część generalnych wykonawców, z którymi współpracujemy, 

należy do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. 

Jego misją jest ograniczenie liczby wypadków na budowach. 

W ramach tej inicjatywy organizowane są liczne dodatkowe 

szkolenia dla pracowników firm członkowskich.

Ocena ryzyka, zgłaszanie zagrożeń  

i badanie wypadków

  GRI    403-2

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu BHP zidenty-

fikowaliśmy i odpowiednio udokumentowaliśmy zagrożenia 

wiążące się z poszczególnymi administracyjno-biurowymi oraz 

technicznymi stanowiskami pracy. Do oceny poziomu ryzyka 

zawodowego zastosowaliśmy metody opracowane przez 

specjalistyczną firmę zewnętrzną. Są one zgodne z normą 

PN-N-18002.2000 i zakładają porównanie danego poziomu 

ryzyka, określonego w pięciostopniowej skali w wyniku jego 

analizy, z poziomem uznanym za dopuszczalny. Następstwem 

dokonanych ocen ryzyka zawodowego, z którymi zapoznaliśmy 

zatrudnionych, jest odpowiednia organizacja pracy oraz zadba-

nie o  właściwe wyposażenie stanowisk jej wykonywania w środki 

ochronne. 

W celu identyfikacji zagrożeń generalni wykonawcy na prowa-

dzonych przez siebie budowach organizują wewnętrzne kon-

trole, z których raporty przekazywane są naszej firmie.

Inspektorzy nadzoru informują naszych menedżerów projektów 

o wypadkach i innych nagłych zdarzeniach. Pozostałe sprawy 

związane z bezpieczeństwem są na bieżąco raportowane przez 

generalnych wykonawców oraz inspektorów nadzoru. Osoby 

zatrudnione przy realizacji naszych obiektów zgłaszają gene-

ralnemu wykonawcy zaobserwowane zagrożenia związane 

z pracą oraz niebezpieczne sytuacje. Gdy zaistnieje wypadek, 

nasi menedżerowie projektów ustalają przyczyny oraz spraw-

dzają, czy wszystkie czynności związane z udzieleniem pomocy 

i zachowaniem bezpieczeństwa na stanowisku pracy zostały 

poprawnie wykonane. 

  GRI    403-9

W 2021 r. jeden pracownik etatowy Grupy Develia uległ wypad-

kowi w czasie pracy. Było to złamanie nogi podczas firmowych 

zawodów sportowych. Został nam ponadto zgłoszony rów-

nież wypadek, w wyniku którego poważnie ranna została jedna 

z osób wśród personelu generalnych wykonawców, pracująca 

na realizowanych przez nas budowach.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Promocja zdrowia

  GRI    403-6

Wszystkim pracownikom zapewniamy dostęp do prywat-

nego ubezpieczenia medycznego, w ramach którego mogą 

otrzymać m.in. szczepienia przeciwko grypie, kleszczowemu 

zapaleniu mózgu oraz żółtaczce. Nasza kadra ma ponadto 

nieograniczony dostęp do ogólnych badań krwi i moczu, bez 

konieczności uzyskiwania stosownych skierowań. Pracownicy 

mogą także korzystać z programów rekreacyjno-sportowych 

(karta MultiSport, regularne mecze badmintona). Uczestni-

czymy również w takich wydarzeniach, jak zawody sportowe, 

np. biegowe czy rowerowe, które przyczyniają się do utrzyma-

nia dobrej kondycji. 

Prawa człowieka

  GRI    103-2,  103-3,

Konsekwentnie kształtujemy środowisko pracy wolne od dys-

kryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego i wszel-

kich innych form przemocy psychicznej. Od początku 

2020  r. w Grupie Kapitałowej Develia S.A. obowiązuje proce-

dura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, adreso-

wana do wszystkich osób, niezależnie od zajmowanego sta-

nowiska i pełnionych funkcji, które pozostają w stosunku pracy 

ze spółkami należącymi do Grupy Develia. Poza budowaniem 

świadomości pracowników w zakresie przeciwdziałania mob-

bingowi i dyskryminacji, określa ona m.in. procedurę zgłasza-

nia nadużyć lub podejrzeń nadużyć ze wspomnianej sfery oraz 

sankcje dla osób, które się ich dopuszczają. Na jej podstawie 

w wyniku anonimowych, elektronicznych wyborów powołana 

została Komisja Antymobbingowa. W skład wspomnianego 

ciała, w celu zapewnienia bezstronności jego działania, wcho-

dzą Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

oraz wybierani przez zatrudnionych: przedstawiciel Departa-

mentu Prawnego i przedstawiciel pracowników. Procedura 

zawiera ponadto zapis, że szkolenia z omawianego zakresu 

muszą odbywać się nie rzadziej niż co 2 lata.

W Grupie Develia obowiązuje także procedura zgłaszania 

naruszeń, która obejmuje swoim zakresem sferę praw czło-

wieka. Na jej mocy pracownikom oraz osobom wykonującym 

czynności na rzecz Spółki została zapewniona możliwość zgła-

szania zidentyfikowanych nieprawidłowości, w tym przypad-

ków dyskryminacji i mobbingu, m.in. za pośrednictwem formu-

larza online, gwarantującego anonimowość.

  GRI    406-1

W 2021 r. nie odnotowano w Grupie Develia ani jednego incy-

dentu o charakterze dyskryminacyjnym.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Wspieranie rozwoju pracowników

  GRI    103-2, 103-3

Systematyczne podnoszenie kompetencji pracowników jest 

istotnym celem Grupy Develia, gdyż tylko poprzez ciągłe 

zdobywanie nowych umiejętności możemy utrzymywać prze-

wagę konkurencyjną. Szkolenia wpływają również na zadowo-

lenie pracowników i ich motywację do pracy. Każdy pracownik  

ma możliwość uczestnictwa w kursach językowych i uzupełnia-

nia wiedzy merytorycznej, np. związanej ze zmieniającymi się 

przepisami.

W 2021 r. ze względu na stan zagrożenia epidemicznego działa-

nia prorozwojowe były realizowane przede wszystkim poprzez 

szkolenia online. Nasi pracownicy przez siedem miesięcy pod-

nosili kompetencje za pośrednictwem platformy ICAN Busi-

ness Advisor. Skorzystało z niej 117 osób, które ukończyły 

917 modułów edukacyjnych, trwających 2-4 godziny i koń-

czących się testem. Przeprowadziliśmy również wiele szkoleń 

wewnętrznych, czego dodatkowym efektem było uzyskanie 

przez część zespołu nowych umiejętności w zakresie naucza-

nia innych. 

Po każdym kursie pracownicy otrzymali ankietę ewaluacyjną,  

a po upływie kilku tygodni pytaliśmy ich o sposoby wykorzysty-

wania zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

  GRI    404-3

Nasi pracownicy mogą liczyć na informacje 

zwrotne dotyczące swojej pracy i rozwoju. 

Oceniając wyniki personelu na tle wyznaczo-

nych celów, jesteśmy w stanie lepiej monito-

rować bazę kompetencji zespołu, ale także 

dbać o zadowolenie pracowników, będące 

ważnym czynnikiem wzrostu organizacji.  

W 2021 r. oceny okresowe regularnie otrzy-

mywali wszyscy zatrudnieni w firmie.

  GRI    404-1

W 2021 r. średnia liczba godzin szkoleniowych 

przypadających na pracownika Develia S.A. 

wyniosła

18 w przypadku  
kobiet20

w przypadku  
mężczyzn 14

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Relacje z interesariuszami.

  GRI    102-40, 102-42

Podczas wewnętrznego spotkania zespołu robo-

czego, w którego skład weszli wybrani pracow-

nicy Spółki (w tym menedżerowie) oraz człon-

kowie Zarządu, zidentyfikowaliśmy następujące 

grupy, które mają istotny wpływ na naszą organi-

zację oraz podlegają jej istotnemu wpływowi: 

 ̳ akcjonariusze,

 ̳ architekci,

 ̳ generalni wykonawcy,

 ̳ inwestorzy,

 ̳ klienci indywidualni,

 ̳ konkurencja,

 ̳ obligatariusze,

 ̳ pośrednicy w zakupach gruntów,

 ̳ pracownicy,

 ̳ potencjalni pracownicy,

 ̳ członkowie Rady Nadzorczej.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Stosowane przez nas metody angażowania wybranych grup interesariuszy: 

Pracownicy. 

Bieżąca komunikacja, 
spotkania z Zarządem 
firmy i kadrą menedżerską, 
newslettery.

Klienci. 

Rozmowy telefoniczne,  
spotkania bezpośrednie  
w biurach sprzedaży, strona 
internetowa, informacje 
prasowe.

Konkurencja. 

Współpraca w ramach  
organizacji i przedsięwzięć 
branżowych.

Inwestorzy.

Informowanie poprzez raporty 
giełdowe, informacje prasowe, 
regularnie organizowane 
spotkania inwestorskie,  
prezentacje.

Kontrahenci. 

Bieżąca komunikacja  
w ramach współpracy.

Lokalne społeczności. 

Strona internetowa,  
informacje prasowe.

Media. 

Strona internetowa,  
media społecznościowe, 
wywiady, informacje  
prasowe, rzecznik prasowy.

Ponadto wybrani przedstawiciele najważniejszych grup interesariu-

szy zostali zaangażowani w proces przygotowania niniejszego raportu. 

Otrzymali do wypełnienia internetową ankietę, za pośrednictwem której 

ocenili względną istotność poszczególnych niefinansowych wymiarów 

funkcjonowania Spółki. 

Na bieżąco komunikujemy się z poszczególnymi grupami interesariuszy, wykorzystując kanały dotarcia dopasowane do specyfiki każdej 

z nich. Dbamy o to, aby wszyscy oni mieli pełny dostęp do aktualnych informacji o Spółce i staramy się angażować ich w naszą działalność.

  GRI    102-43

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Członkostwo  
w stowarzyszeniach

  GRI    102-13

Od 25 lutego 2015 r. należymy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD),  

od 2 stycznia 2019 r. do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG). 6 lipca 2021 r. 

dołączyliśmy do Fundacji Rynku Najmu.

W ramach PZFD uczestniczymy w spotkaniach branżowych, dzięki czemu m.in. jesteśmy 

na bieżąco z informacjami z sektora oraz mamy wpływ na inicjatywy ustawodawcze.

W ramach SEG bierzemy udział w wydarzeniach, szkoleniach i webinariach oraz, wśród 

innych działań, odpowiadamy na ankiety branżowe.

Do Fundacji Rynku Najmu dołączyliśmy, aby mieć wpływ na rozwój rynku najmu insty-

tucjonalnego w Polsce. Dzięki współpracy otrzymywaliśmy regularne podsumowania 

sytuacji w branży, mieliśmy możliwość opiniowania projektów ustaw oraz dostęp do bazy 

wiedzy o najmie.

Przestrzeganie  
praw klientów.
  GRI    102-12

Stosujemy się do Kodeksu Dobrych Praktyk w  relacjach 

klient-deweloper, opracowanego przez Polski Związek Firm 

Deweloperskich. Zgodnie z jego zapisami m.in.:

 ̳ dbamy, by umowy sprzedaży mieszkań były zrozumiałe,

 ̳ nie rozpoczynamy inwestycji, których nie jesteśmy  

w stanie zrealizować w terminie,

 ̳ na bieżąco informujemy klientów o postępach prac  

oraz umożliwiamy im wstęp na teren budowy,

 ̳ nie obciążamy kupujących żadnymi dodatkowymi  

kosztami bez ich pisemnej zgody,

 ̳ udzielamy pomocy przy organizowaniu wspólnot  

mieszkaniowych.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Zapobieganie naruszeniom  
prywatności klientów

  GRI    103-2, 103-3

Zapewniamy najwyższe standardy ochrony danych osobo-

wych naszych klientów. W tym celu:

 ̳ wyłoniliśmy w strukturze stanowisko Inspektora  

Ochrony Danych,

 ̳ posiadamy kompleksowe regulacje wewnętrzne  

(Politykę Ochrony Danych Osobowych, Politykę  

Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcję Zarządzania  

Systemem Informatycznym i inne instrukcje bezpieczeń-

stwa obowiązujące w Grupie Develia),

 ̳ ujednoliciliśmy zasady powierzania i przetwarzania  

danych osobowych,

 ̳ stosujemy klauzule umowne,

 ̳ organizujemy cykliczne szkolenia dla pracowników,

 ̳ posiadamy rejestr naruszeń i incydentów, 

 ̳ niezwłocznie reagujemy na wszelkie incydenty  

związane z bezpieczeństwem informacji i analizujemy  

ich przyczyny.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

 ̳ informowanie Spółki oraz jej pracowników, którzy przetwa-

rzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich 

na mocy obowiązującego prawa i doradzanie im w tej sprawie,

 ̳ monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów oraz 

polityk firmy w zakresie ochrony danych osobowych (w tym 

podział obowiązków), działania zwiększające świadomość i szko-

lenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,

 ̳ prowadzenie nowych rejestrów dotyczących przetwarza-

nia danych osobowych,

 ̳ wsparcie w przyznawaniu upoważnień i szkolenie osób 

przetwarzających dane osobowe,

 ̳ wsparcie w formułowaniu umów o powierzenie przetwa-

rzania danych,

 ̳ wsparcie w przestrzeganiu nowych procedur związanych 

z danymi osobowymi (przenoszenie i usuwanie danych),

 ̳ opiniowanie na życzenie Spółki nowych procesów prze-

twarzania danych osobowych, 

 ̳ współpraca w imieniu Spółki z organami nadzorczymi 

w zakresie ochrony danych osobowych,

 ̳ informowanie pracowników o zasadach ochrony danych, 

doradztwo w sprawach trudnych/nietypowych.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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  GRI    418-1

W 2021 r. nie zidentyfikowaliśmy żadnych przypadków wycieków, kradzieży lub utraty danych klientów.  

Nie otrzymaliśmy także żadnych skarg dotyczących naruszeń w tej sferze.

Zidentyfikowane istotne ryzyka w obszarze ochrony prywatności klientów

Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa 
systemów informatycznych

Ryzyko sabotażu ze strony pracownika

Ryzyko nieprzestrzegania przez  
pracowników obowiązujących procedur

Ryzyko awarii sprzętu

Sposób minimalizacji 
Wdrożenie zabezpieczeń oraz aktywnych, 
 prewencyjnych systemów ochrony zasobów IT

Sposób minimalizacji 
Ograniczanie dostępu do danych

Sposób minimalizacji 
Szkolenia

Sposób minimalizacji 
Wdrożenie systemów wykonujących kopie  
zapasowe oraz zapewniających ciągłość działania

1.

3.

2.

4.

Dbałość o przestrzeganie  
praw człowieka w łańcuchu dostaw.

  GRI    412-3

Ważnym aspektem naszych relacji z otoczeniem jest przestrzeganie 

praw człowieka przez naszych partnerów biznesowych. W 2021 r. aż 91% 

zainicjowanych przez Develia S.A. znaczących umów inwestycyjnych  

i kontraktów16 zawierało klauzule dotyczące praw człowieka.

16 Na potrzeby niniejszego wskaźnika jako znaczące umowy inwestycyjne rozumiane 
są umowy o generalne wykonawstwo, zawierające odpowiednie klauzule etyczne, 
oraz umowa o współpracy joint venture z hiszpańską Grupo Lar, w której nie ma 
zapisów o takiej tematyce. Nie uwzględniono innych umów, np. umów nabycia nie-
ruchomości, gdyż nie zawierają one tego rodzaju klauzul z uwagi na swój charakter.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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  GRI    103-2, 103-3, wskaźnik własny

Wspieramy finansowo i organizacyjnie różnorodne przed-

sięwzięcia o dużej wartości społecznej. Ważnymi obszarami 

naszego zaangażowania są kultura, sztuka oraz zdrowie 

publiczne.

Kultura

Na dachu Arkad Wrocławskich organizowaliśmy koncerty, 

z których połowa była darmowa. Realizowaliśmy je również 

w przestrzeniach Sky Tower, w tym na tarasie widokowym, 

zlokalizowanym na 49. piętrze. Włączaliśmy się także w Noc 

Muzeów, w ramach której umożliwialiśmy bezpłatne nocne 

zwiedzanie punktu widokowego.

We wrześniu 2021 r. na terenie Arkad Wrocławskich wspól-

nie z Wrocławskim Teatrem Pantomimy promowaliśmy teatr 

i czytelnictwo, rozdając egzemplarze książki „Teatr swój widzę 

kuliście”.

W naszych budynkach komercyjnych – centrum handlo-

wym Arkady Wrocławskie, obiekcie wielofunkcyjnym Sky 

Tower (sprzedanym 15 marca 2022 r.) i biurowcu Wola Retro 

– kompleksowo zadbaliśmy o bezpieczeństwo użytkow-

ników, najemców i kupujących w związku z epidemią 

COVID-19. Znacząco zwiększyliśmy częstotliwość dezynfekcji 

powierzchni narażonych na regularny kontakt, stref gastro-

nomicznych, wind oraz toalet. Przy wejściach do budynków 

zamontowaliśmy uchwyty z jednorazowymi rękawiczkami, 

a w pasażach i toaletach dozowniki z płynem dezynfekującym. 

W przestrzeniach wspólnych Woli Retro zainstalowaliśmy prze-

pływowe lampy wirusobójcze i bakteriobójcze oraz specjali-

styczne wentylatory oczyszczające, które zapewniają użytkow-

nikom zdrowsze powietrze.

Bezpieczne środowisko  
zakupowe/biurowe.

Inicjatywy prospołeczne.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
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Sztuka

Współczesna sztuka niezmiennie nas inspiruje, dlatego 

chcemy docierać z nią do jak najszerszego grona odbiorców. 

Wspieramy uzdolnionych polskich artystów, pokazując ich 

twórczość w naszych obiektach komercyjnych, a także wypeł-

niając obrazami i rzeźbami przestrzenie wspólne należących 

do nas obiektów biurowych.

W 2021 r. zorganizowaliśmy m.in.:

 ̳ Przegląd malarstwa Moniki Ślósarczyk. W grudniu 2021 r. 

odwiedzający Sky Tower mogli bezpłatnie zobaczyć dzieła 

artystki, która nie korzysta z tradycyjnych farb olejnych, 

a stosuje własną technikę opartą na chemii budowlanej 

(pigmentach, klejach itp.). Charakterystyczne dla jej stylu 

jest malowanie na kolorowym płótnie z nadrukami.

 ̳ Wystawę prac współczesnych polskich malarek i mala-

rzy poświęconych kobiecości, zatytułowaną DNA Kobiet. 

W czerwcu i lipcu 2021 r. w Sky Tower można było zoba-

czyć ponad 20 dzieł reprezentujących różne gatunki – były 

wśród nich zarówno wyraziste akty, jak i subtelne portrety 

– oraz techniki twórcze. Łączyła je tematyka: wszystkie pró-

bowały znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jest dzisiejsza 

kobieta. Zwiedzanie ekspozycji, zorganizowanej wspólnie 

z najemcą, Galerią DNA, było bezpłatne.

 ̳ Wystawę DNA Miasta. Wiosną 2021 r. w punkcie widokowym 

Sky Tower we współpracy z Galerią DNA prezentowaliśmy 

obrazy będące bardzo różnorodnymi próbami odczytania 

cywilizacji miejskiej. Nawiązywały one m.in. do surrealizmu, 

gier komputerowych, komiksu, obrazów znanych mistrzów 

oraz dziecięcych wycinanek. Wstęp na wystawę był wolny.

Popularyzujemy także wybitną twórczość fotograficzną – w Sky 

Tower cyklicznie odbywały się pokazy najlepszych zdjęć repor-

tażowych uczestniczących w konkursie Grand Press Photo.

Zdrowie publiczne

Chętnie włączamy się we wszelkie inicjatywy prozdrowotne. 

W 2021 r. były to: 

 ̳ Nieodpłatne badania ciśnienia tętniczego, realizowane 

w wybrane dni lipca w Arkadach Wrocławskich wspólnie 

z najemcą MXLabs. Towarzyszyły im konsultacje kardio-

logiczne, których udzielali członkowie Studenckiego Koła 

Naukowego przy Klinice i Katedrze Chorób Serca Akademii 

Medycznej we Wrocławiu.

 ̳ Akcja krwiodawstwa „Wampiry w Europie”, zrealizowana 

w lipcu z najemcami Sky Tower – PKO BP, Getin Noble Ban-

kiem oraz TU Europa. 

 ̳ Mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19 bez reje-

stracji, zorganizowany przy Sky Tower z władzami Wrocławia 

i MPK Wrocław.

 ̳ Nieodpłatne badania profilaktyczne mężczyzn w ramach 

akcji Movember Polska organizowanej przez Fundację Kapi-

tan Światełko. 

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.
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Elementy kampanii prozdrowotnych chętnie 

uwzględniamy w  działaniach sprzedażowych. Przy-

kładem może być przeprowadzona w  październiku 

i listopadzie 2021 r. akcja „Dołącz do grona przyjaciół 

Pucusia”, zachęcająca dzieci do dbania o  higienę 

oraz ucząca, jak to robić. Osoby, które zrobiły w Arka-

dach Wrocławskich zakupy za min. 200 zł w ramach 

maksymalnie trzech paragonów, mogły odebrać 

pluszową maskotkę oraz poświęconą jej książeczkę 

dla dzieci, zawierającą ponadto tabelę do zbiera-

nia punktów za mycie rąk. Wcześniej, w  lipcu 2021 r., 

zrealizowaliśmy akcję „Dbamy o  Wasze zdrowie”, 

w  ramach której zachęcaliśmy klientów Arkad Wro-

cławskich do dbania o  kondycję fizyczną, w  zamian 

za zakupy rozdając im inteligentne opaski sportowe 

(smartbandy) lub krokomierze.

Wsparcie dla inicjatyw  
społecznych

Angażujemy się w  różne obszary działań prospołecznych. 

W 2021 r. kolejny raz wsparliśmy:

 ̳ Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, której wolonta-

riusze w  styczniu kwestowali na terenie Arkad Wrocław-

skich i  Sky Tower. Największa polska akcja charytatywna 

mogła także liczyć na promocję w naszych kanałach, m.in. 

w mediach społecznościowych.

 ̳ Fundację WWF Polska, której wolontariusze w  grudniu 

edukowali klientów Arkad Wrocławskich w kwestiach zwią-

zanych z zagrożonymi gatunkami oraz zbierali środki na ich 

ochronę.

Ponadto wsparliśmy finansowo organizacje, m.in. Fundację 

Happy Kids, Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci oraz 

Fundację Wspólna Nadzieja. Łączna kwota, którą przekazali-

śmy, wyniosła blisko 49,8 tys. zł.  

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
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O raporcie.

56 Raport zrównoważonego rozwoju 2021.



  GRI    102-44, 102-46, 102-47 

Pierwszym etapem procesu tworzenia raportu było zdefi-

niowanie treści, które powinny się w nim znaleźć. W tym celu 

zostało przeprowadzone badanie opinii interesariuszy. Na 

początku określiliśmy najważniejsze grupy interesariuszy 

Grupy Develia poprzez ustalenie, które z nich mają na nią naj-

większy wpływ. Efektem tej analizy było stworzenie mapy inte-

Osoba do kontaktu w sprawie raportu:

Jagoda Najwer 
jagoda.najwer@develia.pl

  GRI    102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56

Niniejsza publikacja jest pierwszym raportem zrównoważonego 

rozwoju Grupy Develia. Zawarte są w niej informacje dotyczące 

działalności Grupy związanej z odpowiedzialnym zarządzaniem, 

wpływem na środowisko oraz odpowiedzialnością społeczną. 

O ile nie napisano inaczej, obejmuje ona informacje za 2021 r. 

Planujemy publikować kolejne raporty w cyklu rocznym. Raport 

został przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standar-

dami raportowania zrównoważonego rozwoju GRI (Global 

Reporting Initiative) w wersji Core. Nie został poddany zewnętrz-

nej weryfikacji.

Proces tworzenia raportu.

  GRI    102-53

Za najbardziej istotne zostały uznane  
następujące tematy:

1. Pośredni wpływ ekonomiczny, rozwój infrastruktury, 

rozwój lokalnego rynku

2. Zachowanie poufności w relacjach z klientami, działania 

zapobiegające utracie danych

3. Aktywności podejmowane przez firmę w celu eliminacji 

przypadków korupcji

4. Zgodność z prawem i regulacjami, w tym zapobieganie 

przypadkom naruszeń zasad wolnej konkurencji i praktyk 

monopolistycznych

5. Szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie rozwoju kariery

6. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

7. Ograniczanie potencjalnych przypadków dyskryminacji

8. Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały 

9. Zużycie i sposoby redukcji zużycia energii

10. Priorytetyzacja inwestycji w energooszczędne i zrówno-

ważone budownictwo

11. Zgodność z regulacjami środowiskowymi, zapobiega-

nie nadużyciom, łamaniu prawa i regulacji dotyczących 

ochrony środowiska

Grupa Develia zdecydowała się również 
opisać dodatkowe tematy:

1. Wyniki finansowe

2. Zatrudnienie

3. Różnorodność i równość szans

4. Przestrzeganie praw człowieka

5. Emisje gazów cieplarnianych

6. Wpływ Grupy na klimat

7. Zużycie wody

8. Inicjatywy społeczne i działalność charytatywna

resariuszy firmy. Następnie przeprowadziliśmy badanie opinii 

interesariuszy zewnętrznych oraz wewnętrznych, w ramach 

którego mieli oni za zadanie wypełnić ankietę i ocenić, które 

niefinansowe wymiary funkcjonowania organizacji są według 

nich najważniejsze.

O raporcie.
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Nazwa  
standardu GRI

Nr  
wskaźnika

Nazwa  
wskaźnika

Stopień  
raportowania Odniesienie

GRI 101: Podstawa 2016 101 Nie obejmuje żadnych wskaźników -

UJAWNIENIA PROFILOWE

GRI 102:  
Ogólne ujawnienia 2016

102-1 Nazwa organizacji Pełny

102-2 Główne marki, produkty lub usługi Pełny

102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny

102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja  
i nazwy tych krajów

Pełny

102-5 Forma własności i forma prawna organizacji Pełny

102-7 Skala działalności Pełny

102-8 Informacja o pracownikach Pełny

102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu 
dostaw

Pełny

102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację Pełny

102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach Pełny

102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla Pełny

102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania 
w organizacji

Pełny

102-17 Mechanizmy zasięgania porad i wyjaśniania wąt-
pliwości w kwestiach związanych z etyką

Pełny

102-18 Struktura zarządzania Pełny

102-40 Lista grup interesariuszy organizacji Pełny

102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbio-
rowymi

Pełny Brak układów 
zbiorowych

102-42 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych 
przez organizację

Pełny

102-43 Podejście do angażowania interesariuszy Pełny

102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez 
interesariuszy

Częściowy

Indeks GRI.
  GRI    102-55

O raporcie.
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Nazwa  
standardu GRI

Nr  
wskaźnika

Nazwa  
wskaźnika

Stopień  
raportowania Odniesienie

102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym

Pełny

102-46 Proces definiowania treści raportu Pełny

102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie  
definiowania treści raportu

Pełny

102-48 Korekty w stosunku do poprzedniego  
raportu i przyczyny korekt

Pełny

102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego 
raportu

Pełny

102-50 Okres raportowania Pełny

102-51 Data publikacji ostatniego raportu Pełny

102-52 Cykl raportowania Pełny

102-53 Kontakt w sprawie raportu Pełny

102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania  
zgodnie z GRI Standards

Pełny

102-55 Indeks treści GRI Pełny

102-56 Weryfikacja zewnętrzna Pełny

UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE TEMATÓW ISTOTNYCH ORAZ DODATKOWYCH

Tematy ekonomiczne

Wyniki ekonomiczne

GRI 201:  
Wyniki ekonomiczne 2016

201-1 Bezpośrednia ekonomiczna wartość wytworzona 
i podzielona

Pełny

201-2 Konsekwencje finansowe oraz inne ryzyka  
i szanse wynikające ze zmian klimatu

Częściowy

Pośredni wpływ ekonomiczny

GRI 103: Podejście  
do zarządzania 2016

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych  
jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Częściowy

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Częściowy

103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Częściowy

GRI 203: Pośredni  
wpływ ekonomiczny 2016

203-1 Rozwój oraz wpływ inwestycji  
w infrastrukturę i usługi

Częściowy

O raporcie.
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Nazwa  
standardu GRI

Nr  
wskaźnika

Nazwa  
wskaźnika

Stopień  
raportowania Odniesienie

Zapobieganie korupcji

GRI 103: Podejście  
do zarządzania 2016

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako 
istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Pełny

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny

103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny

GRI 205: Zapobieganie korupcji 
2016

205-3 Potwierdzone przypadki korupcji  
i podjęte działania

Pełny

Zachowania antykonkurencyjne

GRI 103: Podejście  
do zarządzania 2016

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako 
istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Pełny

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny

103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny

 GRI 206: Zachowania  
antykonkurencyjne 2016

206-1 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kro-
ków prawnych dotyczących przypadków naruszeń 
zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycz-
nych oraz ich skutki

Pełny

Tematy Środowiskowe

Materiały

GRI 103: Podejście  
do zarządzania 2016

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako 
istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Pełny

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny

103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Częściowy

GRI 301: Materiały 2016 301-1 Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub 
objętości

Pełny

Energia

GRI 103: Podejście  
do zarządzania 2016

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako 
istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Częściowy

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Częściowy

103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Częściowy

GRI 302: Energia 2016 302-1 Zużycie energii  Częściowy

Woda

GRI 303: Woda i ścieki 2018 303-5 Zużycie wody Częściowy

Emisje

 GRI 305: Emisje 2016 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Częściowy

O raporcie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Nazwa  
standardu GRI

Nr  
wskaźnika

Nazwa  
wskaźnika

Stopień  
raportowania Odniesienie

Przestrzeganie prawa dotyczącego ochrony środowiska

GRI 103: Podejście  
do zarządzania 2016

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako 
istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Pełny

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny

103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Częściowy

GRI 307: Niezgodność 
 z przepisami i regulacjami 
dotyczącymi ochrony  
środowiska

307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji 
pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania pra-
wa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Pełny

Tematy społeczne

Zatrudnienie

 GRI 401: Zatrudnienie 2016
 

401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych 
pracowników oraz rotacji pracowników

Pełny

Bezpieczeństwo i higiena pracy

GRI 103: Podejście  
do zarządzania 2016

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako 
istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Pełny

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny

103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Częściowy

GRI 403: Bezpieczeństwo  
i higiena pracy 2018

403-1 System zarządzania bezpieczeństwem  
i higieną pracy

Pełny

403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka  
i badanie wypadków

Pełny

403-3 Służby bezpieczeństwa i higieny pracy Pełny

403-4 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Pełny

403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy

Pełny

403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników Pełny

403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie 
i bezpieczeństwo w miejscu pracy

Pełny

403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy

Częściowy

403-9 Urazy związane z pracą Częściowy

O raporcie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Nazwa  
standardu GRI

Nr  
wskaźnika

Nazwa  
wskaźnika

Stopień  
raportowania Odniesienie

Szkolenia i edukacja

GRI 103: Podejście  
do zarządzania 2016

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako 
istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Pełny

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny

103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny

GRI 404: Edukacja  
i szkolenia 2016

404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przy-
padająca na pracownika w podziale na płeć oraz 
na kategorię pracowników

Częściowy

404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne 
oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju 
zawodowego

Pełny

Różnorodność i równość szans

GRI 405: Różnorodność i rów-
ność szans 2016

405-1 Różnorodność organów zarządzających i pracow-
ników

Pełny

Zapobieganie dyskryminacji

GRI 103: Podejście  
do zarządzania 2016

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako 
istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Pełny

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny

103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Częściowy

GRI: 406: Zapobieganie dyskry-
minacji 2016

406-1 Przypadki dyskryminacji i podjęte działania 
naprawcze

Pełny

Prawa człowieka

GRI 412: Ocena praw  
człowieka 2016

412-3 Całkowita liczba i udział procentowy ważnych 
umów inwestycyjnych, które uwzględniają zapisy 
dotyczące praw człowieka

Pełny

Prywatność klientów

GRI 103: Podejście  
do zarządzania 2016

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako 
istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Pełny

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny

103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Częściowy

GRI 418: Prywatność  
klientów 2016

418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywat-
ności i utraty danych klientów

Pełny

O raporcie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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Nazwa  
standardu GRI

Nr  
wskaźnika

Nazwa  
wskaźnika

Stopień  
raportowania Odniesienie

Wskaźniki własne

Energooszczędne i zrównoważone budownictwo

GRI 103: Podejście do zarzą-
dzania 2016 

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako 
istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Pełny

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny

103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Częściowy

Wskaźnik 
własny

Priorytetyzacja inwestycji w energooszczędne 
i zrównoważone budownictwo

Pełny

Inicjatywy społeczne i działania charytatywne

GRI 103: Podejście  
do zarządzania 2016 

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako 
istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Pełny

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny

103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Częściowy

Wskaźnik 
własny

Inicjatywy prospołeczne Pełny

O raporcie.
Raport zrównoważonego rozwoju 2021.

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 
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