
PROLOGIS’

ESG - trzy litery, które uratują świat
Sektor nieruchomości logistycznych motorem przemian na rzecz odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska 

13 Maja, 2021



PROLOGIS'

Skala działalności zobowiązuje

154 mld $
wartość zarządzanych 
aktywów

92 mln m2
Powierzchnia 
nieruchomości

nnnn

19 4 718
państw budynków

2,5%

2,2 bln $
wartość towarów 
przepływających rocznie przez 
magazyny

światowego PKB
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Pandemia spowodowała boom 
na rynku nieruchomości logistycznych

ZMIANA KONSUMENCKA NEARSHORING

Przejście do online
mniej otwartych sklepów to więcej 
zakupów w sieci i większy nacisk 
na logistykę

Bliskość dostaw
to obniżenie ryzyka zablokowania 
dostaw z innych kontynentów

E- COMMERCE WYMAGA

3 X WIĘCEJ
WIĘKSZE ZAPASY

ok. 5-10%
powierzchni magazynowej 
niż obsługa handlu stacjonarnego

to większe zapotrzebowanie 
na nieruchomości logistyczne



Źródło: Analiza środowiskowa dotycząca zakupów przez internet w USA, Centrum Transportu i Logistyki MIT



Więcej zakupów internetowych 
to mniej emisji CO2

Mniej spalin
dzięki konsolidacji dostaw 
e-commerce w ramach 
jednej trasy - w porównaniu 
z wielokrotnymi wyprawami 
do sklepów - 50% niższy ślad 
węglowy



f, PROLOGIS'

ślad węglowy dodatkowo zmniejsza coraz szybsze 
tempo wdrażania przez operatorów logistycznych 
samochodów o napędzie elektrycznym

1 kg CO 2 )

detalicznego na środowisko

mniejszy niekorzystny
całościowy wpływ handlu

Źródło: Analiza środowiskowa dotycząca zakupów przez internet w USA, Centrum Transportu i Logistyki MIT
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Environmental stewardship Social responsibility Ethics & governance
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA ETYKA I KULTURA PRACY

• Neutralizacja emisji CO2 • CSR = społeczna • Stabilność finansowa

• Redukcja emisji gazów
cieplarnianych

odpowiedzialność biznesu

• Działania na rzecz lokalnej
• Sprawność operacyjna

• Kodeksy etyki
• Zmniejszenie zużycia wody

• Efektywność energetyczna

• Zarządzanie odpadami

• Odnawialne źródła energii

społeczności

• Bezpieczne środowisko pracy

• Rozwój i szkolenia

• Zarządzanie różnorodnością

• Przeciwdziałanie korupcji

• Audyty i kontrola wewnętrzna

• Zarządzanie reputacją
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Dążymy do doskonałości w zakresie 
zarządzania środowiskiem, 
odpowiedzialności społecznej, 
etyki i kultury pracy.
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Jak to robimy w Prologis? Etyka i kultura pracy

Inclusion and diversity
czyli kultura włączania i różnorodności

93%
pracowników wzięło 
udział w badaniach 
dotyczących 
zaangażowania

27%
kobiet na stanowiskach 
dyrektorskich

100%
pracowników 
z dostępem 
do szkoleń
i edukacji

41-72 lat
przedział wiekowy 
członków zarządu
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Inclusion and diversity
czyli kultura włączania i różnorodności

93%
pracowników wzięło 
udział w badaniach 
dotyczących 
zaangażowania

27%
kobiet na stanowiskach 
dyrektorskich

100%
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z dostępem 
do szkoleń
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41-72 lat
przedział wiekowy 
członków zarządu

PROLOGIS
zdobył tytuł 

Etyczna Firma 2020

Polityka praw człowieka
Kodeks etyki i praktyk biznesowych
Kodeks postępowania dostawców
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Jak to robimy w Prologis? Odpowiedzialni społecznie

WOLONTARIAT

4
dni robocze w ciągu roku dla pracowników 
do przeznaczenia na wolontariat

SPACE FOR GOOD

1 mln
ponad milion m kw. powierzchni 
udostępnionych na dziewięciu rynkach 
na potrzeby walki z pandemią

IMPACT DAY

9 323
FUNDACJA PROLOGIS

5 mln $
godziny pracownicy Prologis przepracowali 
w 2019 roku w ramach wolontariatu podczas 
IMPACT DAY

na pomoc w przeciwdziałaniu 
skutkom pandemii
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Jak to robimy w Prologis? Odpowiedzialni społecznie

WOLONTARIAT

4
dni robocze w ciągu roku dla pracowników 
do przeznaczenia na wolontariat

SPACE FOR GOOD

1 mln
ponad milion m kw. powierzchni 
udostępnionych na dziewięciu rynkach 
na potrzeby walki z pandemią

STELVIO FOR LIFE

IMPACT DAY

9 323
godziny pracownicy Prologis przepracowali
w 2019 roku w ramach wolontariatu podczas 
IMPACT DAY

FUNDACJA PROLOGIS

5 mln $
na pomoc w przeciwdziałaniu 
skutkom pandemii

DOCK DOORS OF GIVING
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Jak to robimy w Prologis?

MW łącznej mocy 
energii 
słonecznej

certyfikatów 
zrównoważonego 
budownictwa 
w 18 krajach

całkowitego portfolio 
operacyjnego 
z chłodnymi lub 
odbijającymi światło 
dachami

całkowitego 
portfolio 
operacyjnego 
z energooszczędnym 
oświetleniem
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Jak to robimy w Prologis?

Nasze cele do 2025 roku Współpraca z Cool Earth
MW łącznej mocy 
energii 
słonecznej

certyfikatów 
zrównoważonego 
budownictwa 
w 18 krajach

Wyznaczamy cele, a gdy je osiągniemy, 
sięgamy po nowe:

o powierzchni ponad
30 krotnie większej niż każdy 
nowobudowany obiekt Prologis

całkowitego portfolio 
operacyjnego 
z chłodnymi lub 
odbijającymi światło 
dachami

całkowitego 
portfolio 
operacyjnego 
z energooszczędnym 
oświetleniem

MW zielonej energii 
na całym świecie

budynków 
oświetlonych LED

obniżenie emicji CO2 

z bezpośrednich 
operacji

obniżenie emicji gazów 
cieplarnianych z 
pośredniej działalności
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Budynki zaprojektowane z myślą o ludziach i planecie
ZIELONE 
BUDOWNICTWO TECHNOLOGIA OSZCZĘDNOŚCI DOBRE

SAMOPOCZUCIE
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Panele słoneczne

Doświetlenia światłem dziennym

Energooszczędne oświetlenie LED

Zielone dachy

Chłodne dachy

Zwiększona izolacja

Zbieranie deszczówki

Segregowanie odpadów

Latarnie zasilane wiatrem

Czujniki i smart metering
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Dostęp do wody pitnej
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Budynki zaprojektowane z myślą o ludziach i planecie
ZIELONE 
BUDOWNICTWO TECHNOLOGIA OSZCZĘDNOŚCI DOBRE

SAMOPOCZUCIE

Panele słoneczne G A

Doświetlenia światłem dziennym ęp A 

Energooszczędne oświetlenie LED ęp Q 

Zielone dachy 

Chłodne dachy O A 

Zwiększona izolacja G A 

Zbieranie deszczówki A

Segregowanie odpadów 

Latarnie zasilane wiatrem G A 

Czujniki i smart metering O A
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Bio-parki ę?

Rośliny odporne na suszę ę?
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Ładowanie samochodów elektrycznych

Car sharing
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L’OREAL W MUGGENSTURM - NIEMCY f PROLOGIS'

Zeroemisyjny magazyn z siedliskiem skowronka na dachu

CARBON NEUTRAL

SIEDLISKO SKOWRONKA



MOISSY - FRANCJA f PROLOGIS'

Bioróżnorodność SYSTEM PANELI 
SŁONECZNYCH

SYSTEM ZBIERANIA 
DESZCZÓWKI

SYSTEM MAGAZYNOWANIA 
ENERGII CIEPLNEJ

ZIELONE ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU



®

WELL
GOLD 2017

Dobre samopoczucie = Wellbeing



€*i PROLOGISBUDAPEST - HARBOR - WĘGRY

Panele fotowoltaiczne... w chodniku

TESTY CHODNIKOWYCH 
PANELI SŁONECZNYCH



JANKI - POLSKA €*i PROLOGIS

FOTOWOLTAIKA

SMART METERING

LATARNIE ZASILANE 
HYBRYDOWO

PARKlife™

SYSTEM DO ODZYSKIWANIA 
DESZCZÓWKI

DOŚWIETLENIE ŚWIATŁEM 
SŁONECZNYM



RUDA ŚLĄSKA -POLSKA f PROLOGIS'

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Współpraca z TAURON

Ponad 1000 000 MWh zielonej energii
z gwarancją pochodzenia rocznie

1,7M
m2 powierzchni 
magazynowo 
-biurowej

18
parków 
logistycznych

81 150
budynków klientów
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