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STRATEGIA ESG

Obszar społeczny

NASZA MISJA
Naszym celem w ROBYG jest budowa miejsc do życia dla naszych klientów. Tworzymy
nie tylko budynki, ale i przyjazne, zintegrowane z otoczeniem osiedla do życia dla całych
społeczności.

Dbamy o dobre samopoczucie
i bezpieczeństwo naszych
pracowników, współpracowników
i klientów oraz wspieramy lokalne
społeczności.

Naszym zamiarem jest budować z korzyścią dla naszych klientów, z poszanowaniem
istniejącego otoczenia oraz otaczających nas społeczności.

Trzy
obszary
naszej
zrównoważonej
działalności

Prowadzimy zrównoważoną działalność z uwzględnieniem naszego wpływu na
środowisko naturalne. Budownictwo to dla nas część procesu powstawania nowych
społeczności, na który składa się wznoszenie budynków, budowa infrastruktury,
kształtowanie zieleni oraz przestrzeni do rekreacji, integracji i relaksu. Wierzymy, że dzięki
takiemu podejściu, dajemy początek nie tylko nowym osiedlom, ale i wspólnotom ludzi
będących dla siebie kimś więcej niż tylko sąsiadami.

NASZE WARTOŚCI
Odpowiedzialność

Troska
Ochrona zasobów
naturalnych i troska
o środowisko są dla nas
bardzo ważne, czemu
wyraz dajemy stosując
ekologiczne rozwiązania na
naszych osiedlach.

Działamy odpowiedzialnie,
wybierając do współpracy
lokalne przedsiębiorstwa,
troszcząc się o środowisko oraz
wdrażając najlepsze praktyki
z zakresu odpowiedzialnego
zarządzania firmą.

Obszar
środowiskowy

Wsparcie
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Wspieramy fundacje,
społeczności oraz
potrzebujących
z naszego otoczenia,
współpracujemy z lokalnymi
przedsiębiorstwami jak
i bierzemy udział w lokalnych
wydarzeniach kulturalnych
oraz sportowych.

Obszar zarządzania

Troszczymy się o środowisko
naturalne we wszystkich
aspektach naszej
działalności, aby
zminimalizować negatywne
skutki zmian klimatycznych.

Dbamy o wyniki finansowe
działając odpowiedzialnie.
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STRATEGIA ESG

²Sprawozdanie z konferencji ONZ
w sprawie środowiska i rozwoju
– Załącznik I. Deklaracja z Rio w
sprawie środowiska i rozwoju (Rio de
Janeiro 1992).

· Zmiana modelu gospodarki na bardziej przyjazny 			
środowisku, który zmierza do ograniczenia zużycia
zasobów naturalnych i ich ochrony.
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Zrównoważony rozwój
to proces w którym
gospodarka i społeczeństwo
funkcjonują w taki sposób
by potrzeby obecnego
pokolenia były zaspokajane
bez umniejszania szans
przyszłych pokoleń na ich
zaspokojenie.1

¹1Definicja zrównoważonego
rozwoju stosowana przez ONZ
i sformułowana w Raporcie
Światowej Komisji ds. Środowiska
i Rozwoju z 1987 r. „Nasza wspolna
przyszłość”.

ŚRODOWISKO
· Walka ze zmianami klimatu i poszukiwanie
skutecznych metod adaptacji do ich skutków.
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Jak rozumiemy
zrównoważony rozwój?
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Naszym wiodącym kierunkiem
w Strategii ESG jest koncentracja
na ludziach i społecznościach oraz
prowadzenie działalności firmy
w sposób zrównoważony i etyczny.

w

Skala i charakter naszej działalności motywuje nas do zarządzania naszym wpływem
na społeczeństwo i środowisko w sposób odpowiedzialny. Definiując naszą strategię
ESG (E - environment, S - social, G - governance) wzięliśmy pod uwagę wpływ
ROBYG na gospodarkę, jakość życia społecznego oraz stan środowiska naturalnego.
Przeanalizowaliśmy mapę interesariuszy i omówiliśmy kwestie ESG w kontekście
naszej strategii biznesowej i marketingowej. Przy wsparciu ekspertów wraz z Zarządem
podjęliśmy kluczowe decyzje dotyczące wiodących kierunków naszych przyszłych działań,
które zostały zawarte w Strategii ESG.

Tworzymy przestrzenie przyjazne
ludziom i środowisku
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Definiowanie strategii

SPOŁECZEŃSTWO
· Potrzeba dbałości o jakość i dobre warunki życia
każdego człowieka i całych społeczności.
· Tworzenie zintegrowanych społeczności.
ŁAD KORPORACYJNY
· Potrzeba doskonalenia i promowania najlepszych 			
praktyk zarządczych uwzględniających kwestie ESG.
· Potrzeba budowania świadomości stale
rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju
dla strategii biznesowych przedsiębiorstw.
· Rosnące oczekiwania inwestorów
i interesariuszy w zakresie raportowania ESG
oraz przejrzystej komunikacji.

Prawo do rozwoju musi być
realizowane w taki sposób,
by sprawiedliwie połączyć
potrzeby rozwojowe
oraz środowiskowe obecnych
i przyszłych pokoleń.2
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STRATEGIA ESG
KIERUNEK

obszar
ESG

Strefa
zainteresowań

Korzyści
dla interesariuszy
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ROBYG DLA PLANETY

ROBYG DLA LUDZI

ROBYG DLA
ZRÓWNOWAŻONEGO
BIZNESU

Środowiskowy

Społeczny

Zarządzania

Aby zminimalizować
negatywne skutki
zmian klimatycznych
troszczymy się o
środowisko naturalne we
wszystkich aspektach
naszej działalności.

Dbamy o dobre
samopoczucie
i bezpieczeństwo
naszych pracowników,
współpracowników
i klientów oraz wspieramy
lokalne społeczności.

Dbamy o wyniki
finansowe działając
odpowiedzialnie.

E1. Zielony standard:
Wprowadzanie
niskoemisyjnych
i przyjaznych dla
środowiska rozwiązań.
E2. Urzeczywistnianie
koncepcji
15-minutowego miasta.
E3. Woda
i bioróżnorodność.

S1. Budowanie nowych,
zintegrowanych
społeczności.
S2. Dobre samopoczucie
pracowników:
być pracodawcą, który
przyciąga, zatrzymuje
i rozwija ludzi.
S3. Satysfakcja Klientów.

G1. ESG w praktykach
zarządczych.
G2. Coroczne
raportowanie informacji
niefinansowych oraz
przejrzystość biznesu.

Dla klientów: Wzrost
Dla klientów: Godny
wartości nieruchomości,
zaufania i preferowany
możliwość uzyskania
Dla klientów: Wyższa
przez samych
zielonych kredytów
jakość życia i zadowolenia.
klientów Deweloper.
hipotecznych,
Dla pracowników:
Dla pracowników:
zrównoważone koszty
Wspierające miejsce pracy Bezpieczne, sprawiedliwe
mieszkaniowe.
i pożądany pracodawca
i inkluzywne
Dla pracowników:
środowisko pracy.
w segmencie firm
Przyjazne, integrujące
Dla społeczności:
deweloperskich.
i inspirujące otoczenie
Niezawodny partner.
Dla społeczności:
oraz środowisko.
Dla inwestora ROBYG:
Wspierający i niezawodny
Dla społeczności:
Zarządzanie ryzykiem
partner.
Przyjazne środowisku,
(klimatycznym
Dla inwestora ROBYG:
integrujące i inspirujące
i społecznym), większe
Niższe ryzyko i koszty
otoczenie.
zaufanie do firmy
niepożądanej utraty
Dla inwestora ROBYG:
i jej działalności, jak
cennych pracowników,
Wyróżniająca się oferta,
również dostęp do
lepsze relacje z lokalnymi
reputacja (licencja na
zrównoważonego
społecznościami (licencja na
działalność) oraz dostęp
działalność) i lepsza alokacja finansowania w wyniku
do zrównoważonego
stosowanych praktyk
zasobów na programy
finansowania
ESG i dostępu do danych
socjalne i pracownicze.
dzięki spełnieniu
niefinansowych (ESG).
określonych wymagań
środowiskowych.

Troszczymy się o środowisko naturalne
we wszystkich aspektach naszej działalności,
po to by minimalizować negatywne skutki
zmian klimatycznych.
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Cele
strategiczne

ROBYG DLA PLANETY

1

Opis
W naszej działalności, na wszystkich
realizowanych przez nas projektach,
prowadzimy zrównoważoną działalność
w pełnym poszanowaniu środowiska
naturalnego.

Wartości w odniesieniu
do strategii

2
3

Ochrona zasobów naturalnych i troska
o środowisko są dla nas bardzo ważne,
czemu dajemy wyraz stosując ekologiczne
rozwiązania na naszych osiedlach.

ROBYG jako deweloper numer 1
wśród niskoemisyjnych deweloperów mieszkaniowych w Polsce:
a) 100% energii pochodzącej
z odnawialnych źródeł energii
w procesie budowlanym w ROBYG
do końca 2024 r.
b) ujawnienie emisji CO2 w ramach
zakresów 1 i 2 zgodnie ze standardem GHG Protocol oraz zaczynając
od 2021 r., podjęcie przygotowań
do raportowania emisji CO2
w zakresie 3.
Zwiększenie liczby projektów
zgodnych z ideą 15–minutowego
miasta z obecnych 70% do ponad
80% do roku 2025.
ROBYG liderem w zakresie
uwzględniania bioróżnorodności
i polityki wodnej we wszystkich
swoich projektach mieszkaniowych.

Najważniejsze mierniki
realizacji celów:
Zmniejszenie
zużycia energii
ze źródeł
nieodnawialnych

% udziału
energii
odnawialnej
w procesie
budowy

Rola
Działalność w obszarze środowiskowym
pozwala ROBYG wyróżnić się na tle rynku
polskiego wykazującego małą aktywność
w tym zakresie oraz uzyskać przewagę
w oczach obecnych i przyszłych Klientów.
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Raportowanie
emisji CO2
w ramach
zakresu 1 i 2 oraz
przygotowanie
do raportowania
w zakresie 3

80% projektów
zgodnych z ideą
15-minutowego
miasta

70 %
materiałów
marketingowych
poddanych
recyklingowi
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ROBYG DLA PLANETY

Strefa
zainteresowań
E1.		
		
		

Zielony standard: skuteczne 				
wdrażanie przyjaznych dla środowiska
oraz niskoemisyjnych rozwiązań

E2.		
Realizacja koncepcji
		15-minutowego miasta
E3.		

Woda i bioróżnorodność

MARKET
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Jak przyczyniamy się do realizacji
Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 6: Czysta woda
i warunki sanitarne

Cel 7: Czysta i dostępna
energia

■ Wdrażamy
rozwiązania
promujące małą
retencję i
bioretencję.

■ Stosujemy rozwiązania
niskoemisyjne.

Cel 13: Działania
w dziedzinie
klimatu

Cel 15: Życie na lądzie

■ Do końca roku
2024 będziemy
korzystać
w 100% z energii
odnawialnej
w procesach
budowlanych.

■ Promujemy i stosujemy
energię ze źródeł
odnawialnych.

Cel 11:
Zrównoważone
miasta
i społeczności
■ Wprowadzamy
w życie koncepcję
15-minutowego
miasta.

■ Blisko 100% osiedli
mieszkaniowych ROBYG
charakteryzuje się zwiększonym
udziałem zieleni, w tym łąk
kwietnych, zieleni wysokiej oraz
zapewnia schronienia dla ptaków
i owadów.
■ Wykonaliśmy zielone dachy
o łącznej powierzchni 3 hektarów
na 41 etapach naszych inwestycji.
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NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY I PROGRAMY ESG
E1.

E2.

E3.

Zielony standard: skuteczne
wdrażanie przyjaznych dla
środowiska oraz niskoemisyjnych rozwiązań

Realizacja koncepcji
15-minutowego miasta

Woda
i bioróżnorodność

1. Wdrożenie i promowanie ROBYG
Green Standard (Zielony Standard
ROBYG) na inwestycjach ROBYG
(więcej na stronie 16).
2. Począwszy od 2025 roku 100%
energii zużywanej na budowach
ROBYG pochodzić będzie ze źródeł
odnawialnych.
3. 100% osiedli ROBYG posiadać
będzie minimum 5 rozwiązań niskoemisyjnych (panele fotowoltaiczne na dachach, Smart House
by Keemple, itp.).
4. Roczne raportowanie emisji CO2
w ramach Scope 1 i 2 od 2021 r.
5. Przygotowanie do raportowania
emisji CO2 w ramach zakresu 3.
6. ROBYG Less Waste Office: odpowiedzialne zarządzanie odpadami,
zmniejszenie ilości zużywanego
jednorazowego plastiku i papieru,
wprowadzenie papieru z ekocertyfikatem, proces recyklingu.
7. Edukacja ekologiczna
mieszkańców i pracowników.
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1. Promowanie i rozwijanie koncepcji 15-minutowych miast w Polsce.
2. 80% osiedli
mieszkaniowych
ROBYG dostosowanych
do koncepcji 15-minutowego miasta (dzięki
odpowiedniej lokalizacji
i/lub zapewnieniu
kluczowych funkcji).
3. Promocja elektromobilności.
4. Elektromobilność:
Od 2021 r. 100% projektów ROBYG wchodzących na rynek będzie
wyposażone w ładowarki elektryczne w garażu
i w częściach wspólnych.
5. Mikromobilność:
Miejsca parkingowe
i punkty naprawy
rowerów na wszystkich
osiedlach ROBYG.

DZIAŁANIA PODJĘTE
W RAMACH ROBYG
DLA PLANETY

Dzięki ROBYG Green Standard chronimy
środowisko naturalne jednocześnie
obniżając koszty eksploatacji mieszkań.
Projektując przestrzeń uwzględniamy dużą
ilość terenów i stref zielonych z bogatą
roślinnością, ogrodami deszczowymi
oraz innymi rozwiązaniami, które mają
na celu dostosowanie się do zmian klimatu.

1. 100% osiedli
mieszkaniowych
ROBYG wyposażonych
w elementy chroniące
bioróżnorodność.
2. Wdrożenie standardów projektowania mieszkań ROBYG
uwzględniających
ochronę wód
i bioróżnorodności.
3. Konsultacje z ekspertem ds. różnorodności
biologicznej podczas
realizacji każdego projektu.
4. Analiza gruntów
pod kątem zrównoważonego rozwoju w procesie
due diligence zarówno
dla terenów poprzemysłowych jak i wcześniej
niezagospodarowanych.

76.000

12.000
mieszkań
wyposażonych
w system
Smart House

lamp LED

3.120 m

2

paneli fotowoltaicznych

55,5 ha
terenów zielonych
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NASZ STANDARD DLA PLANETY
DZIAŁANIA
PODJĘTE
W RAMACH
ROBYG DLA
PLANETY

Jesteśmy pierwszym polskim deweloperem,
który wprowadził jako standard dla klientów
rozwiązanie SMART HOUSE. Pozwoliło to obniżyć
koszty ogrzewania i zużycie energii elektrycznej.
Zapewniamy pełną instalację światłowodową
oraz panele fotowoltaiczne na wszystkich
naszych osiedlach.
Wykorzystujemy naturalne zasoby
(np. świato słoneczne, wodę deszczową) co pozwala
na zmniejszenie negatywnego wpływu
naszej działalności na środowisko naturalne.
Stosujemy rośliny i materiały pochłaniające
dwutlenek węgla na naszych osiedlach, co zmniejsza
zanieczyszczenie powietrza i zapewnia zdrowsze
otoczenie do życia naszym klientom.

W naszych mieszkaniach oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponadstandardową wysokość mieszkania 2,65-3 metry
Drzwi wejściowe antywłamaniowe renomowanych
firm
Okna trzyszybowe poprawiające izolacyjność
i zapewniające właściwą cyrkulację powietrza
Duże balkony lub ogródki
Murowane ściany działowe o właściwościach
dźwiękoszczelnych
Ściany i sufity pomalowane na biało
Mrozoodporne, antypoślizgowe płytki na balkonach,
tarasach i loggiach
Kolorowe videofony
Indywidualną, cichą wentylację mechaniczną

Tworzymy ogrody deszczowe, których ideą jest
zatrzymywanie wody deszczowej, w celu zminimalizowania ilości wody odprowadzanej bezpośrednio
do kanalizacji burzowej. Takie rozwiązania zmniejszają
ryzyko wystąpienia czasowych i lokalnych podtopień
w przypadku intensywnych opadów.
Wykorzystujemy wodę deszczową do podlewania
roślin na naszych inwestycjach.
Stosujemy technologię odwróconego dachu
z nawierzchnią żwirową. Takie rozwiązanie pozwala na
retencję wody i ograniczenie przegrzewania się budynków oraz walkę ze zjawiskiem miejskich wysp ciepła.
Instalujemy oświetlenie LED w częściach wspólnych
naszych budynków. W konsekwencji zużycie energii
elektrycznej zostaje ograniczone.
Używamy materiałów izolacyjnych najwyższej jakości,
a także stosujemy szklenia trzyszybowe, aby zmniejszyć ubytek ciepła, co prowadzi do niższej emisji
dwutlenku węgla do atmosfery.
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W naszych inwestycjach oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalacje światłowodowe
Panele fotowoltaiczne
Oświetlenie LED
Powierzchnie wspólne wykończone materiałami
o podwyższonym standardzie
Wewnętrzne i zewnętrzne strefy fitness
Zewnętrzne i wewnętrzne place zabaw dla dzieci
Ciche windy
Eleganckie lobby z ochroną lub portiernią
Bezpłatne powierzchnie coworkingowe
Hale garażowe z podgrzewaną rampą wjazdową
Monitoring osiedla w jakości HD
15

GREEN STANDARD ROBYG
Od wielu lat wdrażamy innowacyjne rozwiązania
w inwestycjach ROBYG.

15 minut
do wszystkich
najważniejszych
usług

Tereny zielone
i rekreacyjne
na osiedlach
np. prywatne
parki i lasy

Proekologiczne
ogrody deszczowe
i zielone dachy

Panele
fotowoltaiczne

System
Smart House
w mieszkaniu

Oświetlenie
LED

Osiedla przyjazne
mikro
i elektromobilności

Zewnętrzne
i wewnętrzne
ładowarki do
samochodów
elektrycznych

Okna
trzyszybowe

Przyjazna środowisku
izolacja zewnętrzna

Łąki
kwietne

Budki dla
ptaków
i owadów

Ponowne
wykorzystanie
wody
deszczowej

Udogodnienia
System
dla osób
zarządzania
pogodowego z niepełnosprawnościami
i czujniki ruchu

Dbamy o dobre samopoczucie
i bezpieczeństwo naszych pracowników,
współpracowników i klientów
oraz wspieramy lokalne społeczności.
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Cele
strategiczne

ROBYG DLA LUDZI

Opis
Budownictwo jest dla nas częścią procesu
kształtowania nowych społeczności, który
łączy w sobie takie elementy jak budowa
osiedli mieszkaniowych, rozwój infrastruktury, kształtowanie terenów zielonych, a także
miejsc rekreacji, integracji i wypoczynku.
Jesteśmy przekonani, że tworzymy nie tylko
nowe osiedla mieszkaniowe ale także całe
nowe społeczności. Bierzemy pod uwagę
również nasz wpływ społeczny na najbliższe
otoczenie - naszych pracowników i mamy
ambicję bycia pracodawcą który przyciąga,
zatrzymuje i rozwija ludzi. ROBYG for People
to dla nas także budowanie społeczności
zadowolonych klientów ROBYG.

Wartości w odniesieniu
do strategii

1

Być deweloperem mieszkaniowym,
który jest mile widziany i ceniony
przez sąsiadów oraz lokalne
społeczności.

2

Być pracodawcą pierwszego
wyboru w sektorze budownictwa
mieszkaniowego w Polsce.

3

Zbalansowana różnorodność płci
w organach zarządzających i na
stanowiskach kierowniczych:
dążenie do osiągnięcia co najmniej
30% kobiet w Zarządzie i Radzie
Nadzorczej ROBYG do końca 2025 r.

4

ROBYG Zero Accidents (ROBYG
Zero Wypadków): brak wypadków
w pracy jest dla nas kluczowym
celem.

5

Wspieramy fundacje, społeczności oraz
potrzebujących z naszego otoczenia, współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorstwami
oraz bierzemy udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Utrzymanie wskaźnika zadowolenia ponad 80% klientów po odbiorze nieruchomości i zwiększenie
go do 90% przed końcem 2025 roku.

Najważniejsze mierniki
realizacji celów:

Rola
Działalność w tym zakresie pozwala na:
bardziej strategiczne podejście do zaangażowania społecznego, takie prowadzenie
dialogu ze społecznościami, aby obie strony
były usatysfakcjonowane i na budowanie
marki ROBYG jako dobrego pracodawcy.
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Współczynnik
rotacji
pracowników

Monitoring
zróżnicowania
wynagrodzenia
pomiędzy
płciami
Reprezentacja
płci w organach
zarządczych
i kierownictwie

Współczynnik
wypadkowości

Wyniki ankiet
pododbiorowych wypełnianych przez
klientów

Wyniki badania
wskaźnika rekomendacji wśród
klientów ROBYG
(rekomendacje)
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ROBYG DLA LUDZI

Sfera
zainteresowań

Jak przyczyniamy się do realizacji
Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

S1. 		
Budowanie nowych
		zintegrowanych społeczności
S2.
Dobre samopoczucie pracowników:
		ROBYG pracodawcą, który 				
		
przyciąga, zatrzymuje i rozwija ludzi
S3.		

Satysfakcja klientów

Cel 5: Równość
płci
■ Równowaga
płci: utrzymanie
50% udziału kobiet
w strukturze
zatrudnienia
i dążenie do osiągnięcia 30% reprezentacji kobiet
w Radzie Nadzorczej i Zarządzie
ROBYG do 2025 r.
■ Monitorowanie
zróżnicowania wynagrodzeń pomiędzy płciami.
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Cel 8: Wzrost
gospodarczy
i godna praca
■ Promujemy bezpieczne środowisko pracy w całym
łańcuchu dostaw.
■ Monitorujemy
wskaźnik wypadkowości (wypadków przy pracy).

Cel 11:
Zrównoważone
miasta
i społeczności
■ Regularnie prowadzimy badania
percepcji lokalnych
interesariuszy.
■ Budujemy osiedla mieszkaniowe
pamiętając o potrzebie redukcji
emisji dwutlenku
węgla, ochrony
bioróżnorodności
i zasobów wodnych oraz w zgodzie z koncepcją
15-minutowego
miasta.
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NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY I PROGRAMY ESG
S1.

S2.

S3.

Budowanie nowych
zintegrowanych
społeczności

Dobre samopoczucie
pracowników: być
pracodawcą, który
przyciąga, zatrzymuje i rozwija ludzi

Satysfakcja klienta

DZIAŁANIA
PODJĘTE
W RAMACH
ROBYG
DLA LUDZI
Przykłady naszych
aktywności dla społeczności:

1. Zaangażowanie lokalnych
społeczności.
2. Zwiększenie liczby przestrzeni wspólnych (place zabaw
dla dzieci w budynkach i na
zewnątrz, fitness, coworking).
3. Konkursy dla wspólnot
mieszkaniowych.
4. Kampanie edukacyjne
i uświadamiające dla wspólnot
mieszkaniowych (np. miesiąc
ekologiczny).
5. Zaangażowanie klientów
w akcje charytatywne ROBYG
i ujawnianie kwot przeznaczonych na akcje charytatywne.

•

Zapewniamy bezpieczne i komfortowe warunki pracy wszystkim pracownikom i współpracownikom
ROBYG oraz osobom pracującym na budowach. Na bieżąco monitorujemy przepisy i wytyczne związane
z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ustawodawstwo polskie i europejskie.

•

Naszym pracownikom oferujemy program benefitów, na który składają się: system premiowy, program
specjalistycznych szkoleń z zakresu e-marketingu, e-commerce, umiejętności miękkich, prawa i finansów
oraz nauki języka angielskiego. Zapewniamy dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, dodatkowe
ubezpieczenie na życie, kartę MultiSport, imprezy sportowe i integracyjne oraz przyjazną atmosferę pracy.

4. Digitalizacja procesu obsługi klienta (interaktywne
modele projektów mieszkaniowych, elektroniczna
komunikacja z klientami,
zdalne zawieranie umów).

•

W 2021 roku dołączyliśmy do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności i aktywnie działamy nad
opracowaniem Polityki Różnorodności w ROBYG. Celem tej międzynarodowej inicjatywy, obecnej
w 26 krajach Europy jest podejmowanie działań związanych z promowaniem różnorodności i równych
szans w zatrudnieniu. Podpisanie Karty przez ROBYG potwierdza swoje dotychczasowe działania oraz
zobowiązanie do dalszego doskonalenia się w tym zakresie. Promujemy i wspieramy pozycję kobiet w firmie.

•

W ROBYG pracuje blisko 500 osób, z czego kobiety stanowią ponad 50% pracowników
i 43% kadry managerskiej naszej firmy.

5. Prywatność danych i cyberbezpieczeństwo (ochrona prywatności klientów).

•

Aby chronić naszych Klientów przed ryzykiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (w tym
koronawirusa) uruchomiliśmy nowe kanały kontaktu i ulepszyliśmy dotychczas istniejące, w tym czat
na stronie internetowej z doradcą, a nie botem, czy zamówienie wideoczatu w czasie rzeczywistym
bez wcześniejszego umawiania połączeń. Usprawniliśmy panel klienta wykorzystywany w obsłudze
posprzedażowej, ograniczając tym samym konieczność osobistego spotkania. Uruchomiliśmy również
newslettery do klientów z informacjami o bezpieczeństwie, zdrowiu, rynku i życiu firmy oraz o postępach
budowy. Wprowadziliśmy dziennik budowy na firmowej stronie internetowej, aby umożliwić zdalne śledzenie
postępów oraz zastosowaliśmy specjalne środki bezpieczeństwa dla klientów i pracowników ROBYG
w miejscach spotkań.

•

Wspieramy lokalne fundacje oraz współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami, jak również bierzemy
udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Nasze przykładowe projekty to na przykład: Posiłek za
wysiłek, Festiwal Mozartowski Mozartiana, wieloletnia współpraca z Fundacją Trzeba Marzyć, Familijny bieg
„czas na wzrok” wspierający dzieci z rodzin zastępczych. W 2020 r. w trakcie pandemii COVID-19 ROBYG
przekazywał środki i zasoby na rzecz m.in. ochrony szpitali i pracowników medycznych.

2. Utrzymanie równowagi płci wśród pracowników i kadry zarządzającej.

2. Rozwój programu
ROBYG Club.

4. Wprowadzenie zasad
transparentności w procesach rekrutacyjnych.
5. Wzmocnienie komunikacji wewnętrznej.

7. Klasy patronackie
w szkołach.

6. Promowanie wśrod
pracowników, współpracowników oraz podwykonawców standardów
bezpieczeństwa i higieny pracy w ROBYG.
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W dzielnicach i miastach, w których działamy, projektujemy, budujemy i przekazujemy w formie darowizn
projekty infrastrukturalne. Przykładem jest Warszawa, gdzie we współpracy z Urzędem Dzielnicy
wybudujemy most nad Potokiem Służewieckim w Wilanowie. Przeprawa stworzy nowy wjazd do Miasteczka
Wilanów. ROBYG wybuduje także przedłużenie ul. Sarmackiej i most nad potokiem z ciągami pieszymi
i przejazdem rowerowym, a Zarząd Dróg Miejskich przebuduje skrzyżowanie. W Gdańsku tworzymy
liczne drogi, skrzyżowania i ciągi komunikacyjne. W Poznaniu natomiast, zainwestujemy ponad 20 mln zł
w infrastrukturę publiczną – wybudujemy i udostępnimy mieszkańcom znaczące obiekty infrastruktury
publicznej na Ostrowie Tumskim i w bezpośrednim sąsiedztwie wyspy. Będzie to największa w historii
inwestycja infrastrukturalna w Poznaniu zrealizowana przez prywatnego inwestora.

1. Monitorowanie i coroczne
ujawnianie wskaźnika NPS –
rekomendacji klientów.

6. Rozwój wolontariatu
pracowniczego.

8. 100% podwykonawców
i dostawców przestrzegających
Polityki Poszanowania Praw
Człowieka w Grupie ROBYG.

•

1. Rozwój programów
mentoringowych i stażowych.

3. Wsparcie dla rozwoju
zawodowego i osobistego pracowników,
w tym lekcje języka angielskiego, podnoszenie
kwalifikacji zawodowych.

Budujemy nowe, zintegrowane społeczności
zadowolonych klientów. Troszczymy
się o bezpieczeństwo pracowników
i współpracowników oraz o ich zadowolenie
ze współpracy z naszą firmą. W naszych
działaniach kierujemy się zasadą, że jakość
życia społecznego opiera się na wzajemnym
szacunku i tworzeniu przyjaznych warunków
sprzyjających rozwojowi potencjału ludzi.
Społeczny well-being oznacza dla nas
również, że bierzemy pod uwagę
nasz wpływ na lokalne społeczności
i je wspieramy.

3. Odpowiedzialna komunikacja marketingowa
(precyzyjna i przejrzysta, bez
informacji wprowadzających
w błąd).

6. Zwiększenie liczby partnerów programu ROBYG Club.
7. Liczba i częstotliwość
testów bezpieczeństwa IT.
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ROBYG HUMAN BALANCE
Tworzymy komfortową przestrzeń do życia, zapewniającą
aktywny wypoczynek, integrację sąsiedzką oraz promocję
zdrowego stylu życia.

Zewnętrzne
strefy
rekreacyjne

Place zabaw,
wewnętrzne
sale zabaw

Szkoły i przedszkola
w najbliższym
sąsiedztwie

Co-working

Sklepy, usługi
i restauracje

Osiedla
przyjazne
mikromobliności

Siłownie
plenerowe
i wewnętrzne

Wielofunkcyjne
boiska

ROBYG
Smart
House

Bliskość
transportu
publicznego

Dbamy o wyniki finansowe
działając odpowiedzialnie.
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ROBYG DLA ZRÓWNOWAŻONEGO
BIZNESU

Cele
strategiczne

Opis

1

Działamy odpowiedzialnie co ozacza dla nas,
że prowadząc naszą firmę, czynniki
społeczne i ekologiczne uznajemy za istotne.
Zrównoważone zarządzanie oznacza dla nas
również, że komunikujemy naszą działalność
w sposób jasny i przejrzysty.

Wartości w odniesieniu
do strategii

Działamy odpowiedzialnie, decydując się na
współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami,
dbając o środowisko naturalne i zarządzając
firmą zgodnie z najwyższymi standardami.

Uruchomienie strony internetowej
ROBYG ESG (www.esg.robyg.pl)
jesienią 2021 r.

2

Ogłoszenie Strategii ESG ROBYG
jesienią 2021 roku oraz zostanie
uznanym za lidera w zakresie ESG
na polskim rynku deweloperskim.

3

Do końca kwietnia 2022 r.
publikacja pierwszego Raportu ESG
ROBYG zgodnie ze standardami GRI.

4

Zostanie sygnatariuszem UNGC
i cykliczne raportowanie realizacji
10 celów zrównoważonego
rozwoju.

Najważniejsze
mierniki realizacji
celów
Rola
Działalność w tym zakresie obejmuje
integrację praktyk z zakresu zrównoważonego
zarządzania do istniejących już praktyk
zarządczych oraz bieżących działań.
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Coroczne
ujawnianie
informacji
z zakresu
ESG

Działania
i polityki
wewnętrzne
w zgodzie
z założeniami
zrównoważonego
rozwoju

Publikacja
raportu ESG
(raportu niefinansowego)
od 2022 r.
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ROBYG DLA ZRÓWNOWAŻONEGO
BIZNESU

Strefa zainteresowań
G1. 		

Jak przyczyniamy się do realizacji
Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

ESG w praktykach zarządczych

G2.
Coroczne ujawnianie danych
		
z zakresu ESG i przejrzystość
		biznesu
Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja oraz produkcja

Cel 16: Pokój,
sprawiedliwość
i silne instytucje

Cel 16: Partnerstwo na rzecz
celów

■ Wdrażamy
Politykę Środowiskową Grupy
ROBYG.

■ Uaktualniamy
procedury zapobiegające pracy dzieci
współczesnemu
niewolnictwu.

■ Jesteśmy członkiem Polskiego
Związku Firm
Deweloperskich,
z którym wspólnie
działamy na rzecz
zrównoważonego
budownictwa.

■ Współpracujemy z dostawcami
energii o wysokim
udziale energii
odnawialnej.
■ Współpracujemy
z lokalnymi
dostawcami.
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■ Wspieramy
instytucje
publiczne w czasie
pandemii.
■ Informujemy
naszych współpracowników o polityce
antykorupcyjnej.

■ Wspieramy
samorządy przy
rozbudowie
lokalnej
infrastruktury.
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NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY I PROGRAMY ESG
G1.

G2.

ESG w praktykach
zarządczych.

Coroczne ujawnianie
informacji ESG i przejrzystość
prowadzenia firmy.

1. Wdrożenie niezbędnych polityk
i dobrych praktyk z zakresu ESG.
2. Komunikacja wewnętrzna:
kampania uświadamiająca i
edukacja pracowników oraz kadry
menedżerskiej ROBYG w zakresie
strategii ESG.
3. Szkolenie pracowników w zakresie
Kodeksu Postępowania, w tym
przeciwdziałania łapówkarstwu
i korupcji, co najmniej raz w roku.
4. Wybór Członka Zarządu
odpowiedzialnego za Strategię ESG.
5. Uwzględnienie kryteriów ESG
w polityce premiowej Zarządu.
6. 100% nowych dostawców,
wykonawców i podwykonawców,
zobowiązanych do zapoznania się
i podpisania Kodeksu Postępowania
ROBYG dla Podwykonawców oraz
Polityki środowiskowej ROBYG.

1. Coroczne raportowanie ESG.
2. Rewizja polityk i procedur w zakresie
zgodności z kwestiami zapobiegania
dyskryminacji i przestrzegania praw
człowieka.
3. Wdrożenie Kodeksu Postępowania
dla dostawców i podwykonawców
Grupy ROBYG.

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH ROBYG
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU

Posiadamy odpowiednie wewnętrzne
polityki i wdrożyliśmy procedury oraz
mechanizmy, które integrują kwestie
etyczne, społeczne, środowiskowe
i związanie z zarządzaniem ryzykiem
w naszej działalności. Dzięki temu chronimy
markę i reputację ROBYG, jak również
budujemy długoterminową wartość
firmy dla wszystkich interesariuszy oraz
zapewniamy dobre wyniki finansowe.
Przykłady naszej aktywności
w tym obszarze:
•

Przez lata, przy współpracy z najlepszymi firmami doradczymi na rynku, wypracowaliśmy wysokie standardy
raportowania naszych wyników. Obecnie, jako emitent obligacji o wartości ponad 500 mln zł notowanych na
rynku Catalyst, spełniamy wszystkie związane z tym wymogi. Regularnie publikujemy wyniki i sprawozdania
finansowe oraz poddajemy się audytom zewnętrznym.

•

Prowadzimy regularne szkolenia pracownicze w zakresie Kodeksu Postępowania, które obejmuje również
szkolenia antykorupcyjne. Wspomniane szkolenia są przeprowadzane raz w roku.

•

Badanie satysfakcji klientów jest stałym elementem zarządzania uwzględniającego obszar ESG w ROBYG.

•

W 2021 r. zdefiniowaliśmy i wdrożyliśmy Strategię ESG w ROBYG oraz opublikujemy raport wpływu
ROBYG, który zapoczątkowuje proces przygotowania się do raportowania zgodnego z międzynarodowym
standardem raportowania GRI.

•

W 2018 przygotowaliśmy oraz wdrożyliśmy nowe dokumenty wewnątrzkorporacyjne takie jak: Polityka
dotycząca zasad postępowania z partnerami biznesowymi i administracją, Polityka„Poznaj Swojego Klienta”,
Polityka Unikania Konfliktu Interesów oraz Procedura zgłaszania nieprawidłowości (tzw. Whistleblowing),
Polityka w sprawie przyjmowania i przekazywania upominków, zaproszeń oraz innych form gościnności
oraz Polityka w zakresie Ochrony Danych Osobowych (RODO).

7. Kontynuacja i zaangażowanie
w inicjatywy sektorowe związane ze
zrównoważonymi i odpowiedzialnymi
praktykami biznesowymi (Polski
Związek Firm Deweloperskich).
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www.robyg.pl
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