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Niniejszy raport ESG 2021-2022 opisuje ilościowe wyniki wszystkich własnych i zarządzanych aktywów w ramach 
globalnej działalności Prologis (poza wskazanymi wyjątkami). Obejmuje najważniejsze wydarzenia 2021 roku 
oraz pierwszej połowy 2022 roku.

Raportem objęte są nasze dwa publiczne fundusze inwestycyjne – FIBRA Prologis (FIBRA) i Nippon Prologis REIT (NPR) 
– oraz siedem* funduszy niepublicznych, funkcjonujących w ramach naszego działu Strategic Capital: Prologis Targeted 
U.S. Logistics Fund (USLF), Prologis U.S. Logistics Venture (USLV), Prologis European Logistics Fund (PELF), Prologis 
European Logistics Partners (PELP), Prologis China Core Logistics Fund (PCCLF), Prologis China Logistics Venture (PCLV) 
i Prologis Brazil Logistics Venture (PBLV).

Niniejszy raport przygotowano zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative (GRI) Universal Standards 2021.
Obejmuje on zagadnienia zidentyfikowane w naszej najnowszej ocenie istotności. Jest zgodny ze standardami  
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 2018 Real Estate Standards oraz Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD). Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) dostarczył ograniczonej gwarancji dla tego 
raportu, korzystając ze standardu AA1000 Account Ability Principles (AA1000AP 2018). W razie jakichkolwiek pytań  
lub sugestii prosimy o kontakt mailowy na adres esg@prologis.com

Spis treści

O raporcie

Prologis Park Nieuwegein, Nieuwegein w Holandii

* Siedem funduszy niepublicznych według stanu na 31 grudnia 2021. Pod koniec 2021 roku rozwiązaliśmy ósmy fundusz – Prologis UK Logistics Venture (UKLV)..
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Nasz raport ESG szczegółowo omawia również postępy, jakie poczyniliśmy w zakresie 
inkluzywności i promocji różnorodności. Połowę naszej załogi stanowią kobiety, a 32% 
naszego amerykańskiego personelu to osoby o innym niż biały kolorze skóry – w obu 
tych przypadkach wychodzimy ponad średnią w branży. By czynić dalsze postępy 
na tym polu, w ubiegłym roku uruchomiliśmy nowy program różnorodności liderów 
Prologis Diverse Leaders.

Wszystko to osiągamy dzięki naszym utalentowanym i zaangażowanym pracownikom. 
W najnowszym badaniu zaangażowania 94% naszych ludzi zadeklarowało, że są dumni 
z pracy w Prologis.

Liczę na to, że znajdziecie czas na zapoznanie się z tym raportem i poznacie rozliczne 
metody, jakimi staramy się budować czystszy i wydajniejszy łańcuch dostaw.  
W imieniu całego zespołu Prologis dziękuję Wam za wsparcie i zaufanie. 
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pomysły, które wyprzedzą przyszłość.

Z poważaniem,

Hamid R. Moghadam 
Prezes Zarządu Prologis

Dzień w dzień nasze zespoły bez ustanku pracują nad 
podnoszeniem wydajności i odporności naszego globalnego 
łańcucha dostaw 

Nasz raport ESG 2021-22 opisuje postępy, jakie poczyniliśmy budując bardziej 
ekologiczne i wydajne magazyny, rozbudowując nasz program pozyskiwania energii 
ze słońca, rozwijając naszą działalność w zakresie energetyki i elektromobilności 
(EV), jak również szkoląc nowych wykwalifikowanych pracowników z wykorzystaniem 
innowacyjnego podejścia bazującego na współpracy ze społecznościami. Niedawno 
ukończyliśmy budowę naszego pierwszego budynku w standardzie LEED Platinum 
w Brazylii. Posiadamy również najnowocześniejsze centrum dystrybucyjne w Holandii, 
zbudowane w 30% z materiałów z odzysku i biopochodnych.  

Drodzy Państwo!

Prologis słynie z tego, że ambitnie podchodzi do wszystkich swoich działań. 
Nie inaczej jest z celem redukcji naszego śladu węglowego. Dlatego z dumą 
przedstawiamy następujące ambitne cele zerowej emisyjności netto:  

• zerowa emisyjność netto całego naszego łańcucha wartości do roku 2040;
• zerowa emisyjność netto działalności własnej (zakresy 1. i 2.) do roku 2030;
• umożliwienie osiągnięcia celów dekarbonizacyjnych naszych klientów w drodze

zapewnienia 1 GW mocy zainstalowanej energetyki słonecznej, wspomaganej
magazynami energii do roku 2025.

Dzień w dzień nasze zespoły bez ustanku pracują nad podnoszeniem wydajności i 
odporności naszego globalnego łańcucha dostaw. Współpracujemy z klientami 
i wszystkimi innymi interesariuszami, budując nieruchomości oraz usługi oferujące 
korzyści biznesowe i pozytywne oddziaływanie. Nawiązujemy również współpracę 
z liderami akademickimi i branżowymi, by wciąż wdrażać innowacje w zakresie 
zrównoważonego budownictwa magazynowego i działalności magazynowej.   
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Rzut oka na Prologis
Prologis jest światowym liderem branży nieruchomości logistycznych, który skupia się na rynkach cechujących się 
wysokimi barierami wejścia i wysokim wzrostem. Według stanu na 31 grudnia 2021 roku firma była właścicielem 
lub inwestorem – bezpośrednio lub poprzez fundusze inwestycyjne – nieruchomości i przedsięwzięć budowlanych 
o przewidywanej powierzchni 92 mln m2 w 19 krajach. Prologis wynajmuje nowoczesne centra logistyczne 
zróżnicowanej grupie prawie 5 800 klientów z dwóch zasadniczych kategorii: B2B oraz handlu detalicznego / 
realizacji zamówień internetowych.

Prologis w liczbach1

pracowników  
na całym świecie

215 mld $ 
wartość aktywów  
w zarządzaniu

5 800
klientów z kategorii B2B  i 
handlu detalicznego  na 
całym świecie

2,5%
światowego PKB 
przepływa corocznie 
przez nasze obiekty3

9 funduszy 
w ramach naszego działu 
Strategic Capital

92 mln m2

powierzchni użytkowej 
w 19 krajach

A-/A3
ocena wiarygodności 
kredytowej2

2000

71
pozycja na indeksie 
giełdowym S&P500

USA
57,4 mln m2

 3328 obiektów

AMERYKA	PŁN	 
I	PŁD	(POZA	USA)	

6,2 mln m2

283 obiekty

EUROPA
18,6 mln m3

843 obiekty

AZJA
9,3 mln m2

 249 obiektów

1. Według stanu na 31 grudnia 2021 r.
2. Ocena papierów wartościowych nie stanowi rekomendacji zakupu, 

sprzedaży bądź zatrzymania w portfelu papierów wartościowych 
i może zostać zrewidowana lub wycofana w dowolnym momencie.

3. Na podstawie danych za rok 2019 raportu Oxford Economics.
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1. Siedem funduszy według stanu na 31 grudnia 2021 r. Pod koniec 2021 r. rozwiązaliśmy ósmy fundusz –  

Prologis UK Logistics Venture (UKLV).

Aktywa	i	fundusze
Nowoczesne powierzchnie logistyczne Prologis pomagają naszym klientom 
dostosowywać swoje łańcuchy dostaw. To pozwala im w ten sposób radzić sobie 
z rozwojem globalnego handlu i konsumpcji.

4 700 obiektów logistycznych w naszym posiadaniu zlokalizowanych jest głównie 
na zaawansowanych rynkach globalnych i lokalnych, wspierając w ten sposób 
powstawanie wydajniejszych sieci łańcuchów dostaw. Na dzień 31 grudnia 2021 roku 
aktywa te wyceniano na 215 mld dol.

Prologis posiada szereg wyodrębnionych wehikułów inwestycyjnych, w tym siedem1 
niepublicznych oraz dwa publiczne fundusze inwestycyjne: FIBRA Prologis oraz Nippon 
Prologis REIT (NPR). Zarządzamy aktywami według zasady „portfolio-blind” bez 
względu na to, czy należą one do nas, czy do strategicznego funduszu kapitałowego.  

4 700 obiektów logistycznych w naszym posiadaniu 
zlokalizowanych jest głównie na zaawansowanych 
rynkach globalnych i lokalnych.

Strategia
Przejmujemy i budujemy nieruchomości na rynkach charakteryzujących się wysokimi 
barierami wejścia i wysokim wzrostem, w pobliżu skupisk ludności i ośrodków 
konsumpcji. Wykorzystujemy skalę naszej działalności, by wspierać innowacyjność 
i wychodzić naprzeciw zróżnicowanym potrzebom logistycznym naszych klientów.

W obszarze ESG nasza długoterminowa strategia polega na tworzeniu warunków – 
i wyznaczaniu standardów – dla przyszłości branży nieruchomości logistycznych. 
Podnosząc odporność i wydajność globalnego łańcucha dostaw kreujemy znaczące 
korzyści dla społeczności, podmiotów gospodarczych i ludzi. Nasze zintegrowane 
podejście do ESG tworzy wartość poprzez ograniczanie ryzyka, podnoszenie wydajności, 
różnicowanie marek oraz poszerzanie możliwości w zakresie generowania zysków 
i rekrutowania talentów.

Pracownicy z New Jersey i Nowego Jorku uczestniczący w IMPACT Day 2022

IMPACT Day 2022
W nasz coroczny IMPACT Day zamykamy biura i zachęcamy pracowników 
do uczestnictwa w jednej z wielu organizowanych inicjatyw wolontariackich. 
W maju 2022 świętowaliśmy 10. rocznicę IMPACT Day z udziałem pracowników 
z 18 krajów, którzy przepracowali 7900 godzin w 76 przedsięwzięciach mających 
na celu wsparcie społeczności lokalnych. Wśród nich znalazło się 19 projektów 
realizowanych we współpracy z Habitat for Humanity oraz rodzinami chcącymi 
zbudować własny niedrogi dom. Inne przykłady projektów to przygotowywanie 
i wydawanie posiłków w Chicago, akcje sprzątania terenów naturalnych w Osace 
i zakładanie ogrodów warzywnych w Amsterdamie.
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Najważniejsze wydarzenia z obszaru ESG
Nasze podejście do ESG obejmuje cztery kluczowe obszary zainteresowania: wyprzedzamy to, co przed nami; dostarczamy klientom zrównoważone	rozwiązania	
logistyczne,	inspirujemy	naszych	pracowników	oraz budujemy rezyliencję	społeczności.

Cel zerowej emisyjności netto
W roku 2022 zobowiązaliśmy się do osiągnięcia 
zerowej emisyjności netto do 2040 r. dla całego 
naszego łańcucha wartości, obejmującego 
emisje zakresu 1., 2. i 3.

Przełomowa ekologiczność
Nasz obiekt Park Moissy II DC1 nieopodal Paryża 
wybudowano bez przyłącza gazowego. By zapewnić 
sobie ciepło, chłód i energię elektryczną, polega on 
na wydajności energetycznej projektu budowlanego, 
instalacji fotowoltaicznej na dachu, wymiennikach 
ciepła BTES do magazynowania energii.

Ograniczanie emisji
Od 2019 osiągnęliśmy neutralność 
węglową w zakresie emisji zakresu 1. i 2. 
oraz ograniczyliśmy nasze emisje zakresu 3. 
o 38% (w stosunku do 2016).

Polityka włączania i zaangażowanie 
pracowników
88% naszych pracowników zadeklarowało zaangażowanie 
w pracy dla Prologis. Dalej poszerzaliśmy nasze programy 
włączania i różnorodności tworząc pięć nowych 
sponsorowanych pracowniczych grup wsparcia.

Lider pozyskiwania energii 
ze słońca
W USA jesteśmy firmą nr 3 pod względem mocy 
zainstalowanej fotowoltaiki. Naszym celem 
jest zbudowanie 1GW mocy zainstalowanej 
energetyki słonecznej (wspomaganej 
akumulatorowymi magazynami energii) 
do roku 2025.

Szkolenie przyszłych 
pracowników logistyki
W roku 2021 ponad dwukrotnie – do 13 tys. – zwiększyliśmy 
liczbę osób  przeszkolonych w ramach naszej inicjatywy 
CWI (Lokalnej Inicjatywy Społecznej na rzecz Pracowników). 
CWI pomaga budować bazę talentów dla naszych klientów 
i otwiera nowe ścieżki kariery dla mieszkańców naszych 
społeczności.
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SDG CEL STATUS POSTĘP1

13

Zerowa	emisyjność	netto	gazów	cieplarnianych	(GHG).	Obniżyć 
emisje GHG z zakresu 1. i 2. o 21% (w stos. do 2016) do roku 2025. 
Obniżyć emisje GHG z zakresu 3. o 15% (w stosunku do 2016) do roku 
2025. Zerowa emisyjność netto w zakresach 1., 2. i 3. do roku 2040.

  Zgodnie 
z planem

Ograniczenie emisji z zakresu 1. i 2. o 22% i o 1% emisji z zakresu 
3. w roku 2021 (w stos. do 2020). W czerwcu 2022 przyjęliśmy cel zerowej 
emisyjności netto.

13 Budownictwo	neutralne	węglowo. Budownictwo w 100% 
neutralne węglowo do roku 2025.

  Zgodnie 
z planem

Skompensowano 20% szacowanych emisji GHG z projektów ukończonych 
w 2021. W roku 2021 przeprowadzono pięć ocen cyklu  życia (LCA) w celu 
precyzyjniejszego ustalenia możliwości ograniczania śladu węglowego 
naszych budów.

7
Energia	odnawialna.	400 MW mocy zainstalowanej 
fotowoltaiki na naszych budynkach do 2025  
(podwyższony do 1 GW w czerwcu 2022).

  Zgodnie 
z planem 285 MW do 31 grudnia 2021 – osiągnięcie >325 MW do 20 kwietnia 2022.

9 Certyfikacja	budynków.	100% nowych budów / modernizacji 
z certyfikatami zrównoważonego rozwoju.

  Zgodnie 
z planem

Obejmuje projekty zatwierdzone w czerwcu 2021 lub później. 
Przedsięwzięcia uzyskają certyfikaty po zakończeniu budowy  
i osiągnięciu stabilności.

9 Oświetlenie	LED.	100% oświetlenia LED we wszystkich 
magazynach i biurach w całym portfolio do 2025 roku.

  Zgodnie 
z planem

57% magazynów i powierzchni biurowych w portfolio posiada 
oświetlenie LED.

1
Zaangażowanie	na	rzecz	społeczności.	Przeznaczyć 75 tys. 
godzin na wsparcie lokalnych społeczności na całym świecie 
do 2025 roku (licząc od 2019).

  Zgodnie 
z planem Osiągnięto 33 tys. godzin.

8
Szkolenie	kadr	dla	logistyki.	Przeszkolić 5 tys. osób 
w dziedzinie logistyki do 2025 roku (licząc od 2018) poprzez 
program CWI (Community Workforce Initiative).

  Zgodnie 
z planem Przeszkolono 13 tys. osób.

17 Etyka.	Każdego roku zapewnić przeszkolenie 100% 
pracowników w zakresie etyki. Osiągnięty 100% pracowników ukończyło szkolenie z etyki. 

Cele i postępy

1. Według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Nasze cele są świadectwem naszej ambicji, jak również sprzyjają rozliczalności i zgodności z naszą strategią biznesową. Wpływ na nie mają nasi interesariusze oraz ramowe 
wytyczne w rodzaju Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN Sustainable Development Goals – cele SDG).

DZIAŁANIA  
NA RZECZ KLIMATU

DZIAŁANIA  
NA RZECZ KLIMATU

DOSTĘPNA  
I CZYSTA ENERGIA

PRZEMYSŁ, 
INNOWACYJNOŚĆ  
I INFRASTRUKTURA

PRZEMYSŁ, 
INNOWACYJNOŚĆ  
I INFRASTRUKTURA

KONIEC  
Z UBÓSTWEM

GODNA PRACA 
I WZROST 
GOSPODARCZY

PARTNERSTWA  
NA RZECZ CELÓW
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Zerowa emisyjność netto do roku 2040
W roku 2022 Prologis zobowiązał się do osiągnięcia zerowej 
emisyjności netto w całym swoim łańcuchu wartości 
do roku 2040.

– W Prologis zawsze podejmujemy ambitne wyzwania 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, więc nasz nowy cel 
w zakresie zerowej emisyjności netto nie jest żadnym 
wyjątkiem – podkreślił prezes Hamid Moghadam. 
– Jesteśmy dumni ze wsparcia, jakiego udzielamy 
naszym klientom na rzecz realizacji ich własnych celów 
zrównoważonego rozwoju. Prologis wciąż pozostaje 
liderem branży pod względem innowacyjnych pomysłów 
na dekarbonizację działalności.

Cel ten stanowi dla Prologis znaczącą sposobność, 
by służyć klientom nowymi i innowacyjnymi pomysłami 
na zrównoważony rozwój. Obejmuje on kilka celów 
pośrednich:

• 1 GW mocy wytwórczych instalacji fotowoltaicznych 
(wspomaganych magazynami energii) do roku 2025;

• budownictwo neutralne węglowo do roku 2025;
• zerowa emisyjność netto działalności operacyjnej  

do roku 2030.

Złożyliśmy pisemne zobowiązanie dotyczące naszego celu 
zerowej emisyjności netto do walidacji przez SBTi (Science 
Based Target initiative). Ponadto Prologis zaangażował 
się we współpracę z wiodącymi zespołami zewnętrznymi 
w celu przyspieszenia dekarbonizacji w branżowym 
łańcuchu wartości, w tym w zakresie innowacji na rzecz 
zrównoważonych materiałów budowlanych.

Długie tradycje Prologis w zakresie inwestycji w działalność 
okołoenergetyczną obejmują stacje ładowania pojazdów 
elektrycznych oraz instalacje fotowoltaiczne na obiektach. 
Prologis obecnie posiada około 200 stacji ładowania 
i 325 MW mocy zainstalowanej energetyki słonecznej 
na dachach budynków.

ZWIĘKSZAMY	NASZE	AMBICJE	KLIMATYCZNE

Stan na dziś

Zobowiązanie 
do zeroemisyjności netto 
i kluczowe partnerstwa. 
Cel złożony do walidacji 

przez SBTi

zerowe emisje 

zerowe emisje 

2025

Neutralność 
węglowa budów 
i działalności 
operacyjnej

Zapewnienie 1 GW 
mocy zainstalowanej 
fotowoltaiki na obiektach 
(wspieranej przez 
magazyny energii)

2030

Zerowa emisyjność 
netto działalności 
(zakresy 1. i 2.)

2040

Zerowa emisyjność 
netto łańcucha 
wartości 
zakresy 1., 2. i 3.)

CO₂e

CO₂e
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Najnowsze nagrody i wyróżnienia
Poniżej przedstawiamy listę wybranych nagród i wyróżnień z obszaru ESG otrzymanych w roku 2021 i pierwszej połowie 2022.  
Najnowsza lista dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Corporate	Knights	
100 Najbardziej Zrównoważonych Globalnych Korporacji – 2022  
(13 rok z rzędu w rankingu i najwyżej uplasowany REIT)

Indeksy	Zrównoważonego	Rozwoju	Dow	Jones	
 Indeks światowy (górne 10% globalnie) – 2021  
(Prologis i Nippon Prologis REIT)

„Fortune” 
Najbardziej Podziwiane Firmy Świata – 2022 (najwyżej uplasowana 
firma nieruchomościowa)

GRESB
Wyróżnienie Zielonej Gwiazdy dal wszystkich funduszy Prologis – 2021 
(6 rok z rzędu) oraz Regionalny Lider Branżowy w 2021 r. w obu Amerykach

GlobeSt.com
Najlepszy Pracodawca w Branży Nieruchomości Komercyjnych – 2021

Green Street
Wiodący REIT w obszarze ładu korporacyjnego (19 rok z rzędu) – 2021

JKM	Książę	Walii	–	Sustainable	Markets	Initiative	
 Terra Carta Seal – 2021 (wyróżniono tylko 45 globalnych korporacji)

Better	Buildings	Alliance	(Institute	for	Market	Transformation	
i	Departament	Energii	Stanów	Zjednoczonych).	
Lider Zielonego Najmu: Poziom Złoty – 2021

Institutional	Investor
Ogólnoamerykański ranking zespołów dyrektorów wykonawczych 
w sektorze REIT, 2022 (najlepszy CEO, najlepszy CFO, najlepszy specjalista 
relacji inwestorskich, najlepszy dział relacji inwestorskich, najlepsze ESG, 
najlepsza komunikacja i zarządzanie kryzysowe podczas pandemii COVID-19)

ISS
Ocena ratingowa „Prime” działalności ESG1

MSCI
Ocena ratingowa „A” 

NAREIT
Lider branżowy w kategorii oświetlenia – 2021 (10 rok z rzędu)  
Nagroda Investor CARE (złota) – 2022

„San Francisco Business Times” 
Najbardziej Podziwiany CEO – nagroda za całokształt działalności 
– Hamid R. Moghadam – 2021

Sustainalytics
Ocena ryzyka ESG 8,5/100 (pomijalne ryzyko) – 20212

Green Street 
Advisors

1. Rating na dzień 31 grudnia 2021 r. 
2. Rating na dzień 4 grudnia 2021 r. Źródło: Sustainalytics
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Kluczową cechą Prologis jest 
niepohamowana chęć wyprzedzania 
przyszłości. Korzystamy ze skali naszego 
globalnego portfolio i kluczowego 
położenia w łańcuchu dostaw, 
by umacniać pozycję lidera i integrację ESG 
zarówno w naszej branży, jak i poza nią.

 Raport ESG 2021-22 11

WSTĘP    WYPRZEDZAMY TO, CO PRZED NAMI    ZRÓWNOWAŻONA LOGISTYKA    INSPIRUJĄCY LUDZIE    SIŁA SPOŁECZNOŚCI    DODATKOWE INFORMACJE

Wyprzedzamy to, co przed nami

Prologis Park Moissy w Moissy Cramayel (Francja)

5 lat
powiązania 
wynagrodzeń zarządu 
i pracowników 
z kryteriami z obszaru 
ESG, w tym 10% naszego 
rocznej premii za 2022 r.

Fundusz REIT 
nr 1
w globalnym rankingu 
100 najbardziej 
zrównoważonych 
korporacji

16 zielonych obligacji
wyemitowanych w latach 2018-2021, 
które pomagają finansować ekologiczne 
projektowanie budynków i przedsięwzięcia 
innowacyjne

150 mln dol.
zainwestowanych przez 
Prologis Ventures w ponad 
40 firm od 2016, w tym 
w rozwiązania związane 
z obszarem ESG
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Co nas wyróżnia?

1. Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Obecność Prologis w najważniejszych ośrodkach handlu 
na świecie jest bardzo znacząca. Oferujemy kompleksowe 
usługi dotyczące nieruchomości, w tym leasing, zarządzanie 
nieruchomościami i aktywami, usługi deweloperskie, 
przejęcia, zbycia oraz szereg usług dostępnych na naszej 
platformie Essentials. Dzięki sile naszego portfolio i modelu 
biznesowego rok 2021 był najlepszym rokiem w historii 
naszej organizacji – odnotowaliśmy rekordowy przychód 
w wysokości 4,76 mld dol.

Spoglądając w przyszłość, spodziewamy się dalszego 
wzrostu konsumpcji. Oznacza to, że nasi klienci będą 
na pierwszym miejscu stawiali szybkość dostarczania 
produktu na rynek, zapasy i elastyczność. Czynniki te kreują 
coraz wyższy popyt na powierzchnie magazynowe i usługi 
logistyczne – stawia nas to w pozycji obiecującej trwały, 
długoterminowy wzrost.

Dział Real Estate Operations obejmuje naszą działalność 
w zakresie wynajmu i budownictwa. W ramach tej 
działalności zaspokajamy potrzeby klientów w zakresie 
nieruchomości i pogłębiamy naszą obecność na rynku. 
W roku 2021 rozpoczęliśmy budowy o rekordowej wartości 
3,6 mld dol. Zmierzamy ku nowemu rekordowi w 2022 roku: 
wartość rozpoczętych budów na świecie sięga 
5,0-5,5 mld dol.

Prologis jest jedynym publicznym funduszem typu REIT 
z branży logistycznej, który dysponuje rozbudowanym 
działem strategiczno-kapitałowym. Działalność ta generuje 
przychody z zarządzania aktywami i usług zarządzania 
nieruchomościami naszych nieskonsolidowanych funduszy 
inwestycyjnych, co jest niezwykle atrakcyjne dla wielu 
największych światowych inwestorów instytucjonalnych. 
Oczekujemy, że w 2022 roku dział Strategic Capital przyniesie 
ponad 1 mld dol. przychodów, pochodzących po części 
z opłat za zarządzanie oraz opłat za wyniki.

Tworzymy wartość wykraczającą poza nasze nieruchomości. 
W roku 2021 wciąż zwiększaliśmy skalę działalności naszej 
platformy Prologis Essentials, która oferuje usługi i rozwiązania 
w pięciu głównych kategoriach wychodzących naprzeciw 
potrzebom dzisiejszego klienta usług logistycznych (operacje, 
energia, zatrudnienie, transport, usługi cyfrowe). Zestaw usług 
oferowanych w ramach platformy zawiera silny komponent 
zrównoważonego rozwoju, co wspiera naszych klientów w ich 
postępach ku własnym celom w tym zakresie. Jeszcze inne 
funkcje biznesowe organizacji to Prologis Ventures i Prologis 
Labs, z których każdą opisano w dalszej części tego raportu.

KLUCZOWE	WYRÓŻNIKI

Działalność operacyjna (Prologis Essentials)1 mld stóp kw. powierzchni 
na największych światowych rynkach

Energetyka (Prologis Essentials)Dział deweloperski + bank ziemi

Kadry (Prologis Essentials)Dział strategiczno-kapitałowy 
(Strategic Capital)

Transport / Ładowanie pojazdów 
elektrycznych (Prologis Essentials)

Kultura	stawiająca	klienta	 
na pierwszym miejscu

Usługi cyfrowe (Prologis Essentials)Ultrawydajna struktura kosztowa

Globalna platforma zaopatrzeniowa 
(zamówieniowa)

Powracające przepływy pieniężne / 
wzrost wewnętrzny

Prologis VenturesGlobalny lider ESG

Nasza zdolność do zaspokajania rosnących potrzeb klientów opiera się na pięciu kluczowych wyróżnikach.

Prologis jest jedynym publicznym 
funduszem typu REIT z branży logistycznej, 
który dysponuje rozbudowanym działem 
strategiczno-kapitałowym.

Więcej informacji na temat organizacji Prologis i wyników 
finansowych zamieszczamy w naszym raporcie rocznym 
na formularzu 10-K.
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Misja	i	wartości
Codziennie pracujemy nad tym, by dzięki doskonałej logistyce wzmacniały się globalne łańcuchy 
dostaw. Nadaje to naszym działaniom sens i cel.

Chcemy być wiodącą organizacją z branży nieruchomości logistycznych według takich mierników, 
jak obsługa klienta, zaangażowanie pracowników, wyniki finansowe i siła bilansu – oto nasza 
misja. Nasze działania realizowane razem ze współpracownikami, klientami i społecznościami 
opierają się na sześciu najważniejszych wartościach:

I M P A C T

Integrity Mentorship Passion Accountability Courage Teamwork

Koncentracja na kliencie

Zmiana dzięki innowacjom 
i doskonałości operacyjnej

Wspieranie kultury otwartości 
i talentów w organizacji

Włączanie i różnorodność (I&D) to żywotne aspekty naszej pracy. Nasze podejście do tej 
problematyki opisujemy w rozdziale Inspirujcy ludzie.

W całej historii naszej firmy widać obecność zasady ciągłej zmiany. Ucieleśnia to nasze 
podejście „3C”:

W swoim nagraniu skierowanym do nowych pracowników nasz prezes zarządu, Hamid R. 
Moghadam, zauważa: „Inaczej niż inne firmy nieruchomościowe, które mówią o transakcjach 
i kolejnych okazjach, my mówimy o naszych klientach i o sposobach, w jakie możemy 
im służyć możliwie jak najlepiej”. Zachęca pracowników, by „upraszczali i przyspieszali” 
oraz „mylili się szybko”: „W swojej pracy wykazujcie się ciekawością i intelektualną dyscypliną. 
Chcemy, by nasi ludzie mieli własne zdanie i byli pomysłowi”.

Wyznaczamy nowe kierunki inaugurując konferencję 
liderów myśli 
W październiku 2021 roku ok. 4 000 osób uczestniczyło w inauguracyjnej konferencji 
liderów myśli Groundbreakers. Wydarzenia z tego cyklu mają stać się forum dyskusji 
na temat kluczowych problemów stojących przed branżą.

W głównej prezentacji wzięli udział prezes zarządu Prologis Hamid R. Moghadam, 
dyrektor generalna UPS Carol Tomé oraz specjalna korespondentka magazynu „Fortune”, 
Susie Gharib. Uczestnicy opowiadali o szybkich innowacjach i inwestycjach w dobie 
znaczących zmian. Inne sesje obejmowały takie tematy, jak inteligentny transport, 
przyszłość energetyki oraz kwestie pracownicze i rozwiązania dla pracowników. 
Imprezę uwieńczył występ autora bestsellerów Michaela Lewisa oraz prezentacja 
e-magazynu Prologis GROUNDBREAKERS, który będzie się ukazywał dwa razy do roku.

Więcej informacji, w tym nagrania kluczowych sesji, publikujemy na stronie 
groundbreakers.prologis.com. Drugą konferencja z tego cyklu zaplanowana jest 
na październik 2022.

Konferencja Groundbreakers w naszej siedzibie w San Francisco 27 października 2021 roku

Inaczej niż inne firmy nieruchomościowe, które mówią o transakcjach 
i kolejnych okazjach, my mówimy o naszych klientach i o sposobach, 
w jakie możemy im służyć możliwie jak najlepiej

– Prezes zarządu Hamid R. Moghadam 

(Uczciwość) (Mentoring) (Pasja) (Odpowiedzialność) (Odwaga) (Praca zespołowa)
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Kreujemy	wartość	poprzez	ESG
Bez względu na to, czy naszymi klientami są międzynarodowe korporacje czy małe firmy, zawsze 
interesuje ich kreowanie wartości dzięki wynikom ESG. Gdy minimalizujemy oddziaływanie 
naszych budów, maksymalizujemy wydajność operacyjną budynków i zapewniamy usługi 
dodane (np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy kształcenie pracowników), jesteśmy 
w stanie poprawiać wyniki finansowe naszych klientów i pomagać im w osiągnięciu celów ESG. 
Proaktywnie angażując się w życie społeczności, którym służymy, uwzględniając ich pomysły 
i minimalizując ich obawy, budujemy zaufanie i tworzymy warunki do rozkwitu zarówno naszej 
organizacji, jak i lokalnych społeczności.

Nasz globalny zespół ds. ESG dba o strategiczną koordynację działań z obszaru ESG w całej 
organizacji. Menadżerowie wyższego szczebla odpowiadają za włączanie kluczowych zasad ESG 
do pracy swoich zespołów. Z kolei wyniki z obszaru ESG mają wpływ na wysokość rocznych premii 
(szczegóły na str. 43 najnowszej deklaracji Proxy Statement). W ubiegłym roku zainwestowaliśmy 
w talenty i narzędzia niezbędne, by czynić postępy w zakresie ESG. Obejmuje to uruchomienie 
nowego stanowiska dyrektora wykonawczego ds. energetyki i zrównoważonego 
rozwoju, wiceprezesa (VP) ds. globalnego ESG oraz regionalnych i funkcjonalnych liderów 
odpowiedzialnych za takie zagadnienia, jak dane/informatyka w obszarze ESG, ładowanie 
pojazdów elektrycznych oraz inkluzywność i różnorodność.

Centrum dystrybucyjne Prologis Alcala Distribution Center w Madrycie (Hiszpania)

Innowacje w zrównoważonym finansowaniu   
Chcąc pomóc w finansowaniu projektów, które sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi 
i niosą ogólne korzyści środowiskowe w naszych obiektach, Prologis i fundusze 
inwestycyjne Prologis w Europie, Japonii, Meksyku i Stanach Zjednoczonych 
przeprowadziły w ciągu ostatnich czterech lat 16 emisji zielonych obligacji i trzy zielone 
emisje niepubliczne. Wspomniane obligacje i oferty niepubliczne wykorzystują dźwignię 
w postaci naszego programu budownictwa zrównoważonego, by móc oferować produkty 
finansowe ESG przyciągające świadomych ekologicznie inwestorów z całego świata. 
Zasady Emisji Zielonych Obligacji Prologis określają, jak oceniamy i wybieramy projekty, 
a także jak wykorzystujemy środki z emisji zielonych obligacji i jak nimi zarządzamy.

Nasza działalność z zakresu finansowania zrównoważonego obejmuje również kilka 
odnawialnych linii kredytowych w ramach naszego posiadanego i zarządzanego portfolio. 
Obejmują one naszą globalną linię kredytową (GLOC) oraz inne linie kredytowe powiązane 
ze zrównoważonym rozwojem, które wspierają działalność FIBRA, PELF i USLF. Linia GLOC 
zależy od wzrostu odsetka obiektów w naszym posiadanym i zarządzanym portfolio, 
które posiadają certyfikaty zrównoważonego rozwoju. Spodziewamy się, że wzrost 
ten będzie pochodził przede wszystkim z naszych nowych inwestycji budowlanych. 
W roku 2021 (roku bazowym) 19,36% naszego portfolio posiadało certyfikaty związane 
ze zrównoważonym rozwojem.

Zarząd	–	rada	dyrektorów	

Zespół	dyrektorów	
wykonawczych	

Globalne	Biuro	ds.	ESG

Komisja ds. Ładu Korporacyjnego 
i Nominacji nadzoruje ESG.

Dyrektor ds. prawnych kieruje zespołem 
odpowiedzialnym za ESG. Komisja 
Inwestycyjna ocenia każdą inwestycję 
pod kątem ESG.

Odpowiada za opracowanie 
i wdrażanie naszej 
strategii ESG

Realizacja naszych aspiracji z obszaru ESG to obowiązek nas wszystkich, w tym naszych liderów 
globalnych, regionalnej kadry kierowniczej i komisji ESG, jak również każdego pracownika Prologis.

ZARZĄDZANIE	ESG	SPRZYJA	ODPOWIEDZIALNOŚCI	I	NAPĘDZA	DO	DZIAŁANIA	
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Przystosowanie obiektów 
logistycznych do gospodarki obiegu 
zamkniętego

Wykorzystanie mniej emisyjnych 
materiałów i technologii 
budowlanych

Rozwiązywanie wyzwań kadrowych 
za pomocą nowoczesnych 
technologii 

Innowacje i szanse
Wyzwania ESG wymagają innowacyjnych rozwiązań. Prologis 
posiada skalę i zasoby, by identyfikować, testować i wdrażać 
rozwiązania takie jak:

Nasz ogólnofirmowy nacisk na innowacyjność sprawia, że nasze 
aktywa są bardziej „odporne na przyszłość”, a nam wciąż udaje 
się wyprzedzać to, co przed nami.

Inteligentne	budynki	przyszłości
Prologis buduje inteligentne obiekty, które pomagają naszym 
klientom optymalizować produktywność, skracać czas 
instalacji w nowym miejscu i obniżać wydatki kapitałowe. 
Oto przykładowe wyposażenie naszych obiektów:

• przygotowane okablowanie i infrastruktura internetowa; 
• infrastruktura zasilania, danych i sieciowa;
• inteligentne monitorowanie (inteligentne mierniki, 

przepompownia, bramy doków);
• monitorowanie komfortu pracowników (jakość powietrza, 

doświetlenie).

Budynki te wyznaczają standard dla branży magazynowej 
i logistycznej, od pierwszego dania optymalizując działalność 
klientów, a wraz z jej rozwojem – ich produktywność.

Okablowanie	i	infrastruktura	internetowa	
Przygotowane wyposażenie fizyczne dla szybszej 
instalacji w nowym miejscu

Zasilanie	i	dane
Uniwersalne i gotowe 
na przyszłość porty 
danych i zasilanie 
niskonapięciowe

Sprzęt	sieciowy
W pełni zarządzana sieć, 
pozwalająca na bezpieczne 
i skalowalne konfiguracje 

Połączenie	WAN
Połączenie internetowe 
o przepustowości 1 Gbps

Bezpieczeństwo	
i	monitoring	
Zarządzane chmurowo 
kamery monitoringu 
z jakością HD i analizą AI

Sprzęt	do	kodów	
kreskowych
Najlepsze w klasie mobilne 
komputery i drukarki etykiets

Kontrola	dostępu	
Zarządzane chmurowo 
inteligentne zamki wewnątrz 
i na zewnątrz obiektu

1

1

5

5

2 2

6

6

3 3

7

7

4

4

INTELIGENTNE	BUDYNKI	–	DOBRZE	WYPOSAŻONE	I	GOTOWE	NA	PRZYSZŁOŚĆ	
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Innowacja	w	magazynie	Inagawa		
W Hyogo (Japonia) w naszym obiekcie Inagawa 2 niedawno wdrożono system przyjmowania 
ciężarówek Hacobu MOVO Berth.

System obsługiwany za pomocą tabletów umożliwia naszym klientom łatwe zarządzanie 
wjazdami i wyjazdami ciężarówek ze strefy przeładunkowej. Obejmuje on identyfikację 
właściwego doku oraz koordynację czynności magazynowych i dowozowych. System wyświetla 
na ekranie w czasie rzeczywistym dane przyjazdów, status operacji, stan strefy przeładunkowej 
i inne informacje.

System gromadzi i wyświetla również dane dotyczące numerów pojazdów, czasów oczekiwania 
i godzin pracy, umożliwiając naszym klientom wprowadzanie dodatkowych usprawnień 
operacyjnych. Skrócony czas oczekiwania oznacza także wyższy komfort pracy kierowców, 
krótszy czas pracy silników na biegu jałowym i mniej spalin.

Oprogramowanie Smart Berth w obiekcie Prologis Inagawa w Hyogo (Japonia)

Innowacje	pracownicze	w	działaniu
Zespół Prologis w Japonii zidentyfikował konkretny problem: stalowe osłony, chroniące aktywa 
magazynowe przed uszkodzeniami przez podnośniki widłowe, były trudne w montażu, podatne 
na wgniecenia, a do tego drogie w naprawie i konserwacji. We współpracy z Fukuvi Chemical 
Industry zespół opracował nowe osłony wykonane z tworzywa PVC. Są lżejsze, poręczniejsze 
i o 40% tańsze niż typowe osłony stalowe. Co więcej, łatwo się je montuje. Zaprojektowano 
je w taki sposób, by pochłaniały energię uderzeń, a tym samym obniżać koszty konserwacji. 
Mogą przetrwać dekady, a po zakończeniu okresu użytkowania można je przetworzyć na palety.

Nowe osłony zainstalowano już w Prologis Park Chiba 2 i Prologis Urban Tokyo Adachi 1.  
Będą dostępne dla klientów we wszystkich przyszłych magazynach za pośrednictwem Prologis 
Essentials. Prologis złożył wniosek patentowy w Japonii, co pozwoli mu pobierać opłaty 
licencyjne od sprzedaży tego typu osłon.

PRZYKŁADY	INNOWACJI
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Prologis	Ventures
Od powstania w roku 2016 dział Prologis Ventures zainwestował 150 mln dol. w prawie 
40 przedsiębiorstw. Dział ten skupia się na podmiotach specjalizujących się w co najmniej 
jednym z „pięciu filarów” Prologis Essentials: operacjach, energetyce, pracownikach, transporcie 
i usługach cyfrowych.

Najnowsze inwestycje wspierają wykorzystanie robotów magazynowych, technologie informatyczne 
służące ograniczeniu marnowania żywności w systemach dostaw produktów spożywczych 
czy technologie nasobne (ang. wearable), które pozytywnie wpływają na poziom bezpieczeństwa 
i wydajność pracowników.

Inne organizacje, które otrzymały wsparcie Prologis Ventures:

Więcej informacji na temat Prologis Ventures można znaleźć na stronach prologis.com.

Oprogramowanie Flexport pod nazwą Impact Dashboard pomaga 
podmiotom logistycznym oceniać wpływ programów kompensacji 
emisji oraz kalkulować emisje gazów cieplarnianych związanych 
z przewozami ładunków stron trzecich.

Elektroniczna platforma ofert transportowych Cargomatic 
podnosi wydajność logistyki łącząc spedytorów z przewoźnikami 
transportu kołowego, dzięki czemu można ograniczyć typowe emisje 
flotowe o 30%.

Platforma SONAR opracowana przez Freightwaves pomaga 
użytkownikom poznawać i modelować wpływ zmian rynkowych 
i wykorzystania różnych technologii na emisje.

Zeroemisyjne transportery terminalowe Outrider wykorzystują 
sztuczną inteligencję i technologie autonomiczne, by podnosić 
wydajność  oraz obniżać ryzyko wypadków i emisje 
gazów cieplarnianych.

Na początku 2022 roku cztery spośród firm wspieranych 
przez Prologis Ventures trafiło na listę najbardziej Innowacyjnych 
firm świata (The Most Innovative Companies) magazynu 
„Fast Company”.

Andy Ruben, założyciel Trove – jednej ze spółek w portfolio Prologis Ventures
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Global	Insights	and	Research
Nasz dział Global Insights and Research zajmuje się poznawaniem i opisywaniem dynamiki 
światowego rynku oraz najważniejszych czynników sterujących popytem na nieruchomości 
logistyczne. Zespół ten współpracuje z klientami, wykorzystując dane podmiotów zewnętrznych 
i wewnętrzną bazę danych do:

Zespół Global Insights and Research udostępnia wyniki swoich badan w formie publikowanych 
raportów. Oto kilka przykładów najnowszych publikacji:

• raport „Branże nieruchomości logistycznych i e-commerce obniżają ślad węglowy handlu 
detalicznego” dowodzi, że emisje węglowe z handlu internetowego są średnio o 36% niższe 
od emisji generowanych przez handel tradycyjny;

• raport „Rekordowa aktywność klientów wzmaga konkurencję o powierzchnie” opisuje 
sposób, w jaki obecne przechodzenie z zakupów w sklepach na zakupy online wpłynie 
na nieruchomości komercyjne;

• „Nieustanna rewolucja: raport specjalny” przewiduje, że globalne łańcuchy dostaw trwale się 
uodpornią (po części dzięki rewolucjom rynkowym związanym z kwestiami klimatycznymi). 
Zmiana ta przyspieszy, gdy tylko przedsiębiorstwa uporają się z doraźnymi problemami 
na polu zapasów.

tworzenia wiarygodnego i kompleksowego obrazu gospodarki 
i rynku nieruchomości;

analizy regionów i rynków w kontekście globalnym na potrzeby 
zestawień porównawczych i decyzji inwestycyjnych;

prognozowania wpływu aktualnych trendów rynkowych 
na wyniki funduszy;

przewidywania warunków prowadzenia działalności w przyszłości, 
w tym krytycznych  rynkowych punktów przegięcia;

opracowywania białych ksiąg, raportów i prognoz w celu 
informowania obecnych i potencjalnych inwestorów o czynnikach 
ekonomicznych wpływających na wyniki rynku nieruchomości.

With e-commerce setting records during the 2020 holiday season and package deliveries forecast to 
grow by 80%1 over the next decade, a new study by the MIT Real Estate Innovation Lab reveals the 
tangible environmental benefits of online shopping.

Driven by the stay-at-home economy, online retailing surged and remained at peak levels throughout 
2020. Early estimates suggest U.S. online sales grew by upwards of 50%2 (y/y) in 2020’s expanded 
holiday shopping season, with similar trajectories in other major e-commerce markets including 
China, Europe, Japan and elsewhere. Using average emissions results from the MIT study, the 
share shift to e-commerce resulted in approximately 2.4% fewer emissions per package.

PROLOGIS RESEARCH SPECIAL REPORT | January 2021

Logistics Real Estate and E-Commerce  
Lower the Carbon Footprint of Retail

Research

Prologis Park 33 Building 1, Easton, Pennsylvania

Prologis Northpark, Houston, Texas.

The Broad View
1. Customer activity is setting records, with Prologis’ IBI™ activity 

index rising from 59 in Q1 to 71 in Q2. These results indicate 
sustained robust activity as supply chains race to restock amid 
rapid consumer purchasing, in turn creating strong future 
demand. Logistics demand reached a record quarterly high of 
110 million square feet (MSF) in the second quarter, bringing 
absorption for the first half of the year to an unprecedented 194 
MSF, more than double from the same period last year.1 Demand 
was broad-based across a range of customers, with urgency to 
secure space a major factor. 
 

2. Space utilization, which remained in the 84-85% range in the 
second quarter, reveals the challenges supply chains face keeping 
items in stock during a period of record retail sales growth. 

3. Record-level rent growth is also underway, as surging demand 
runs up against high barriers to new supply. Vacancies fell to 4.1% 
in the second quarter and rents rose by 4%, each a record. 

4. Prologis Research has revised our 2021 forecast upward for both 
demand and supply, to 360 MSF and 325 MSF respectively. Supply 
continues to rise but cannot keep pace with demand. Robust 
demand, increasing replacement costs and limited availabilities 
should push rent growth above 10% in 2021.

Record Customer Activity  
Intensifies Competition for Space

Research

U.S. INDUSTRIAL BUSINESS INDICATOR™ | August 2021

Exhibit 1 Exhibit 2

IBI ACTIVITY INDEX
Index, 50 = neutral, seasonally adjusted
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Key messages
1. Higher inventory-to-sales ratios are key to the future 

supply chain. Disruptions in the flow of goods will persist 
beyond the pandemic, driven by structural forces in climate, 
geopolitics and labor.

2.  Higher inventories will require 800 million square feet 
(MSF) of logistics real estate or more to fix the shortage 
and build in resilience. Logistics real estate leasing is not yet 
reflecting resilience-driven demand because companies 
need to first focus on immediate inventory challenges.

3. Gateway locations are poised to benefit as the first step 
on the consumption end of supply chains. Because these 
locations generally have high barriers to new logistics devel-
opment, demand is expected to outstrip supply.

Inventory patterns need to change. Even though the just-
in-time model allowed for a structural decline in inventory-to-
sales ratios, it also relied on the smooth flow of goods [exhibit 
1]. The decline steadied in the 2010s as e-commerce grew as 
a share of the retail business; online channels that offer more 
product variety by default require more inventory. 

Disruptions are interrupting this flow, as the interconnected 
structural shifts that drive climate [exhibit 2], geopolitical [exhibit 
3] and labor risks [exhibit 4] increase. Today’s disruptions offer 
a preview: the pandemic; weather (the impact of the deep 
freeze in Texas on chemical plants, for example); trade (Brexit 
uncertainties); and labor shortages (drayage constraints and 

Supply chains will shift permanently toward resilience. 
This will create powerful demand tailwinds in logistics 
real estate and could prolong or worsen the shortage 
of space and labor. Tomorrow’s supply chain will be 
defined by those who act quickly and decisively. 

Persistent  
Disruption

Research

PROLOGIS RESEARCH SPECIAL REPORT | October 2021

Exhibit 1
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Exhibit 2

MAJOR WEATHER DISASTERS BY DECADE, U.S.
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a lack of truck drivers) combined in 2021 to bring widespread 
shortages, supply chain volatility and higher costs.
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Jak pracujemy?
Kultura, systemy i procesy Prologis promują uczciwość, 
odpowiedzialność i rzetelne procesy decyzyjne w całej 
organizacji. Wdrażamy innowacyjne praktyki ESG w celu 
wzmocnienia naszej pozycji lidera i zwiększenia stopnia naszej 
rezyliencji biznesowej.

Nadzór	Zarządu	
Zarząd (Rada Dyrektorów) Prologis pełni funkcję powiernika 
akcjonariuszy, określa strategię działań oraz zapewnia 
niezależny i doświadczony nadzór. Zarząd ma cztery stałe 
komitety:

• Komitet ds. Audytu;
•  Komitet ds. Organizacji Pracy Zarządu i Nominacji;
• Komitet ds. Talentów i Wynagrodzeń;
• Komitet Wykonawczy.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. dziesięciu spośród jedenastu 
członków zarządu (91%) posiadało kwalifikację członków 
niezależnych, zgodnie z zasadami i standardami ustalonymi 
przez Giełdę Nowojorską (NYSE). Prawa i obowiązki naszego 
wiodącego niezależnego dyrektora opisujemy w najnowszej 
deklaracji „Proxy Statement”.

Zgodnie ze statutem, Komitet ds. Organizacji Pracy Zarządu 
i Nominacji nadzoruje wyniki ESG i informuje cały zarząd 
o sprawach z obszaru ESG. Obejmuje to informacje o realizacji 
celów ESG i aktualizacje procesów oceny ryzyka klimatycznego.

Zarząd Prologis wierzy, że różnorodność sprzyja dobrej dyskusji 
i uwzględnianiu różnych punktów widzenia. W 2021 roku zarząd 
zaktualizował swój regulamin w następujący sposób:

W ramach formalnego procesu poszukiwania kandydatów 
na nowych dyrektorów Komitet ds. Organizacji Pracy 
Zarządu i Nominacji rozważy i poinstruuje zewnętrzną 
firmę rekrutacyjną, by w swoim poszukiwaniach 
uwzględniła kandydatów o zróżnicowanym profilu, w tym 
– na wstępnej liście kandydatów – pod względem płci 
oraz pochodzenie rasowego/etnicznego.

Nasz Komitet ds. Talentu i Wynagrodzeń jest na bieżąco 
informowany o wynikach i działaniach z obszaru kapitału 
ludzkiego, w tym realizacji celów włączania i różnorodności. 
Więcej informacji na temat naszych praktyk zarządczych 
umieściliśmy w naszej najnowszej deklaracji „Proxy Statement”.

RÓŻNORODNOŚĆ	ZARZĄDU	 STAŻ	W	ZARZĄDZIE1

0-5 Years 6-11 Years 12+ Years

Pięć lat premii motywacyjnych 
powiązanych z ESG
W 2017 roku w Prologis powiązano część wynagrodzenia 
kadry kierowniczej i pracowników z wynikami ESG 
poprzez program rocznych premii. W roku 2022 mierniki 
ESG będą odrębną kategorią na karcie kalkulacji premii 
– będą odpowiadać za 10% jej wartości. Wartość ta nie 
odbiega od odsetków dla innych kluczowych obszarów 
w firmie. Kategoria ta będzie obejmować mierniki 
środowiskowe (np. zainstalowana moc fotowoltaiki, 
zamontowane oświetlenie LED), mierniki społeczne 
(np. mierniki z obszaru kultury, talentów, realizacja 
celu włączania, liczba nowych uczestników inicjatywy 
CWI) oraz mierniki zarządcze (np. zewnętrzna ocena 
ratingowa naszego ładu korporacyjnego). Jest to zmiana 
w stosunku do lat poprzednich, kiedy wyniki ESG nie 
były wyodrębnioną kategorią. Więcej informacji na 
temat wynagradzania kadry kierowniczej można znaleźć 
w naszym najnowszej deklaracji Proxy Statement.

1. Cały zarząd uległ przebudowie w 2011 roku z chwilą połączenia AMB Property Corporation i ProLogis – od tamtej pory trwa kadencja przebudowanego zarządu. 
Pana Hamida R. Moghadama, panią Lydię H. Kennard, pana Carla B. Webba i pana Jeffa Skeltona zaliczamy jednak do przedziału „12 i więcej lat”, ponieważ wcześniej 
pełnili funkcje dyrektorów w podmiocie formalnie przejmującym.

Kobiety

Mężczyźni 

Pozostałe 
osoby 

Osoby rasy 
białej 

do 5 lat 6-11 lat 12 i więcej lat
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Etyka	i	zgodność
Oczekujemy od naszych pracowników i członków zarządu 
najwyższych standardów etycznych i staramy się wchodzić 
w relacje biznesowe z klientami i kontrahentami, którzy 
podzielają nasze wartości. Nasz program etyki i zgodności 
odzwierciedla nasze przywiązanie do uczciwości i pomaga 
budować kulturę przestrzegania prawa.

Nasza Komisja Etyki ustala zasady firmowe i dba o ich 
aktualność, nadzoruje szkolenia pracowników z zakresu etyki, 
udziela porad i wskazówek pracownikom oraz bada wszelkie 
zgłoszone przypadki potencjalnych naruszeń. Wszelkie istotne 
wątpliwości zgłaszane są do Komitetu Zarządu ds. Audytu 
zgodnie z Kodeksem i Statutem Komitetu ds. Audytu. 
W Komitecie zasiadają dyrektor ds. prawnych i radca prawny 
Prologis, dyrektor ds. zasobów ludzkich, dyrektor ds. finansów 
i dyrektor ds. zgodności.

Niezależnie od innych zadań nasz globalny dział zgodności 
korporacyjnej szkoli pracowników w zakresie polityk i procedur, 
które ustanowiliśmy, by nasza działalność była wolna od 
naruszeń, konsekwentna i stabilna. Działem kieruje nasz globalny 
dyrektor ds. zgodności. Współpracuje z przedstawicielami 
działów zasobów ludzkich, bezpieczeństwa informacji, 
marketingu i działów prawnych z całego świata w celu 
zapewnienia skutecznych, opartych na ocenie ryzyka szkoleń. 
Szefowie działów zasiadają również w komitetach wewnętrznych, 
w tym w Globalnym Komitecie BHP, która ustala określa polityki 
i dobre praktyki mające na celu podniesienie standardu ochrony 
naszych pracowników i kontrahentów, jak również w Komitecie 
Sterującym ds. Bezpieczeństwa Informacji, którego zadaniem 
jest dbanie o bezpieczeństwo zasobów informacyjnych Prologis.

Zachęcamy pracowników i interesariuszy zewnętrznych 
do zgłaszania wszelkich problemów lub wątpliwości etycznych 
za pośrednictwem naszej infolinii ds. etycznych. Infolinia, którą 
administruje podmiot zewnętrzny, jest dostępna online lub pod 
bezpłatnym całodobowym numerem 1-888-359-6331 (ze Stanów 
Zjednoczonych i Kanady). Instrukcje kontaktowania się z infolinią 
ze wszystkich pozostałych krajów i regionów umieszczamy pod 
tym linkiem. W roku 2021 bezpośrednio przez infolinię wpłynęło 
do Prologis dziesięć zgłoszeń.

1-888-359-6331
Infolinia Prologis ds. etycznych

Nasz program etyki i zgodności 
odzwierciedla nasze przywiązanie 
do uczciwości, jak również pomaga 
budować kulturę zgodności.

Stosujemy proaktywne, bazujące na ocenie ryzyka podejście 
do przywództwa i zarządzania w obszarze etyki i zgodności: 
przeprowadzamy oceny, po czym ustalamy priorytety, 
zarządzamy zidentyfikowanymi ryzykami i monitorujemy je. 
Każdy czynny pracownik przechodzi coroczne szkolenie  
z naszego Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie (zwanego 
dalej „Kodeksem”). Kodeks, który przetłumaczyliśmy na 
15 języków, obejmuje zasady obowiązujące w organizacji, 
w tym naszą politykę antykorupcyjną, politykę w zakresie 
ustawy FCPA oraz politykę w zakresie wykorzystywania 
informacji poufnych (ang. insider trading). Zawiera także 
zapisy dotyczące równości w zatrudnieniu, ochrony przed 
monopolami, ochrony praw autorskich, działalności 
politycznej i darowizn, konfliktu interesów, łapówkarstwa, 
zachowań odwetowych oraz dyskryminacji i nękania. 
Pracownicy spoza USA przechodzą specjalne szkolenie 
w zakresie ustawy FCPA (zakazującej amerykańskim 
podmiotom gospodarczym korumpowania decydentów 
w innych państwach), a nasz zespół audytu wewnętrznego 
przeprowadza coroczny audyt przestrzegania FCPA.

Menedżer ds. rozwiązań w Prologis Essentials, Tyler Steinetz, 
dogląda montażu regałów w magazynie w Burlington w stanie 
New Jersey

Pracownicy mają do dyspozycji jeszcze inne możliwości 
zgłaszania spraw lub wątpliwości etycznych – mogą 
na przykład:

• zwrócić się do bezpośredniego przełożonego,
• zwrócić się do przełożonego swojego przełożonego,
• zwrócić się do dowolnego członka Komisji Etyki.

Kodeks Prologis zawiera rygorystyczne zapisy na wypadek 
działań odwetowych przeciwko osobom zgłaszającym 
wątpliwości w dobrej wierze lub uczestniczącym 
w postępowaniu wyjaśniającym.
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Zarządzanie	ryzykiem
Skuteczne zarządzanie ryzykiem pomaga nam osiągać 
pożądane i przewidywalne wyniki biznesowe, pozwalające 
nam lepiej służyć naszym pracownikom, klientom, partnerom 
i akcjonariuszom.

Do zarządzania zagrożeniami dla firmy i branży wykorzystujemy 
globalne ramy zarządzania ryzykiem. Informacje na temat 
tych zagrożeń można znaleźć w rozdziale „Czynniki ryzyka” 
naszego sprawozdania 10-K. Poszczególne zagrożenia leżą 
w kompetencjach właściwych działów naszej firmy przy 
zaangażowaniu i nadzorze ze strony zespołów do spraw 
zarządzania ryzykiem, zgodności, audytu wewnętrznego 
oraz zespołów prawnych.

Narzędzie do oceny ryzyka 
klimatycznego 
Specjaliści Prologis opracowali narzędzie do oceny 
zagrożeń i szans związanych ze zmianami klimatycznymi 
i zagrożeniami naturalnymi.

Narzędzie korzysta z danych pochodzących od wiodącej 
globalnej firmy reasekuracyjnej, obejmujących szereg 
zagrożeń naturalnych oraz trzy trajektorie emisji gazów 
cieplarnianych. Panel sterowania, opracowany przez nasz 
własny zespół analityków danych geoprzestrzennych, 
dostarcza zaawansowanych wglądów wizualnych.

Chociaż do tej pory nasze portfolio wykazywało się 
odpornością, dane i panel sterowania pozwalają 
nam ocenić wpływ jeszcze bardziej ekstremalnych 
temperatur oraz częstszych i intensywniejszych katastrof 
naturalnych.

Korzystając z tego narzędzia, jesteśmy w stanie 
bardziej strategicznie podchodzić do ulepszeń naszych 
aktywów i podnoszenia ich odporności.

W nadchodzących latach amerykańska Komisja 
Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) może zacząć 

wymagać rzeczowej oceny pozytywnych i negatywnych 
skutków zmian klimatycznych i zagrożeń naturalnych. 
Nasze podejście do ryzyka klimatycznego pomaga nam 
przygotować się na taką ewentualność.

Więcej informacji na temat naszego podejścia 
do zarządzania ryzykiem klimatycznym można znaleźć 
w naszej informacji TCFD.

Nasze procesy oceny ryzyka obejmują testy scenariuszowe, 
modelowanie probabilistyczne oraz wkład ekspertów 
zewnętrznych. Ustalenia ocen ryzyka są systematycznie 
raportowane w kwartalnych aktualizacjach dla Komitetu 
Wykonawczego, Komitetu ds. Audytu oraz Zarządu 
– Rady Dyrektorów.

Oto przykłady działania naszych ram zarządzania ryzykiem:

• Komisja Inwestycyjna: wszelkie dysponowanie kapitałem 
rzeczowym (budowa, przejęcia, dywestycje) podlega ocenie 
naszej Komisji Inwestycyjnej, która rozpatruje zarówno 
kwestie inwestycyjne, jak i sprawy środowiskowe (w tym, 
czy inwestycja posiada certyfikaty zrównoważonego 

budownictwa), ekspozycje na zagrożenia naturalne, jak 
również uwarunkowania prawne i regulacyjne. W skład tego 
komitetu wchodzą CEO, COO, CFO, CIO, CCO i jeszcze kilku 
wysokiej rangi liderów.

• Cyberbezpieczeństwo: korzystamy z pewnych i ciągle 
dostosowywanych środków obrony przed wyłaniającymi się 
scenariuszami cyberzagrożeń. Obejmuje to obowiązkowe 
coroczne szkolenie wszystkich pracowników w zakresie 
cyberbezpieczeństwa. W roku 2021 przetestowaliśmy 
te środki w ramach międzyfunkcjonalnego scenariusza 
cyberataku, którym administrowała specjalistyczna 
firma zewnętrzna. W 2021 roku nie miały miejsca żadne 
incydenty związane z bezpieczeństwem istotnych informacji 
lub danych osobowych.

GŁÓWNE	KATEGORIE	RYZYKA

Związane	z	nieruchomościami
Od zagrożeń związanych nabywaniem 
i budową aktywów po te związane 
z ich posiadaniem i długofalową, 
zrównoważoną wydajnością.

Finansowe

Związane	z	przedsiębiorstwem	
i	nowe	typy	zagrożeń
Obejmujące zagrożenia związane 
z ładem korporacyjnym, regulacyjne, 
prawne, związane z kapitałem 
ludzkim, jak również nowe typy ryzyk, 
takie jak zagrożenia klimatyczne, 
ryzyko przełomu technologicznego 
czy cyberzagrożenia.

Korzystając z tego narzędzia, jesteśmy 
w stanie bardziej strategicznie podchodzić 
do ulepszeń naszych aktywów.
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• Ryzyko	klimatyczne: odporność naszego portfolio 
ma krytyczne znaczenie dla naszych klientów, inwestorów 
i innych interesariuszy. Dzięki współpracy z globalnym 
towarzystwem reasekuracyjnym otrzymujemy informacje 
o zagrożeniach dla konkretnych aktywów, obejmujące 
12 czynników oraz trzy scenariusze przebiegu zmian 
klimatycznych. Dane te pozwalają nam lepiej zrozumieć 
naszą ekspozycję na tego typu zagrożenia i skuteczniej 
się przed nimi zabezpieczać. Więcej informacji na temat 
naszego podejścia do ryzyka klimatycznego można znaleźć 
w rozdziale Zrównoważona logistyka i naszej informacji TCFD.

Odpowiedzialność	za	łańcuch	dostaw
Jako dostawca nowoczesnych i wydajnych obiektów 
logistycznych odgrywamy określoną rolę w łańcuchach 
dostaw naszych klientów i możemy pomóc im w osiąganiu 
własnych celów zrównoważonego rozwoju. Wykorzystując 
nasze globalne procesy zamówień staramy się dostarczać 
naszym klientom najlepszej ogólnej wartości. Dzięki nim nasze 
zespoły mogą oferować wysokiej jakości produkty i usługi, 
ograniczając zarazem całkowity koszt i ryzyko. Przykładowo, 

kupowanie betonu i stali (dwa najważniejsze komponenty 
budynków) od lokalnych dostawców pozwala nam inwestować 
w społeczności, w których prowadzimy działalność, oferować 
miejsca pracy na miejscu, a także ograniczać koszty spedycji 
i transportu oraz związane z nimi skutki środowiskowe.

Nasz Kodeks Postępowania Dostawcy opisuje nasze 
oczekiwania w zakresie praktyk biznesowych, rekrutacyjnych, 
środowiskowych, społecznych i etycznych, w tym korzystanie 
z usług podwykonawców i zasady ich obowiązujące. Kodeks 
opisuje środki:

•  zakazujące pracy przymusowej i pracy dzieci w ramach 
zobowiązania Prologis do poszanowania praw człowieka;

• zapewniające środowisko pracy wolne od dyskryminacji 
i nękania ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, narodowość, 
wiek, wyznanie, stan cywilny, niepełnosprawność, orientację 
seksualną czy status weterana;

• promujące bezpieczne i zdrowe środowisko pracy zgodnie 
z wszelkimi właściwymi przepisami;

• promujące korzyści środowiskowe poprzez zmniejszanie 
zużycia energii i wody oraz programy ograniczania odpadów.

Niezależny ośrodek zewnętrzny prowadzi oceny 
przedkwalifikacyjne naszych potencjalnych dostawców 
w ramach zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw – to pozwala 
nam się upewnić, że spełniają standardy. W roku 2022 
zamierzamy ukończyć przegląd naszych działań w zakresie 
odpowiedzialności za łańcuch dostaw oraz ocenę ryzyka w celu 
identyfikacji obszarów współpracy z naszymi dostawcami 
i budowania zdolności.

Prawa	człowieka
Jesteśmy przywiązani do prowadzenia działalności w sposób 
etyczny, który chroni prawa człowieka. Nasza globalna polityka 
w zakresie praw człowieka określa nasze zobowiązania do:

• uczciwego zatrudniania, wynagradzania i awansowania;
• zapobiegania pracy dzieci oraz pracy niewolniczej 

i przymusowej, w tym w ramach naszego łańcucha dostaw;
• zapewniania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy;
• przestrzegania właściwych przepisów i regulacji w zakresie 

czasu pracy, gwarancji uczciwej i równej płacy, ochrony 
prawa do sporów zbiorowych i wolności zrzeszania się.

Nasze działy etyki i zgodności oraz ESG są odpowiedzialne 
za wdrażanie tej polityki oraz za śledzenie pojawiających się 
problemów i nowych regulacji. W roku 2021 główne agencje 
ratingowe ESG – Dow Jones Sustainability Indices, MSCI 
i Sustainalytics – nie zidentyfikowały żadnych poważnych 
kontrowersji w obszarze praw człowieka.

Zakupy betonu i stali (dwa najważniejsze 
komponenty budynków) od lokalnych 
dostawców pozwala nam inwestować 
w społeczności, w których prowadzimy 
działalność.
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Podejście Prologis do zrównoważonej logistyki 
koncentruje się na klientach. Obejmuje ono 
ograniczanie zużycia energii i emisji zarówno 
na etapie budowy, jak i eksploatacji, wytwarzanie 
energii odnawialnej na potrzeby naszych budynków, 
a także dostarczanie rozwiązań z zakresu energetyki 
i mobilności, takich jak wytwarzania i magazynowanie 
energii czy ładowanie pojazdów elektrycznych.
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Zrównoważona logistyka

Prologis Park w Nieuwegein (Holandia)

195 mln stóp kw. 
certyfikowanej 
zrównoważonej powierzchni 
użytkowej (pięciokrotność 
powierzchni nowojorskiego 
Central Parku)

38%
ograniczenie emisji 
z zakresu 3. od 2016

325MW
mocy zainstalowanej 
fotowoltaiki na obiektach 
(na 30 kwietnia 2022) – 
ilość energii wystarczająca 
do zasilania  ponad 60 tys. 
amerykańskich domostw 
przez rok

Zero emisji 
netto 
całej działalności 
operacyjnej Prologis 
do 2030 oraz z całego 
naszego łańcucha wartości 
do 2040 (cel)
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Szansa na dekarbonizację    
Zarówno obiekty, jak i działalność logistyczna 
mają znaczący wpływ na globalne emisje gazów 
cieplarnianych.  
Według amerykańskiej Agencji Informacji 
Energetycznej:

47%
globalnych rocznych emisji CO2 pochodzi 
z eksploatacji budynków, materiałów 
budowlanych oraz działalności budowlanej 
i innych źródeł związanych z branżą budowlaną;

28%
globalnych rocznych emisji CO2 pochodzi 
z sektora transportowego. 

Pomagając ograniczać lub eliminować te emisje 
Prologis dostarcza swym klientom ważnej usługi 
dodanej: pomagamy prowadzić działalność w sposób 
bardziej wydajny, ograniczać koszty oraz osiągać 
własne cele związane z dekarbonizacją i klimatem.

Zmiany klimatyczne i energia
Jako globalny lider nieruchomości logistycznych 
musimy podejmować pilne działania na rzecz łagodzenia 
zmian klimatu.

Od roku 2018 jesteśmy pierwszym funduszem REIT z branży 
logistyki z zatwierdzonym celem SBT (celem wyznaczonym 
naukowo). W 2022 roku zwiększyliśmy nasze ambicje 
i zaktualizowaliśmy ten cel: naszym teraz jest nim osiągnięcie 
zerowej emisyjności netto całego naszego łańcucha wartości 
do roku 2040.

Nasze podejście jest trojakie: mierzymy nasze emisje, 
ograniczamy emisje naszego łańcucha wartości oraz 
inwestujemy w technologie służące redukcji emisji 
węglowych.

Jesteśmy neutralni węglowo w zakresie 1. (emisje 
bezpośrednie) i zakresie 2. (emisje z zakupionej energii) 
od roku 2019. Osiągnęliśmy to dzięki poprawie wydajności 
energetycznej oraz zakupom wysokiej jakości instrumentów 
kompensujących emisje i certyfikatów energii odnawialnej 
(REC). Więcej informacji na ten temat można znaleźć 
w rozdziale Nasze podejście do kompensacji emisji.

Emisje z zakresu 3. (emisje nie związane bezpośrednio 
z naszą działalnością) odpowiadają za 99,9% naszego 
całkowitego śladu emisyjnego, stanowiąc tym samym 
najlepszą sposobność do jego ograniczenia. Możemy 
redukować nasze emisje ograniczając zużycie energii przez 
budynki i najemców, powiększając moc i wykorzystanie 
generowanej przez nas energii odnawialnej (i dostarczając 
ją naszym klientom), dokonując ekologicznych wyborów 
na  etapie projektowania nowych budynków oraz wspierając 
przechodzenie na pojazdy nisko- i zeroemisyjne.

Spodziewamy się, że zużycie energii w naszej branży będzie 
rosło wraz ze wzrostem zapotrzebowania na elektryfikację 
obiektów, automatyzację operacji magazynowych 
oraz dekarbonizację flot. 

Optymalizować wykorzystanie energii i minimalizować emisje 
gazów cieplarnianych (GHG) możemy poprzez:

bardziej efektywną eksploatację 
obiektów (elektryfikacja, oświetlenie 
LED, chłodne dachy);

generowanie i dostarczanie 
odnawialnej energii naszym klientom 
na potrzeby ich działalności, 
w tym korzystania z pojazdów 
elektrycznych;

pozyskiwanie certyfikatów 
zrównoważonego budownictwa 
dla wszystkich naszych nowych 
i modernizowanych obiektów. 
Obejmuje to budowę wydajniejszych 
budynków oraz korzystanie 
z materiałów i technologii 
budowlanych o niższej emisyjności. 

Naszym nowym celem jest osiągnięcie 
zerowej emisyjności netto całego naszego 
łańcucha wartości (co obejmuje emisje 
z zakresów 1., 2. i 3.) do roku 2040.

W związku z naszym zwiększonym zainteresowaniem 
gromadzeniem danych prowadzimy przegląd naszej 
metodologii pomiaru emisji GHG i systemów danych w celu 
uzyskania lepszego wglądu w możliwości ograniczania emisji 
w miarę rozwoju i dekarbonizacji naszej działalności. Pomoże 
to również naszym klientom w identyfikacji działań, jakie 
muszą podjąć, by zrealizować własne cele klimatyczne.

Każde z tych działań ogranicza nasze oddziaływanie, 
jak również oddziaływanie naszych klientów.

WSTĘP    WYPRZEDZAMY TO, CO PRZED NAMI    ZRÓWNOWAŻONA LOGISTYKA    INSPIRUJĄCY LUDZIE    SIŁA SPOŁECZNOŚCI    DODATKOWE INFORMACJE



 Raport ESG 2021-22 25

Emisje	w	latach	2017-21	Zakres	1.	i	2.	 Źródła	emisji	z	zakresu	1.	i	2.	w	2021	roku

Emisje	w	latach	2017-21 Źródła	emisji	z	zakresu	3.	w	2021	roku

Emisje	według	zakresów

CO2e [t]

CO2e [mln t]

EMISJE	GAZÓW	CIEPLARNIANYCH	(GHG)	W	LICZBACH1

1. Naszym celem SBT z roku 2018 było ograniczenie o 21% emisji z zakresu 1. i 2. oraz o 15% emisji z zakresu 3. do roku 2025, zaś do roku 2040 obniżenie ich odpowiednio o 56% i 40% – w stosunku do roku 
bazowego 2016. Naszym zaktualizowanym (2022) celem SBT jest osiągnięcie zerowej emisyjności netto naszej działalności operacyjnej (zakresy 1. i 2.) do roku 2030,  zaś do 2040 r. – zerowej emisyjności netto 
naszego łańcucha wartości (zakres 3.). Więcej danych dotyczących energii i emisji, w tym wskaźnik intensywności emisji oraz nasz dokument Greenhouse Gas Assurance Statement można znaleźć na stronach 
internetowych Prologis w sekcji Data and Assurance.

2. Obejmuje emisje związane z podróżami służbowymi, aktywnościami związanymi z paliwem i energią. W ramach zakresu 3. kategorie 4, 5, 8-12, 14-15 są poniżej progu istotności (de minimis) i nie mają znaczenia dla 
działalności Prologis. Emisje związane z procesem budowlanym szacujemy w oparciu o wydatki dokonane w związku z tym procesem, co jest dopuszczalną metodą w świetle Greenhouse Gas Emissions Protocol.

Nasze emisje z zakresu 1. i 2. obniżyły się o 22% między rokiem 2020 a 2021 – przede wszystkim dzięki 
ograniczeniu zużycia gazu ziemnego na cele ogrzewania naszych biur. Główne źródła naszych emisji zakresu 1. 
obejmują zużycie paliwa w pojazdach posiadanych lub wynajmowanych przez Prologis, zużycie gazu ziemnego 
przez biura posiadane przez Prologis oraz zużycie oleju napędowego przez zapasowe generatory i pompy wody. 
Emisje zakresu 2. wiążą się głównie ze zużyciem energii elektrycznej przez biura Prologis.

Zakres 1. i 2.
0,1%

Zakres 3.
99,9%

Nasze emisje z zakresu 3. obniżyły się o 1% między rokiem 2020 a 2021. W stosunku do roku bazowego 
dla naszego celu SBT (2016) obniżyliśmy emisje z zakresu 3. o 38%, przede wszystkim dzięki podniesieniu 
wydajności energetycznej budynków. Największymi źródłami emisji zakresu 3. są emisje ze zużycia energii 
przez klientów/najemców (aktywa w wynajmie) oraz wbudowany ślad węglowy powstały w procesie budowy 
(dobra kapitałowe oraz zakupione towary i usługi).
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Nasi klienci w coraz większym stopniu zainteresowani 
są ograniczaniem oddziaływania własnej działalności 
logistycznej. Obejmuje to zmniejszanie zużycia energii, 
które zwykle odpowiada za około 15% całkowitego budżetu 
operacyjnego magazynu. Oferujemy całą gamę rozwiązań 
na potrzeby naszych klientów i ich urządzeń.

Energia	odnawialna
Prologis wciąż pozostaje liderem wytwarzania energii słonecznej 
ze swoimi 285 MW globalnych mocy produkcyjnych na koniec 
2021 roku*. W USA uplasowaliśmy się na 3. miejscu pod 
względem mocy zainstalowanej fotowoltaiki na obiektach 
według najnowszego raportu SEIA Solar Means Business.

W ramach rozwiązania SolarSmart budujemy, eksploatujemy 
i konserwujemy dachowe systemy fotowoltaiczne z korzyścią 
dla naszych klientów. W roku 2021 około 60 klientów – wśród 
nich Home Depot, Daimler Trucks, Cummins, FLEX i The 

PRZYROST	MOCY	ZAINSTALOWANEJ	FOTOWOLTAIKI	

WZROST	WYKORZYSTANIA	OŚWIETLENIA	LED

GW, w tym przyrost prognozowany

% portfolio, w tym wzrost prognozowany
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JM Smucker Company – uczestniczyło w tym programie. 
Bierzemy również udział lokalnych programach energetyki 
słonecznej i infrastruktury komunalnej, zapewniając lokalnym 
społecznościom czystą energię i infrastrukturę sieciową 
do jej rozprowadzania. Wraz z rozbudową mocy wytwarzania 
planujemy zapewniać magazyny energii i systemy zapasowe 
jako usługę dla klientów i urządzeń w naszych obiektach, 
pozwalające przechowywać nadwyżkę energii pozyskanej 
za dnia do wykorzystania po zachodzie słońca.

Oświetlenie	LED	
Oświetlenie LED zużywa od 60 do 80% mniej energii 
od standardowego oświetlenia magazynowego. W ramach 
naszego rozwiązania Prologis Essentials LED klienci mogą 
przejść na oświetlenie LED bez żadnych początkowych 
nakładów kapitałowych. Płacą zaledwie 1% od 1 stopy 
kw. miesięcznie, zmniejszają swoje zużycie energii 
i korzystają z zalet oświetlenia LED, takich jak podwyższone 
bezpieczeństwo, produktywność i zadowolenie pracowników.

Na koniec roku 2021 zainstalowaliśmy oświetlenie LED na 57% 
powierzchni magazynowych i biurowych w naszym portfolio. 
Do 2025 roku zamierzamy dojść do poziomu 100%.

Mobilność	i	ładowanie	pojazdów	elektrycznych
Coraz więcej klientów Prologis przestawia się na pojazdy 
elektryczne w celu ograniczania swoich emisji. Ładując pojazdy 
ze swoich flot na terenie obiektów logistycznych minimalizują 
konieczność zjeżdżania z trasy i optymalnie wykorzystują  czas 
postoju w bazie. Nasze portfolio obejmuje około 200 stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych. W roku 2022 planujemy 
poszerzyć zakres usługi ładowania pojazdów dla klientów 
– spodziewamy się osiągnąć 10 MW łącznej mocy ładowania.

Zgodnie z naszym  celem zeroemisyjności nadal będziemy 
rozbudowywać nasze portfolio rozwiązań służących 
dekarbonizacji, pomagając klientom osiągać ich własne 
cele w sposób efektywny pod względem kosztowym.

Zrównoważony rozwój dla naszych klientów 

*325 MW na dzień 30 kwietnia 2022

Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Prologis Park South Brunswick 
w Dayton w stanie New Jersey

Prologis plasuje się na 3. miejscu wśród 
amerykańskich firm pod względem mocy 
zainstalowanej fotowoltaiki na obiektach.
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Ekologiczne projektowanie i budownictwo 
Chcąc minimalizować oddziaływanie na środowisko 
oraz wychodzić naprzeciw potrzebom naszych klientów 
i społeczności, włączamy do naszych budynków wiele 
elementów z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Certyfikaty	budowlane
Od 2008 roku Prologis buduje zgodnie ze standardem LEED 
lub równorzędnym standardem budowlanym, jeśli tylko 
przedsięwzięcie takie jest wykonalne. Nasze portfolio obejmuje 
ponad 550 budynków z certyfikatami zrównoważonego 
rozwoju od LEED, BREEAM, WELL, CASBEE, DGNB, HQE 
i innych wiodących podmiotów certyfikujących. Według 
stanu na czerwiec 2021 roku każda budowa lub modernizacja 
zatwierdzona przez naszą Komisję Inwestycyjną uzyska 
certyfikat zrównoważonego rozwoju.

W 2021 roku nasz program wolumenowy LEED został ponownie 
zatwierdzony przez Radę Budownictwa Ekologicznego USA 
(USGBC), tym razem na wyższym poziomie LEED v4, co jest 
pierwszym takim przypadkiem w branży nieruchomości 
logistycznych w USA. Skala naszej działalności pozwala 
na to, by w ramach tego taniej i szybciej programu uzyskiwać 
certyfikację budynków. Program wolumenowy LEED 
kieruje również naszymi poczynaniami na rzecz bardziej 
zrównoważonego zagospodarowania i uzbrojenia terenu, 
oszczędzania wody, efektywności energetycznej, doboru 
materiałów i jakości środowiska wewnątrz obiektu. Od 2014 roku 

uczestnictwo w tym programie pozwoliło nam zaoszczędzić 
około 36 mln dolarów.

Odpady	budowlane	i	gospodarka	obiegu	zamkniętego	
Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej budynki 
i sektor budowlany odpowiadają łącznie za 33% całkowitego 
końcowego zużycia energii na świecie i blisko 15% 
bezpośrednich emisji CO2.

Do 2025 roku Prologis zamierza osiągnąć neutralność 
węglową procesu budowlanego dla każdego budowanego 
i modernizowanego obiektu. Planujemy dojść do tego 
celu poprzez maksymalne ograniczenie ilości odpadów 
budowlanych oraz wykorzystanie projektów budynków 
inteligentnych, nowych technologii budowlanych i materiałów 
z odzysku. Przykładem jest holenderskie centrum dystrybucyjne 
Prologis Park Waalwijk DC3 o powierzchni 26 tys. m2, które 
zbudowaliśmy wykorzystując około 30% materiałów 
z odzysku, materiałów biopochodnych lub materiałów typu 
„cradle-to-cradle” (C2C). Wszystkie materiały skatalogowano 
w cyfrowym paszporcie materiałowym, by ułatwić ich ponowne 
wykorzystanie w przyszłości. W przypadku emisji, których 
tymi metodami nie byliśmy w stanie wyeliminować, zakupimy 
wysokiej jakości projekty kompensujące emisje węglowe.

GOSPODARKA	ODPADAMI	BUDOWLANYMI1

mln ton

Proces budowlany stanowi największe źródło odpadów 
w naszej działalności, a zarazem znaczącą szansę na szersze 
wykorzystanie projektowania cyrkularnego. Każde 
przedsięwzięcie budowlane Prologis uwzględnia plan 
zarządzania odpadami. By pomóc w uzyskaniu certyfikatu 
zrównoważonego rozwoju, przedsięwzięcia budowlane Prologis 
przewidują wykorzystanie materiałów z odzysku, pozyskiwanie 
materiałów lokalnie, a także gromadzenie i publikowanie 
raportowanych przez wykonawców danych dotyczących 
odpadów (w miarę możliwości).

W ramach dodatkowej ścieżki ograniczania odpadów 
budowlanych Prologis do swoich nowych budów zaczął 
włączać zasady projektowania cyrkularnego. W Niderlandach 
korzystamy z „przybornika cyrkularnego”, obejmującego 
koncepcje, praktyki i metody gospodarki obiegu zamkniętego, 
z których korzysta się przy budowie naszych magazynów. 
Korzystamy również z cyfrowego paszportu materiałowego 
na niektórych rynkach do katalogowania materiałów 
i komponentów wykorzystanych w nowym budynku, by łatwiej 
było ponownie je wykorzystać po wycofaniu budynku 
z eksploatacji.

W całej naszej organizacji pracujemy nad ulepszaniem naszej 
gospodarki odpadami, w tym nad jakością danych dotyczących 
odpadów.

Więcej danych publikujemy na stronach Prologis w sekcji 
Data and Assurance.

2017 2018 2019 2020 2021

Odpady 
wygenerowane 8,948 66,427 61,631 16,560 91,998 

Odpady 
odzyskane2 8,229 63,022 55,427 15,681 58,238 

Odpady 
składowane 719 3,405 6,204 879 33,760 

1. Odpady, którymi gospodaruje się w ramach trzech certyfikatów zrównoważonego budownictwa: LEED, BREEAM (Wielka Brytania) oraz CASBEE. Nie dla wszystkich przedsięwzięć gromadzimy 
dane dotyczące odpadów budowlanych.

2. Odpady odzyskane w czasie trwania przedsięwzięcia agreguje się i raportuje w roku, w którym przedsięwzięcie otrzymuje certyfikat zrównoważonego budownictwa

Prologis Park w Waalwijk (Niderlandy)

Zobowiązaliśmy się, że do roku 2025 
każdy budowany lub modernizowany 
przez nas obiekt będzie realizowany 
w sposób neutralny węglowo.
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Obiekt LEED Platinum w Brazylii
W roku 2021 zadebiutowaliśmy nową inwestycją: nasz obiekt Dutra RJ Building 100 w Rio de Janeiro uzyskał certyfikat LEED Platinum za znakomity ekologiczny projekt, 
proces budowlany oraz cechy i praktyki eksploatacyjne. Building 100 jest częścią składającego się z sześciu budynków parku logistycznego o łącznej powierzchni 
2 mln stóp kw., obejmującego udogodnienia dla klientów i pracowników (w tym bufet i aulę). Spodziewamy się, że cały kompleks uzyska certyfikat LEED Platinum 
do końca 2022 roku.

CECHY	BUDYNKU
• zdolność wytwarzania energii słonecznej na miejscu;
• chłodny dach i jasne nawierzchnie;
• oświetlenie LED;
• 95% odpadów budowlanych ponownie wykorzystanych 

lub poddanych recyklingowi;

• materiały o niskiej zawartości LZO poprawiające jakość 
powietrza w pomieszczeniach;

• architektura krajobrazu oszczędzająca zużycie wody 
dzięki wykorzystaniu do nawadniania wody opadowej;

• stacje ładowania pojazdów elektrycznych;
• stojaki na rowery i przebieralnie;
• świetliki zapewniające dostęp światła słonecznego;
• bliskość transportu i usług publicznych.

WSTĘP    WYPRZEDZAMY TO, CO PRZED NAMI    ZRÓWNOWAŻONA LOGISTYKA    INSPIRUJĄCY LUDZIE    SIŁA SPOŁECZNOŚCI    DODATKOWE INFORMACJE



 Raport ESG 2021-22 29

Chłodne	dachy
W odpowiednich warunkach (zależnie od lokalizacji obiektu) 
instalujemy na dachach białe lub odbijające światło 
powierzchnie, by ograniczać zużycie energii przez budynek. 
Korzyści obejmują nawet 15-procentową redukcję zużycia 
energii na potrzeby klimatyzacji, niższe koszty napraw 
uszkodzeń powstałych wskutek promieniowania UV i IR, 
jak również ograniczenie powstawania miejskich wysp ciepła. 
Na koniec 2021 roku 47% powierzchni naszych dachów została 
pokryta warstwą chłodną lub odbijającą światło.

Odpowiedzialne	korzystanie	z	zasobów	wody
Obiekty logistyczne zwykle w bardzo niewielkim stopniu 
oddziałują na dostępność i jakość wody. Projektujemy 
systemy retencji i detencji wody, by zapewnić, że tempo 
odpływu wody z terenu obiektu nie przekracza tempa sprzed 
budowy. Instalujemy toalety niskoprzepływowe oraz baterie 
umywalkowe z czujnikami ruchu, by ograniczać zużycie 
wody. Sadzimy rodzime gatunki roślin, które nie wymagają 
dodatkowego podlewania. W celu zdalnego monitorowania 
system wodnego obiektu Prologis Labs opracował inteligentne 
zestawy do pomp, które mogą zbierać i przesyłać dane 
dotyczące temperatury wody, działania pomp (wibracji) 
i wycieków.

1. Zweryfikowane przez Gold Standard, VCS/Verra, CAR, ACR.
2. W roku 2022 pracujemy and poprawą kompletności i dokładności naszych danych dotyczących wody, w tym danych w zakresie zużycia wody przez biura firmy, 

zużycia w związku z eksploatacją portfolio i poboru wody na cele budowlane.

Zeroemisyjny projekt 
zorientowany na społeczność
Park Moissy II DC1 to zlokalizowany pod Paryżem 
park logistyczny o powierzchni 1 mln stóp kw., 
który wybudowano bez przyłącza gazowego. 
By zapewnić sobie ciepło, chłód i energię elektryczną, 
polega on na wydajności energetycznej projektu 
budowlanego, instalacji fotowoltaicznej na dachu, 
zakupach odnawialnej energii i geotermalnych 
wymiennikach ciepła BTES do magazynowania 
energii. Jest wyposażony w infrastrukturę ładowania 
pojazdów elektrycznych i tankowania CNG, system 
przechwytywania wody deszczowej do irygacji, 
12 akrów przestrzeni PARKlife™ oraz własną pasiekę 
(z miodu korzysta również najemca). Innowacje 
te pozwalają unikać emisji 115 tys. ton CO2e gazów 
cieplarnianych i ograniczać wydatki eksploatacyjne 
o około 215 tys. dolarów rocznie w zależności 
od cen energii.

Prologis Park Moissy, Moissy Cramayel we Francji.

Chłodne dachy mogą obniżyć zużycie 
energii na potrzeby klimatyzacji 
nawet o 15%.

Montaż chłodnego dachu na obiekcie Prologis Park Cedros, 
Tepotzotlan w Meksyku

ZUŻYCIE	WODY	W	BIURACH	FIRMY1

ZMNIEJSZENIE	ZUŻYCIA	WODY2

2017 2018 2019 2020 2021

Biura  
firmy

5.3 
(13/83)

9.0 
(21/88)

14.3 
(17/87)

18.3 
(22/96)

18.7 
(24/84)

2017 2018 2019 2020 2021

LEED† 34% 32% 29% 33% 31%

BREEAM‡ 61% 64% 53% 51% 59%

†  Wyłącznie wewnątrz budynku. Na podstawie kalkulatora zmniejszenia zużycia 
wody LEED.

‡  Tylko Wielka Brytania.

mln galonów (biura raportujące/wszystkie)

Według certyfikatu budownictwa zrównoważonego 

Certyfikat ISO 14001     
W zarządzaniu procesem budowlanym 
Prologis kieruje się swoim globalnym 
systemem zarządzania środowiskowego (EMS), 
certyfikowanym przez DNV GL* pod kątem 
zgodności z normą ISO 14001:2015. Elementem 
certyfikacji są obowiązkowe coroczne szkolenia 
dla pracowników Prologis nadzorujących budowy.
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Współpraca z Cool Earth przynosi korzyści peruwiańskiej Amazonii.

Mineralizacja CO2 dla 
mocniejszego betonu
Gdy w roku 2020 w Nashville w stanie Tennessee szalały 
tornada, uszkodzeniu uległy trzy nasze magazyny. 
Planując nową budowę, Prologis nawiązał współpracę 
z CarbonCure Technologies w celu obniżenia 
wbudowanego śladu węglowego betonu, stanowiącego 
znaczące źródło emisji CO2.

Technologia CarbonCure polega na wstrzykiwaniu 
przechwyconego CO2 do świeżego betonu, gdzie ulega 
on natychmiastowej mineralizacji w węglan wapnia, 
co wzmacnia materiał i na zawsze zatrzymuje w nim 
wstrzyknięty CO2. Nawet gdy beton w końcu popęka, 
zmineralizowany dwutlenek węgla nigdy nie zostanie 
z niego uwolniony i nie powróci do atmosfery. Produkt 
końcowy cechuje się taką samą wysoką jakością jak 
beton, lecz ma przy tym mniejszy ślad węglowy.

Zastosowanie CarbonCure w trzech stropach, ścianach 
i nawierzchniach zewnętrznych obiektu pozwoliło 
zmniejszyć emisje CO2 o blisko 250 ton – mniej więcej tyle, 
ile absorbuje 300 akrów lasu przez cały rok. Rozważamy 
możliwość wykorzystania tego innowacyjnego materiału 
w kolejnych naszych projektach.

Bioróżnorodność
Strategią biznesową Prologis jest budowa, posiadanie 
i eksploatacja obiektów logistycznych zlokalizowanych 
w pobliżu ośrodków miejskich. Tym samym ich 
budowa i eksploatacja ma zwykle minimalny wpływ 
na bioróżnorodność. Wszystkie nasze budowy wymagają 
lokalnych pozwoleń środowiskowych, które często 
obejmują ocenę oddziaływania na wrażliwe siedliska 
i gatunki chronione. 

Naszym celem jest ograniczanie 
wbudowanego śladu węglowego 
każdego projektu w Europie.

Jeśli tylko jest to możliwe, do architektury krajobrazu 
włączamy rodzime gatunki roślin, by wspierać lokalną faunę. 
Niektóre projekty wspierają zdrowie środowiska naturalnego 
i bioróżnorodność poprzez usuwanie historycznych 
zanieczyszczeń z gleby i wody.

W ramach współpracy z Cool Earth chronimy powierzchnie 
lasów deszczowych w Papui Nowej Gwinei i Peru równoważne 
31-krotności powierzchni każdego z naszych europejskich 

1 Nie obejmuje naszej działalności deweloperskiej w Chinach.

obiektów. Lasy deszczowe są domem dla ponad 6 milionów 
gatunków zwierząt i roślin; służą też jako potężne pochłaniacze 
emisji węglowych. Na przykład nasz obiekt Niehl DC2 w Kolonii 
w Niemczech złagodził swoje oddziaływanie w drodze 
zapewnienia ochrony lasom o powierzchni 245 akrów w Papui 
Nowej Gwinei, co jest obszarem równym 31-krotności 
powierzchni brutto obiektu.

Niezależnie od pozytywnego wpływu na bioróżnorodność, 
współpraca ta pomaga nam osiągać nasz cel łagodzenia 
wbudowanego śladu węglowego każdego z naszych projektów 
w Europie. W roku 2021 osiągnęliśmy ten cel, wpłacając środki 
służące łagodzeniu wpływu emisji węglowych związanych 
z budową 32 naszych projektów w Europie. Dzięki tej współpracy 
od 2008 roku złagodziliśmy oddziaływanie 6,1 mln ton emisji 
węglowych.

Nasze	podejście	do	kompensacji	emisji
Prologis, w ramach swojego podejścia „zmierz-zredukuj-
zainwestuj”, do zarządzania emisjami węglowymi (w razie 
potrzeby) korzysta z kompensacji emisji. Kupujemy wysokiej 
jakości, zweryfikowane przez zewnętrzne podmioty1 
instrumenty kompensacyjne, kierując się zasadami:

• dodatkowości (łagodzenie lub usunięcie emisji nie miałoby 
inaczej miejsca);

• położenia (w tym samym regionie geograficznym, co nasza 
działalność);

• korzyści ESG (lokalne korzyści społeczne i środowiskowe 
wychodzące poza redukcję emisji).

W roku 2021 zakupiliśmy instrumenty kompensujące około 
20% (~240 tys. ton CO2e) okołobudowlanych emisji gazów 
cieplarnianych. Kompensacje te obejmowały ochronę 
lasów deszczowych w Brazylii, Kanadzie i Meksyku, a także 
działania z zakresu ochrony przyrody, zarządzania siedliskami 
oraz alternatywnych metod ocieplania budynków w USA.

Rozważamy możliwość wykorzystania nadwyżek energii 
generowanej przez nasze instalacje słoneczne do wykreowania 
dodatkowych certyfikatów energii odnawialnej i możliwości 
kompensacji emisji węglowych dla naszych klientów.
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Pracownicy są fundamentem naszej organizacji. 
Wdrażają naszą strategię i tworzą wartość 
dla naszych klientów i akcjonariuszy. 
Kluczem jest kultura korporacyjna: nasi ludzie 
są przywiązani do idei włączania i różnorodności, 
słuchają, stawiają pytania i angażują się 
oraz tworzą przyszłość.
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Inspirujący ludzie

Uczestnicy IMPACT Day 2021, Miasto Meksyk

5 grup 
wsparcia
utworzonych, 
by promować włączanie 
pracowników pochodzenia 
afroamerykańskiego, azjatycko-
amerykańskiego, latynoskiego, 
pracowników  LGBTQIA+, 
jak również kobiet

7800 
godzin nauki, rozwoju 
i szkoleń zrealizowanych 
w 2021 roku

88%
pracowników deklarujących 
zaangażowanie

46%
stanowisk kierowniczych 
obsadzonych przez kobiety
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Kultura i doświadczenia pracowników
Rekrutujemy utalentowanych pracowników o zróżnicowanym 
doświadczeniu i poglądach. Zatrzymujemy ich, oferując 
możliwości uczenia się i rozwoju. Pomaga nam to tworzyć 
kulturę  włączania i różnorodności, w której kwitnie 
innowacyjność, a każdy może się wykazać maksimum 
swoich zdolności.

Jak	to	jest	być	pracownikiem	Prologis?
Prologis ma ducha start-upu i zasoby ugruntowanej organizacji. 
Pracownikom wolno „upraszczać i przyspieszać” oraz 
„na wczesnym etapie uczyć się na własnych błędach”.

Liderzy swoją postawą promują zaufanie i pokorę. Często 
słyszy się zwroty w rodzaju „Za pierwszym razem może się 
nam nie udać, ale to nie jest problem”. Zachęcamy każdego 
pracownika, by był innowacyjny w celu zapewnienia lepszej 
obsługi klientom.

Nasze najnowsze ukończone w 2021 roku badanie 
zaangażowania dowodzi, że 88% pracowników Prologis 
wykazuje się zaangażowaniem w świetle pozytywnego 
odniesienia się do pięciu stwierdzeń składających się na nasz 
wskaźnik zaangażowania pracownika, w tym stwierdzenia 
„Jestem dumny z pracy dla tej firmy”. Wynik ten jest 
o 12 punktów procentowych wyższy od średniego wyniku 
zaangażowania dla podmiotów z sektora usług finansowych.

W 2021 roku odnotowaliśmy rotację wynikającą z decyzji 
pracowników na poziomie 3,6% oraz rotację z innych 
przyczyn na poziomie 10,5%. Nasz wysoki rating Glassdoor 
dodatkowo potwierdza, że nasi pracownicy są zmotywowani 
i zaangażowani. W maju 2022 roku nasz wskaźnik akceptacji 
dla osoby na stanowisku CEO wyniósł 99%. Aż 83% naszych 
pracowników zadeklarowało, że poleciłoby Prologis znajomym.

Benefity pracownicze w Prologis  
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników obejmują 
(zależnie od regionu):

• płatne urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, 
rodzicielskie i ojcowskie, sponsorowany przez 
pracodawcę wolontariat;

• polisy na życie, ubezpieczenia medyczne, 
od niezdolności do pracy, dentystyczne, optyczne 
i na wypadek kradzieży tożsamości;

• telemedycynę, w tym usługi wirtualnych zajęć 
ruchowych i fizjoterapii;

• program wsparcia pracowników, obejmujący usługi 
z zakresu zdrowia psychicznego;

• wsparcie i doradztwo w zakresie płodności, 
macierzyństwa zastępczego oraz adopcji;

• rachunki oszczędnościowe elastycznego 
wydatkowania i na cele zdrowotne;

• doraźną opiekę na dziećmi;
• coaching zdrowotny i finansowy;
• świadczenia emerytalne i/lub dopłaty do rachunków 

trzeciego filaru emerytalnego – 401(k);
• kształcenie ustawiczne.

Demonstrujemy przywiązanie do naszych pracowników 
i staramy się tworzyć najlepsze z możliwych doświadczenie 
miejsca pracy – na kilka sposobów:

• Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenia oraz doceniamy 
i nagradzamy wyróżniające się wyniki.

• Rekrutujemy osoby o zróżnicowanym doświadczeniu 
i perspektywach, by kreować kulturę włączania 
i różnorodności w miejscu pracy.

• Zapewniamy ambitne możliwości rozwoju zawodowego 
– zatrudniamy najlepszych  i dbamy o to, by pozostawali 
zaangażowani i zmotywowani.

• Zachęcamy menedżerów, by zapewniali swoim pracownikom 
znaczną elastyczność pod względem miejsca i godzin 
wykonywania pracy.

• Zapewniamy najwyższej klasy przestrzenie biurowe, 
udogodnienia oraz przekąski i napoje w najlepszych 
metropolitalnych lokalizacjach na świecie. Obejmuje 
to liczne niedawne modernizacje biur z rozbudowanymi 
przestrzeniami nieformalnymi i „zielonymi”.

• Zapewniamy szereg benefitów, w tym benefity wellness, 
takie jak wirtualna joga czy warsztaty oddechowe, zdrowe 
przekąski i siłownia w miejscu w pracy (pełniejsza lista 
znajduje się poniżej).
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Rozwój talentów i liderów 
W ramach programu Prologis „Mentorship Connect” mentorzy i mentorowani dzielą się 
wiedzą instytucjonalną i różnymi punktami widzenia, doskonalą swoje umiejętności 
przywódcze i umiejętności krytycznego myślenia oraz rozwijają pulę talentów Prologis. 
Od momentu uruchomienia w maju 2021 roku przez program Mentorship Connect 
przewinęło się ponad 300 mentorów i mentorowanych.

Program „Prologis Diverse Leaders” łączy kobiety i osoby z niedoreprezentowanych 
mniejszości na średnich stanowiskach kierowniczych z mentorami z wyższych szczebli 
zarządzania. Uczestnicy spędzają razem od dwóch do czterech godzin miesięcznie. 
Uruchomiliśmy ten program w 2021 roku i poszerzamy go w kolejnym roku.

Nasz program rozwoju liderów dla wysokowydajnych pracowników (HiPE) trwa 
od 3 do 5 lat i zapewnia rygorystyczne szkolenie z obszaru nieruchomości logistycznych. 
Ten rotacyjny program obejmuje takie tematy, jak np. wycena nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomościami, wynajem, budowa, alokacja kapitału. 

Programy kształcenia i rozwoju zawodowego są adaptowane do lokalnych potrzeb i przewidują 
zindywidualizowane rozwiązania. W 2021 roku ponad 2 tys. pracowników przeszło ok. 7800 godzin 
kursów i szkoleń oferowanych lub sponsorowanych przez firmę.

PRIORYTETY	W	ZAKRESIE	KSZTAŁCENIA	I	ROZWOJU	ZAWODOWEGO

Kluczowe	kompetencje	i	cechy	pracownika	Prologis
By wzmacniać naszą kulturę, wszystkie programy dostarczają umiejętności 
wspierających podstawowe kompetencje i cechy pracownika Prologis. 

Podstawy	wiedzy	o	działalności	Prologis
Chcemy mieć pewność, że wszyscy pracownicy dobrze rozumieją podstawy 
naszego biznesu i mają wiedzę o praktykach i wynikach firmy.

Szkolenie	z	zakresu	branży	nieruchomości
Kształcenie ustawiczne osób na stanowiskach związanych z branżą 
nieruchomości przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkim pracownikom 
lepszego rozumienia naszej branży.

Rozwój	liderów
Podnoszenie zdolności przywódczych, przygotowanie liderów do przyszłych 
ról oraz zapewnienie dostępności przyszłych liderów.

Wzbogacanie	kariery
Szansa dla wszystkich pracowników na rozwijanie podstawowych 
umiejętności biznesowych niezbędnych do odnoszenia sukcesów, takich 
jak umiejętność prezentacji, skuteczna komunikacja i zarządzanie czasem.

HR	i	zarządzanie	talentami
Programy rozwijające takie obszary, jak: zarządzanie wynikami pracy, 
informacja zwrotna, rozwój kariery, mentoring oraz wspieranie inkluzywności 
i różnorodności – na przykład w 2021 roku blisko 500 pracowników 
ukończyło szkolenie z zakresu skuteczności zespołu z wykorzystaniem oceny 
Insights Discovery.
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Włączanie i różnorodność

Jak	działamy	
• Jasno definiujemy oczekiwania w zakresie inkluzywnych zasad zatrudniania wobec naszych współpracowników i agencji 

zatrudnienia. Obejmuje to cel 50-procentowej różnorodności każdej puli kandydatów.
• Określamy część rocznej premii, która jest zależna od odsetka nowozatrudnionych pracowników z grup niedoreprezentowanych 

na stanowiskach związanych z obsługą nieruchomości.
• Prowadzimy coroczną analizę równości płacy, obejmującą kryterium płci i koloru skóry oraz takie składniki wynagrodzenia, jak 

płaca zasadnicza, premia roczna i zachęty długoterminowe. Analiza jest przedmiotem oceny naszego komitetu wykonawczego 
i rady dyrektorów. W pierwszym kwartale 2022 roku nasza coroczna analiza równości płacy według płci pokazała, że różnica 
w wynagrodzeniu kobiet względem mężczyzn na takim samym stanowisku i rynku pracy mieściła się w granicach +/- 3%. 
Nasza analiza wykazała też, że różnica w wynagrodzeniu osób różnych ras na tym samym stanowisku i rynku pracy w USA także 
mieściła się w granicach +/- 3% (ogółem). W razie identyfikacji różnic w wynagrodzeniu, których nie tłumaczą merytoryczne 
czynniki związane z danym miejscem pracy, odpowiednio dostosowujemy takie wynagrodzenie.

Jak	zdobywamy	wiedzę
• Włączamy pytania z zakresu włączania i różnorodności do naszej corocznej ankiety zaangażowania pracowników. Respondentów 

pytamy, w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniami w rodzaju „W moim zespole ceni się i promuje zróżnicowane punkty 
widzenia” lub „Nie mam problemu z wyrażaniem własnych pomysłów i opinii, nawet jeśli się różnią od pomysłów i opinii innych”.

• W roku 2021 dodaliśmy nowe materiały szkoleniowe, programy i przyborniki na potrzeby szkolenia pracowników w obszarze 
włączania i różnorodności. Obejmują one nową stronę intranetową I&D, szkolenie z zakresu nieuświadomionych uprzedzeń, 
jak również dni i miesiące w roku poświęcone określonym tematom (np. historii osób czarnoskórych, historii kobiet, dumy).

• W 2022 roku uruchomimy globalny komitet sterujący ds. I&D, którego zadaniem będzie wsparcie i kierowanie naszymi 
poczynaniami w tym obszarze. Członkami tego komitetu (obok wysokiego szczebla liderów) będą przewodniczący naszych pięciu 
nowych pracowniczych grup wsparcia (kobiet, osób LGBTQIA+, Afroamerykanów, Azjatoamerykanów, Latynosów).

Jak	angażujemy	się	na	zewnątrz
• Współpracujemy z organizacjami branżowymi – ULI, NAIOP, NAREIT i REAP – na rzecz poszerzenia naszych pul kandydatów 

poprzez rekrutację i mentoring. W ramach współpracy z NAIOP pomagamy kobietom i członkom grup niedoreprezentowanych 
rozwijać kariery w branży nieruchomości komercyjnych.

• W celu promocji karier w branży nieruchomościowej sponsorujemy stypendia dla osób z grup niedoreprezentowanych 
oraz inwestujemy w edukację i szkolenia zawodowe w społecznościach, w których działamy. Obejmuje to działalność 
w ramach naszej inicjatywy Community Workforce Initiative, opisanej w rozdziale pt. Siła społeczności.

• Zapewniamy wsparcie charytatywne dla organizacji pracujących na rzecz równouprawnienia i włączania. W roku 2020 Fundacja 
Prologis przeznaczyła milion dolarów na wsparcie organizacji walczących o sprawiedliwość rasową.

Różne punkty widzenia to mocne punkty. 
Największym zagrożeniem dla biznesów 
– szczególnie tych odnoszących sukcesy 
– jest popadnięcie w syndrom grupowego 
myślenia. Myślenie grupowe pochodzi zaś 
od ludzi, którzy wywodzą się z takich samych 
środowisk, którzy kończyli te same szkoły. 
Ostatecznie nasi klienci są całkiem mocno 
zróżnicowani, nasze społeczności są dość 
mocno zróżnicowane, dlaczego więc nasi 
ludzie nie mieliby być zróżnicowani 

– Hamid R. Moghadam, Prezes Zarządu Prologis

Wizja Prologis w zakresie włączania i różnorodności (ang. Inclusion & Diversity, I&D) ma na celu tworzenie organizacji, w której każdy 
cieszy się szacunkiem, czuje się częścią zespołu i jest sprawiedliwie traktowany. Uważamy, że inluzywność i różnorodność ma wartość dla 
biznesu: gdy włączamy szerokie spektrum poglądów, możemy uzyskać lepsze wyniki dla firmy i klientów. W ramach naszego zobowiązania 
jesteśmy sygnatariuszem inicjatywy CEO Action for Diversity & Inclusion.
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1. Kategoria kierowników obejmuje pracowników zatrudnionych na stanowiskach „manager”, „director” i „vice president”. Liderzy wyższego szczebla obejmują pracowników na stanowisku 
„senior vice president” i wyższych –  więcej danych publikujemy na prologis.com. 

Nasze poziomy reprezentacji są wyższe od średnich dla branży zarówno pod względem różnorodności płciowej, jak i rasowej / etnicznej. Wciąż jednak widać pole do poprawy –  szczególnie w odniesieniu 
do reprezentacji na wyższym poziomie zarządzania. Pozostaje to dla nas ważnym priorytetem w 2022 roku.

Więcej informacji można znaleźć w naszych najnowszym sprawozdaniu EEO-1 oraz w sekcji Data and Assurance na stronach internetowych Prologis.

Wszyscy pracownicy Menadżerowie Liderzy wyższego szczebla
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Wszyscy pracownicy w USA Menadżerowie w USA Liderzy wyższego szczebla 
w USA

Wszyscy pracownicy w USA

Kierownicy w USA

Liderzy wyższego szczebla w USA

WSTĘP    WYPRZEDZAMY TO, CO PRZED NAMI    ZRÓWNOWAŻONA LOGISTYKA    INSPIRUJĄCY LUDZIE    SIŁA SPOŁECZNOŚCI    DODATKOWE INFORMACJE



 Raport ESG 2021-22 36

Pracownicy Prologis, pracownicy naszych podwykonawców 
i wszelkie inne osoby mogą zgłaszać wątpliwości związane 
z bezpieczeństwem miejsca pracy, korzystając z anonimowej, 
zarządzanej przez firmę zewnętrzną infolinii BHP. Zgłoszenia 
można składać przez Internet lub telefonicznie (1-833-SAFE-PLD 
w USA i Kanadzie; więcej numerów kontaktowych umieściliśmy 
w naszym firmowym intranecie).

Nasz program BHP nadzorowany jest przez globalny 
komitet ds. BHP, składający się z wyższej rangi menedżerów 
reprezentujących stosowne funkcje globalne. Komitet spotyka 
się co kwartał i zajmuje się identyfikacją oraz wdrażaniem 
najlepszych praktyk i standardów, jak również sprawuje pieczę 
nad szkoleniami pracowników i wykonawców.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczne środowisko pracy jest w Prologis priorytetem. 
Nasz oparty na ocenie ryzyka program BHP skupia się 
na bezpieczeństwie pracy pozabiurowej personelu Prologis 
oraz pracowników naszych podwykonawców budowlanych. 
Spojrzenie na bezpieczeństwo społeczności opisujemy szerzej 
w rozdziale Siła społeczności.

Współdziałamy z pracownikami i wykonawcami na rzecz 
zapewnienia świadomości – i przestrzegania – naszych 
globalnych standardów bezpieczeństwa.

W przypadku prac budowlanych i remontowych nasze 
wytyczne projektowe przewidują wykorzystanie takich 
elementów, jak punkty kotwiczenia, relingi i osłony świetlików. 
By podnieść bezpieczeństwo pracy, każde przedsięwzięcie 
budowlane musi posiadać wykwalifikowanego inspektora BHP, 
który nie wykonuje żadnych innych obowiązków na budowie. 
Nasze własne, wewnętrzne środki zapewnienia bezpieczeństwa 
uzupełniamy regularnymi kontrolami BHP realizowanymi przez 
podmioty zewnętrzne.

WDRAŻANIE	GLOBALNEGO	STANDARDU	
BEZPIECZEŃSTWA	

Ustawiczne szkolenie z zakresu 
bezpieczeństwa obejmuje działalność 
budowlaną i eksploatacyjną 
– na przykład w 2021 roku każdy technik 
konserwacji ukończył ogólne branżowe 
szkolenie BHP według standardu 
OSHA 10.

By zapewnić konsekwentny standard 
bezpieczeństwa na wszystkich 
budowach, sprawdzamy przestrzeganie 
przepisów BHP z wykorzystaniem listy 
kontrolnej prowadzonej przez kierownika 
budowy Prologis i okresowych 
zewnętrznych kontroli bezpieczeństwa.

Przeprowadzamy coroczne kontrole 
u klientów, koncentrujące się na ryzyku, 
czynnikach środowiskowych i z obszaru 
zrównoważonego rozwoju.

1-833-SAFE-PLD
Infolinia BHP w Prologis 

CZĘSTOŚĆ	WYPADKÓW	SKUTKUJĄCYCH	
NIEZDOLNOŚCIĄ	DO	PRACY
Na 1 mln roboczogodzin
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W celu ochrony pracowników i ich rodzin w okresie 
pandemii COVID-19 zapewniamy następujące wsparcie:

• darmowe testy na COVID-19 dla pracowników i osób 
pozostających pod ich opieką; 

• poszerzony zakres usług telezdrowotnych (Telehealth 
i Teledoc) z naciskiem na zdrowie psychiczne;

• wynagrodzenie za okres kwarantanny dla osób 
zmuszonych do izolacji po kontakcie 

• urlop i krótkotrwała niezdolność do pracy dla 
pracowników chorych przez więcej niż dwa tygodnie;

• nieoprocentowane pożyczki (umorzone) dla 
pracowników na stanowiskach niekierowniczych, 
których gospodarstwo domowe ucierpiało z powodu 
ograniczenia dochodów;

• miesięczne stypendium dla rodziców sprawujących 
opiekę nad dziećmi lub prowadzących 
nauczanie domowe;

• dopłata do wyposażenia i wirtualne oceny ergonomii 
biur domowych

By podnieść bezpieczeństwo pracy, każde 
przedsięwzięcie budowlane musi posiadać 
wykwalifikowanego inspektora BHP, który 
nie wykonuje żadnych innych obowiązków 
na budowie.
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Szansa na rozwój gospodarczy jest fundamentem naszego 
podejścia do rezyliencji naszych społeczności. Współpracujemy 
z lokalnymi liderami i organizacjami na rzecz tworzenia miejsc pracy 
i programów szkoleń zawodowych, jak również promocji zdrowia 
i bezpieczeństwa, poprawy infrastruktury rekreacji i transportu. 
Wysiłki te, obok aktywności i zaangażowania naszych pracowników 
na rzecz społeczności, pomagają kreować stabilniejsze i bardziej 
przewidywalne środowisko biznesowe dla Prologis i naszych 
klientów, jak również wspierają społeczne zdrowie i dobrostan 
w społecznościach, którym służymy.

13 tys.
osób przeszkolonych 
w obszarze logistyki 
w ramach programu 
Community Workforce 
Initiative od 2018 roku

33 tys.
godzin wsparcia 
lokalnych organizacji 
non-profit (od 2019 roku)

226 mld dol.
Wartość bezpośredniego, 
pośredniego 
i indukowanego wpływu 
na gospodarkę rocznie

1,2 mln
stóp kwadratowych 
powierzchni nieodpłatnie 
udostępnionej 30 organizacjom 
charytatywnym w ramach 
programu Space for Good, od 
których nie pobraliśmy czynszu 
o wartości 5,4 mln dol.

 Raport ESG 2021-22 37

WSTĘP    WYPRZEDZAMY TO, CO PRZED NAMI    ZRÓWNOWAŻONA LOGISTYKA    INSPIRUJĄCY LUDZIE    SIŁA SPOŁECZNOŚCI    DODATKOWE INFORMACJE

Siła społeczności

Uczestnicy IMPACT Day 2022 w Denver w stanie Kolorado (USA)
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Zaangażowanie interesariuszy
Nasi interesariusze to pracownicy, wykonawcy, dostawcy, 
klienci, członkowie i liderzy społeczności, wybierani urzędnicy 
i inwestorzy.

Do informowania naszych pracowników o ważnych 
wydarzeniach w firmie i trendach branżowych wykorzystujemy 
liczne kanały komunikacji wewnętrznej. Pracownicy mogą 
zapisywać się na webinaria poświęcone interesującym ich 
tematom. W celu promowania najlepszych praktyk w intranecie 
publikujemy historie sukcesu naszych pracowników. 
Na zebraniach załogi pracownicy mają możliwość zadawania 
trudnych pytań naszym liderom wyższego szczebla. 
Wszystkie te metody przyczyniają się do tworzenia spójnej 
kultury, która łączy pracowników Prologis na całym świecie. 
Dodatkowe informacje na temat naszych pracowników 
zamieszczamy w rozdziale Inspirujcy ludzie.

W procesie budowy naszych obiektów uwzględniamy 
specyfikę każdego przypadku i angażujemy się we współpracę 
z kluczowymi interesariuszami w lokalnych	społecznościach. 
Odbywa się to za pośrednictwem mediów społecznościowych 
i dedykowanych stron internetowych, spotkań bezpośrednich, 
a także prezentacji, wystaw i warsztatów. Opinia społeczności 
pomaga nam projektować i budować obiekty, który będą 
stanowiły wartość dodaną dla naszych klientów i społeczności, 
w których prowadzą działalność.

Pracownicy Prologis to fundament naszego oddania klientom. 
Nasi konserwatorzy, menedżerowie i liderzy pracujący 
z klientami są wysoce zmotywowani do rozwijania relacji. 
Dopasowują się do potrzeb klientów, starając się wychodzić 
poza ich oczekiwania podczas wizyt na miejscu, korespondencji 
e-mailowej, rozmów telefonicznych, a nawet za pośrednictwem 
naszej aplikacji internetowej.

Rolą relacji z administracją publiczną w Prologis jest promocja 
interesów organizacji poprzez odpowiedzialne i konstruktywne 
angażowanie się w kontakty z decydentami, wybieranymi	
urzędnikami	i	liderami	społeczności. Edukujemy 
kluczowych decydentów na wszystkich szczeblach władzy 
na temat naszej organizacji i kluczowej roli, jaką odgrywamy 

w globalnym handlu. Przekazujemy informacje dotyczące 
naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju, inwestycji 
w energetykę odnawialną i naszej pracy na rzecz czystszej 
i wydajniejszej działalności naszych klientów. Jeśli określona 
polityka publiczna może wpłynąć na naszą działalność, branżę 
lub naszych klientów, dokonujemy jej pełnego przeglądu 
i analizy, opracowujemy przemyślane, oparte na danych 
stanowisko i udostępniamy je właściwym decydentom. 
Wyjątkowe spojrzenie Prologis na takie zagadnienia, jak zasoby 
pracy, łańcuch dostaw, energia odnawialna i transport, jest 
ważne i doceniane.

W 2021 roku utrzymywaliśmy relacje 
z 78% naszych 100 największych 
akcjonariuszy1. Opinie wyrażane 
przez akcjonariuszy wpłynęły 
na kształt opracowanej przez nas 
listy potencjalnych usprawnień 
systemu wynagrodzeń, a także 
na prace nad weryfikacją naszej 
grupy porównawczej. Dodatkowe 
informacje na temat naszych relacji 
z akcjonariuszami zamieszczamy 
na stronach 40-42 naszej najnowszej 
deklaracji Proxy Statement. 

1. Według udziałów w akcjach zwykłych.

78%
spośród 
100 naszych 
największych 
akcjonariuszy 
angażowało się 
w relacje z nami

Członkowie zespołu Prologis, Denver w stanie Colorado (USA)
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Odpowiedzialność	polityczna	
Dział ds. relacji z administracją publiczną w Prologis 
prowadzi działania na rzecz spraw bezpośrednio 
oddziałujących na naszą firmę i branżę, w tym:

• zielonej energetyki i rozwoju zrównoważonego;
• przechodzenia na pojazdy zeroemisyjne i budowy 

infrastruktury ładowania;
• inwestycji w szkolenie i rozwój kadr dla logistyki;
• rozwiązań podatkowych oddziałujących na model 

biznesowy REIT i inwestycje naszych akcjonariuszy 
w fundusze REIT;

• polityki zagospodarowania przestrzennego i rozwoju 
infrastruktury łańcucha dostaw.

interesariuszami. Poinformowaliśmy główne amerykańskie 
organizacje branżowe i właściwe organizacje pożytku 
publicznego, że nie wolno im występować o środki Prologis 
w celu wspierania kandydatów na urzędy federalne i stanowe 
lub partii politycznych w USA.

Każdego roku Komitet ds. organizacji pracy zarządu otrzymuje 
aktualizację informacji na temat naszych priorytetów 
w zakresie polityki publicznej, wydatków lobbingowych, 

1. Wyjątki od tej zasady wymagają zgody Komisji Etyki. Do tej pory nie występowano o taką zgodę ani jej nie wydawano.

informacji na temat naszego członkostwa w organizacjach, 
wpłatach na rzecz organizacji branżowych i datkach na cele 
polityczne. Począwszy od 2022 roku na stronach firmowych 
będziemy publikować zestawienia naszych corocznych 
wydatków na działania lobbingowe.

Począwszy od 2022 roku na stronach 
firmowych będziemy publikować 
nasze roczne wydatki na działania 
lobbingowe.

Podejście Prologis do odpowiedzialności politycznej 
i przejrzystości uregulowane jest wewnętrzną polityką 
pn. „Nasz udział w procesie politycznym”. Polityka ta, którą 
dodatkowo wzmacnia nasz Kodeks etyczny, stanowi, że:

“…będziemy stosować się do wszelkich przepisów 
regulujących działalność polityczną i interakcje 
z urzędnikami publicznymi, nigdy nie starając 
się wpływać na decyzję urzędników publicznych 
poprzez obietnicę pieniędzy lub ich przekazywanie, 
datki na cele polityczne, datki na cele charytatywne, 
a także inne formy wynagradzania i pozaprawnego 
nakłaniania”

Zabraniamy wykorzystania funduszy i aktywów firmowych 
do wspierania kandydatów na urzędy federalne i stanowe 
oraz partii politycznych.1

Prologis jest członkiem określonych stowarzyszeń 
branżowych, w tym NAREIT i NAIOP, poprzez które 
angażujemy się w relacje z politykami i innymi 
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Oddziaływanie ekonomiczne i społeczne
Nieruchomości logistyczne mogą mieć znaczący pozytywny wpływ na otaczające je społeczności. Badanie zamówione 
przez Prologis i przeprowadzone przez niezależną firmę doradczą Oxford Economics pokazało, że:

1. Na podstawie danych za 2019 r. z  raportu Oxford Economics .
2. Na podstawie szacunków dla poszczególnych krajów – 1-1,9 tys. stóp kw. na bezpośrednio zatrudnionego.

Korzyści społeczne  
w Wielkiej Brytanii 
Nieruchomości logistyczne mogą mieć znaczący 
pozytywny wpływ na otaczające społeczności. 
Według Social Value Portal dwa projekty Prologis 
w Wielkiej Brytanii wygenerowały lokalne korzyści 
społeczne i gospodarcze o wartości przekraczającej 
35 mln dol., w tym 82 miejsca pracy w budownictwie 
i logistyce. Oba projekty odpowiadały brytyjskiemu 
standardowi pomiaru korzyści społecznych 
(The National TOMs – Themes, Outcomes and 
Measures), który opracowano w celu identyfikacji 
i mierzenia korzyści społecznych dla pięciu kluczowych 
tematów: tworzenia miejsc pracy i samokształcenia, 
wsparcia rozwoju regionalnego, wzmacniania 
społeczności, ochrony środowiska i promocji 
innowacji społecznych.

Operator podnośnika widłowego, Prologis DIRFT, Sainsbury 
(Wielka Brytania)

850 tys. 
ludzi każdego dnia 
przychodzi do pracy 
pod dachami Prologis2.

2,8 mln 
miejsc pracy...

Bezpośrednie 
i pośrednie 
oddziaływanie naszej 
globalnej działalności 
zapewnia...

226 mld dol. 
wartości rocznego wpływu 
na gospodarkę.

2,5%
światowego 
PKB...

3,5%
3,5% PKB 19 krajów, 
w których prowadzimy 
działalność...

15%
globalnej konsumpcji 
dóbr w tych 
19 krajach.

2,2 bln dol. 
wynosi wartość towarów 
przepływających przez nasze centra 
dystrybucyjne każdego roku1.
Stanowi to:

Strategią biznesową Prologis jest budowa, posiadanie i eksploatacja obiektów logistycznych w pobliżu ośrodków miejskich. 
Skraca to trasy dowozu i czasy dostaw oraz ogranicza związane z nimi emisje. Klienci Prologis i klienci naszych klientów (zarówno 
firmy, jak i mieszkańcy) czerpią korzyści z szybkich (nazajutrz lub nawet tego samego dnia) dostaw towarów i usług, których 
potrzebują. Dodatkowe korzyści obejmują liczne miejsca pracy w logistyce, krótsze czasy dojazdów dla pracowników logistyki, 
zregenerowane i zrekultywowane tereny poprzemysłowe, a nawet rozwój parków miejskich i transportu.
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Inicjatywa CWI 
Rekrutacja i retencja talentów logistycznych jest kluczowym wyzwaniem dla wielu naszych klientów. Dostrzegamy ten problem, 
toteż w 2018 roku uruchomiliśmy naszą inicjatywę Community Workforce Initiative (CWI). CWI to program rozwoju talentów, 
którego celem jest podnoszenie umiejętności i zdolności pracowników logistyki, a jednocześnie tworzenie puli kandydatów 
do pracy u naszych klientów.

Opinie, jakie otrzymaliśmy od naszych interesariuszy, oraz lekcje, jakie wynieśliśmy z wczesnych programów pilotażowych, 
wpłynęły na kształt naszej strategii i ambicji. Obecnie naszym celem jest długofalowa zmiana systemowa ufundowana 
na planach przeszkolenia 25 tys. osób do roku 2025. W ciągu ostatnich trzech lat – pomimo problemów związanych z pandemią 
– rozciągnęliśmy program na 17 rynków, nawiązując partnerstwo z blisko 20 organizacjami społecznymi w trzech krajach. 
Na koniec roku 2021 przeszkoliliśmy ponad 13 tys. osób, spośród których 1500 znalazło dzięki nam pracę w logistyce.

25 000 
osób przeszkolonych 
w zakresie logistyki do roku 
2025 (licząc od 2018)

Lokalizacje partnerstwa CWI

Central Valley/Tracy w stanie Kalifornia, wolontariat na rzecz 
Brighter Christmas, organizacji charytatywnej korzystającej 
z programu Space for Good

Space for Good 
W ramach naszego programu Space for Good 
w niewynajętych częściach naszych obiektów 
logistycznych nieodpłatnie udostępniamy tymczasowe 
powierzchnie na potrzeby organizacji charytatywnych 
niosących pomoc ofiarom katastrof lub zaspokajających 
doraźne problemy społeczności. W roku 2021, 
w odpowiedzi na szereg światowych kryzysów, 
darowaliśmy w ten sposób 1,2 mln stóp kw. powierzchni 
30 organizacjom, zwalniając je z czynszu o łącznej 
wartości 5,4 mln dol.

Inicjatywa CWI obejmuje kursy o następujące tematyce: 
obsługa sprzętu, zarządzanie zapasami i magazynami, 
oddziaływanie środowiskowe. Stowarzyszenie Zarządzania 
Łańcuchem Dostaw – największa organizacja z tej branży 
na świecie – potwierdziła jakość programu CWI pierwszym 
w swoim rodzaju certyfikatem szkolenia z zakresu logistyki. 
Wierzymy, że certyfikat ten stanie się światowym standardem 
szkolenia i kształcenia w obszarze logistyki.

Branżowe programy szkoleniowe typu Prologis CWI oferują konkretne możliwości nabywania 
umiejętności odpowiadających aktualnym naborom do pracy. Widzimy pozytywny wpływ tego 
programu na życie poszczególnych osób. Z dumą współpracujemy z Prologis na rzecz pomocy 
ludziom z rejonu Long Beach (i nie tylko) w nabywaniu umiejętności potrzebnych do szybkiego 
wejścia na rynek pracy i dalszego rozwoju zawodowego 

– Nick Schultz, dyrektor wykonawczy, Pacific Gateway Workforce Innovation Network
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We #standwithukraine    
Na początku 2022 roku w reakcji 
na inwazję na Ukrainę, Fundacja Prologis 
zaczęła podwajać kwoty darowizn 
pracowników – tj. wpłacać drugie tyle 
– dla następujących organizacji:

• kampania pomocy dla Ukrainy 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża;

• Polska – Polska Akcja Humanitarna; 
• Czechy – Člověk v tisni / Człowiek 

w potrzebie People CR;
• Słowacja – Člověk v ohrozeni / Człowiek 

w potrzebie SK;
• Węgry – UNICEF Hungary.

Według stanu na 15 maja 2022 roku wpłaty pracowników wyniosły łącznie około 
250 tys. dolarów. Łącznie z podwojonymi dopłatami Prologis Foundation całkowity 
wkład firmy przekroczył 750 tys. dolarów. Wielu pracowników w Europie nie wahało się, 
by poświęcić również swój czas wolny i przekazać najpotrzebniejsze dary rzeczowe, 
a nawet otworzyło swoje domy dla uchodźców.

Wspólnie z mężem postanowiliśmy przyjąć ukraińską rodzinę z dwójką 
małych dzieci. Ponieważ potrzebowali praktycznie wszystkiego, 
by zacząć w Warszawie nowy etap swojego życia. Zorganizowaliśmy 
również zbiórkę rzeczy wśród kolegów i koleżanek z Prologis, naszych 
przyjaciół, sąsiadów i rodziców ze szkoły naszych dzieci. Zaledwie 
po trzech dniach udało się uzbierać tyle darów, że byliśmy w stanie 
wesprzeć jeszcze jedną rodzinę. Teraz przyszedł czas na przejście 
z doraźnej pomocy na rozwiązanie długoterminowe

– Karolina Gorgiel, Vice President, Operations and FP&A Europe, Prologis 

PARKlifeTM

Wsparcie dla społecznego zdrowia i dobrostanu 
buduje relacje ze społecznościami, którym 
służymy. Jako długoterminowy właściciel 
nieruchomości znaczymy swoją obecność 
w społeczności, budujemy relacje z kluczowymi 
interesariuszami i demonstrujemy nasze 
zaangażowanie. Chcemy być dostawcą 
nieruchomości logistycznych pierwszego 
wyboru – nie tylko dla naszych klientów, lecz 
również dla społeczności, w których nasi klienci 
prowadzą działalność.

ParklifeTM w Moissy (Francja) 

Jako długoterminowy 
właściciel nieruchomości 
budujemy relacje z kluczowymi 
interesariuszami.

Nasz program PARKlife™ jest jednym z przykładów takiego podejścia. W ramach PARKlife 
tworzymy szereg usług i udogodnień wspierających naszych klientów, ich pracowników 
i społeczności. Skupiamy się na terenach zielonych i ścieżkach zdrowia, instalacjach 
artystycznych, programach zielonego transportu, pracach konserwacyjnych i zapewnieniu 
bezpieczeństwa. Oto kilka przykładów:

• W listopadzie 2021 roku Prologis Park Sant Boi w Barcelonie gościł pierwszy targ świeżych 
produktów rolnych, które przywieźli rolnicy z pobliskiej spółdzielni Mercado de Cooperativa 
Agrària Santboiana. Celem targu była promocja zdrowego żywienia, zrównoważonej 
konsumpcji i wsparcia dla społeczności lokalnej. Targ został bardzo dobrze przyjęty – planuje 
się organizować go co miesiąc.

•  W ramach remontu Prologis Park Lodi nieopodal Mediolanu zaprosiliśmy ośmiu wiodących 
włoskich artystów street-art do stworzenia wielkoformatowych murali na 44 tys. m kw. fasady 
parku. Powstała w ten sposób monumentalna miejska galeria sztuki na świeżym powietrzu, 
która podnosi na wyższy poziom codzienne doświadczenie miejsca pracy i wizualnie wzbogaca 
otoczenie obiektu. Inne ulepszenia zrealizowane w ramach PARKlife™ obejmują zacienione 
chodniki i miejsca odpoczynku, strefy gastronomiczne, stoły do ping-ponga, ścieżki spacerowe, 
ścieżki rowerowe oraz łazienki z prysznicami dla kierowców ciężarówek.
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Zdrowie i bezpieczeństwo społeczności
Bezpieczeństwo społeczności (w tym bezpieczeństwo 
środowiskowe) to kolejny przykład naszego zobowiązania 
do budowania znaczącej, długofalowej obecności 
w społecznościach, w których prowadzimy działalność. 
Wykraczanie poza oczekiwania, jakie społeczność może mieć 
wobec typowego dostawcy powierzchni logistycznych, jest 
naszym najważniejszym priorytetem i naszą największą szansą.

ciągłości pracy dla naszych klientów i ich pracowników. 
W szczególności w sytuacji pokryzysowej nasi klienci 
muszą utrzymywać przepływ towarów i usług do klientów 
i społeczności, którym służą.

W roku 2021, w naszym liczącym 4700 obiektów portfolio, miało 
miejsce ponad 50 przypadków, w których zagrożenia naturalne 
skutkowały roszczeniami ubezpieczeniowymi. Wśród nich znalazły 
się bezprecedensowe powodzie w Chinach, Niemczech i Belgii, 
rekordowe mrozy w Teksasie i inne ekstremalne wydarzenia 
w całych Stanach Zjednoczonych. Nasze plany i środki łagodzenia 
zagrożeń chroniły ciągłość biznesu naszych klientów: tylko dwa 
z tych wydarzeń doprowadziły do szkód ubezpieczeniowych 
z tytułu przerwania ciągłości biznesu powyżej 500 tys. dolarów.

W 2021 i pierwszej połowie 2022 roku byliśmy gospodarzem 
symulacyjnych ćwiczeń scenariuszowych w zakresie planów 
odtwarzania awaryjnego dla Europy, gdzie przepracowaliśmy 
scenariusze powodzi, burzy śnieżnej i wichury. Gościliśmy również 
szkolenie z udziałem regionu Zachodu USA, gdzie skupialiśmy się 
na gotowości na wypadek trzęsienia ziemi i przepracowaliśmy 
hipotetyczne scenariusze. W Inagawie (Japonia) zgodziliśmy się, 
by nasz obiekt w razie potrzeby służył jako lokalny hub reagowania 
na wypadek katastrofy. Jesteśmy również bezpośrednio 
zaangażowani we wsparcie reagowania na katastrofy poprzez nasz 
program Space for Good, opisany wyżej w tym rozdziale.

Zapobieganie zagrożeniu 
powodziowemu we Włoszech    
W 2019 roku Prologis nabył 408 akrów nieużytków, 
terenów po dawnych kamieniołomach 
i nieużywanych terenów przemysłowych 
w Castelnuovo di Porto we Włoszech, by zbudować 
na nich obiekt logistyczny o powierzchni 200 tys. m2.

Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę 
Prologis zgodził się, by we współpracy 
ze specjalistami z Uniwersytetu Rzymskiego i innymi 
instytucjami stworzyć rozwiązanie łagodzące 
zagrożenie powodziowe ze strony pobliskiego 
Tybru. Działania te pozytywnie wpłyną na sytuację 
pobliskich miejscowości i samego Rzymu, leżącego 
około 15 km na południe.

Nasze podejście do ryzyka klimatycznego 
bardziej szczegółowo opisujemy w rozdziale 
pt. Zrównoważona logistyka.

Bezpieczeństwo społeczności jest dla nas 
kolejną sposobnością, by wykraczać poza 
oczekiwania, jakie społeczność może mieć 
wobec typowego dostawcy powierzchni 
logistycznych.

Umowy między Prologis a najemcami wymagają od nich 
stosowania się do wszystkich właściwych przepisów 
i regulacji podczas prowadzenia działalności i korzystania 
z wynajmowanych powierzchni. Przeprowadzamy badanie 
due diligence przyszłego najemcy przed podpisaniem umowy 
najmu oraz ściśle współpracujemy z naszymi klientami przez 
cały okres obowiązywania umowy. Po podpisaniu umowy najmu 
nasi najemcy są wyłącznymi posiadaczami i dysponentami 
powierzchni zgodnie z warunkami umowy i przepisami 
regulującymi stosunki najmu. W przypadku powzięcia wiedzy 
o zaistnieniu warunków, które mogą zagrażać bezpieczeństwu 
społeczności, zawiadamiamy właściwe instytucje i podejmujemy 
działania naprawcze – włącznie z eksmisją najemcy, jeśli wymaga 
tego sytuacja.

Gdy dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia w społeczności 
– na terenie lub w pobliżu obiektu Prologis – współpracujemy 
z najemcami, by złagodzić i zminimalizować jego 
skutki dla społeczności, realizując nasze zobowiązanie 
dobrego sąsiedztwa.

Niezależnie od dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy 
rozwijamy również naszą gotowość na wypadek katastrof 
oraz plany przywracania działalności w celu zapewnienia 
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Zaangażowanie na rzecz społeczności 
Wywierany przez nas wpływ na społeczność wykracza poza 
korzyści z naszej działalności gospodarczej, obejmując 
również dobroczynność i wolontariat. Nasze działania 
koncentrujemy na trzech obszarach: edukacji, środowisku 
i wspieraniu społeczności. Z okazji naszego corocznego 
IMPACT Day zamykamy nasze biura i zachęcamy 
pracowników do wzięcia udziału w wolontariacie w okolicy, 
w której pracują.

W 2021 roku pracownicy Prologis przepracowali ponad 
10 700 godzin na rzecz organizacji służących społecznościom 
lokalnym, w tym dla National System for Integral Family 
Development w USA, Honzon Group w Pekinie (Chiny) 
czy organizacji HEMA w Amsterdamie (Holandia).

Pracownicy Prologis Anita Weggemans i Fumie Yoshihara 
zostali laureatami Nagrody Waltera C. Rakowicha za 2021 rok 

Ekologiczny hub szkoleniowy dla społeczności
We wrześniu 2021 roku Prologis świętował uroczyste 
otwarcie huba szkoleniowego przy naszym obiekcie DIRFT III. 
Hub to ośrodek szkoleniowo-wielofunkcyjny o powierzchni 
prawie 10 tys. stóp kw. w Northampton w Wielkiej Brytanii. 
Obiekt został zbudowany zgodnie ze standardami UK Green 
Building Council dla budownictwa zeroemisyjnego i uzyskał 
ocenę EPC A+ za eksploatację.

Oprócz pełnienia funkcji centrum wielofunkcyjnego dla parku 
Prologis i lokalnej społeczności, Hub gości szkolenia w ramach 
Programu Szkoleń z zakresu Magazynowania i Logistyki 
Prologis (PWLTP) – lokalnej wersji działającej na terenie USA 
inicjatywy CWI.

PWLTP łączy szkolenie na miejscu z kursami online, oferując 
słuchaczom wiedzę i umiejętności potrzebne pracownikom 

– najwyższego wyróżnienia Prologis za działalność społeczną. 
Anita Weggemans razem z córką pracowała w ramach kampanii 
„Dock Doors of Giving”, a Fumie Yoshihara zorganizowała szereg 
działań w swoim biurze, takich jak na przykład wykonywanie 
przyłbic antycovidowych dla opiekunów w domach opieki.

W 2021 roku Prologis i Fundacja Prologis przekazały 
organizacjom na całym świecie 4,7 mln dolarów. 
W Stanach Zjednoczonych, w ramach programu 
„Dollars for Doers” Fundacja podwaja darowizny 
od pracowników oraz wspiera finansowo organizacje, 
w których pracownicy są wolontariuszami.

W roku 2022 roku wciąż rozwijamy naszą działalność społeczną 
i strategię dobroczynności, by móc oferować jeszcze większe 
korzyści społecznościom, w których prowadzimy działalność. 
Przykładem są 10. urodziny IMPACT Day, które obchodziliśmy 

w maju. Z tej okazji nasi pracownicy przepracowali ponad 
7900 godzin w ramach 76 przedsięwzięć wspierających lokalne 
społeczności, w tym 19 projektów „Habitat for Humanity”.

branży logistycznej – od operatorów wózków widłowych 
i specjalistów obsługi klienta po inżynierów automatyzacji 
i analityków danych. 

O ekologiczności budynku świadczy między innymi instalacja 
solarna i fotowoltaiczna, podziemny zbiornik do zbierania wody 
deszczowej oraz 10 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 
Recepcja, kawiarnia, sale szkoleniowe i sale konferencyjne 
charakteryzują się industrialnym klimatem, wysokimi sufitami, 
obfitością naturalnego światła i naturalną zielenią. Przestrzenie 
zewnętrzne zagospodarowano zielenią i małą architekturą, 
by mogły służyć jako miejsca odpoczynku w przerwach między 
sesjami szkoleniowymi.

Znacząca wartość dodana, jakiej dostarczają tego typu obiekty, 
potwierdza wagę, jaką przywiązujemy do społeczności. 

Z okazji naszego corocznego IMPACT 
Day zamykamy biura i zachęcamy 
pracowników do wzięcia udziału 
w wolontariacie w okolicy, 
w której pracują

Gdy mieszkańcy widzą pożytki wykraczające poza to, 
czego normalnie oczekują, jest to korzystne również 
dla naszych klientów.
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Dodatkowe informacje

Siedziba główna Prologis – San Francisco w stanie Kalifornia (USA)
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Wyniki
2017 2018 2019 2020 2021

Nasza	działalność

Przychody (mld dol.) 2,62 2,80 3,33 4,44 4,76

Aktywa w zarządzaniu (mld dol.) 78,70 86,70 118,40 148,30 215,10

Powierzchnia użytkowa portfolio nieruchomości (mln stóp kw.) 684 768 814 984 1,000

Liczba budynków (portfolio własne i zarządzane) 3 282 3 690 3 840 4 101 4 675

Liczba klientów 5 000 5 100 5 000 5 500 5 800

Globalne obłożenie zasobów (%) 97,2% 97,2% 96,5% 96,2% 97,7%

Liczba pracowników 1 606 1 617 1 713 1 945 2 053

Środowisko

Emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1. i 2.  
(tony CO2e – ze źródeł rynkowych z certyfikatami energii odnawialnej) 3 046 4 045 4 842 3 841 3 011

Emisje gazów cieplarnianych z zakresu 3.  
tony CO2e – ze źródeł miejscowych) 5 980 049 6 024 262 5 250 154 3 758 991 3 704 143

Zużycie energii (MWh) 8 688 7 867 7 664 10 476 10 644

Całkowita energia odnawialna zakupiona lub wygenerowana na potrzeby 
własnej działalności (MWh) 72 72 72 72 214

Moc zainstalowana fotowoltaiki na obiektach (MW) 175 186 212 252 285

Powierzchnia z certyfikatami budownictwa zrównoważonego (mln stóp kw.) 98 122 148 171 195

Oświetlenie LED (% portfolio) 14% 27% 33% 42% 57%

Sprawy	społeczne	i	ład	korporacyjny

Udział kobiet w ogóle pracowników globalnie (%) 51% 52% 51% 50% 50%

Udział osób innych niż białe w ogóle pracowników w USA (%) 26% 27% 29% 30% 32%

Osoby przeszkolone w ramach inicjatywy CWI N/A 134 597 5 500 13 039

Wolontariat pracowników i godziny przepracowane na rzecz społeczności 11 200 10 543 15 266 7 111 10 776

Darowizny charytatywne (mln dol.) 1,6 2,6 3,1 11,2 4,7

Pracownicy przeszkoleni w zakresie etyki (%) 100% 100% 100% 100% 100%
Wypadki w pracy powodujące niezdolność do pracy  
(na 1 mln przepracowanych godzin) 2,95 0 0 0,94 1,34
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Oświadczenie – gwarancja 

 

. 

Prologis’ Sustainability Report 

of the verifier using AccountAbility’s AA 1000AS 

engagement covered Prologis’ global operations and activities and specifically:
• 
• 
Our assurance engagement excluded the data and information of Prologis’ suppliers, contractors and any third

’s responsibility is only to Prologis.  LR in the end footnote. Prologis’ 

’

LRQA’s Opinion
’s 

• 
• 
• 

LRQA’s 
LRQA’s assurance engagements are carried out in 

• Assessing Prologis’ approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by 

• Reviewing Prologis’ process for identifying and determining material issues to c
Report.  We did this by independently reviewing Prologis’ internal materiality process, benchmarking reports written by Prolo

• Auditing Prologis’ data management systems to c

- 
- 
- 

  

 

. 

• 
We are not aware of any stakeholder groups that have been excluded from Prologis’ stakeholder engagement process.  Prologis 

• 
We are not aware of any material issues concerning Prologis’ sustainability performance that have been excluded from the Repo

• 

 
 
 

• 

• 

LRQA’s 

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc.

Pełną deklarację gwarancji oraz deklarację walidacji emisji gazów cieplarnianych 
można znaleźć na stronach prologis.com.

Deklaracja niezależnej gwarancji LRQA
dla Raportu nt. zrównoważonego rozwoju Prologis za rok kalendarzowy 2021
Niniejsza Deklaracja gwarancji została przygotowana dla Prologis, Inc. (Prologis) zgodnie z umową z Prologis, lecz jest przeznaczona 
dla czytelników Raportu.

Warunki zlecenia
Prologis zlecił LRQA dostarczenie niezależnej gwarancji dla swojego raportu środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego 
(ESG) 2021 („raport”) o umiarkowanym poziomie pewności i istotności profesjonalnego osądu weryfikatora z wykorzystaniem 
standardu AccountAbility AA 1000AS (v3) oraz zakresie zlecenia typu 2.

Nasze zlecenie dostarczenia gwarancji obejmowało globalne operacje i działania Prologis, a w szczególności:
• weryfikację zgodności ze standardem AA1000 AccountAbility Principles (AA1000AP 2018)
• ocenę dokładności i wiarygodności danych i informacji.
Nasze zlecenie dostarczenia gwarancji wyłączało dane i informacje pochodzące od dostawców, podwykonawców i wszelkich innych 
stron trzecich wspomniane w raporcie.

LRQA odpowiada wyłącznie wobec Prologis. LRQA wyłącza swoją odpowiedzialność wobec stron trzecich, jak to wyjaśniono 
w przypisie końcowym. Odpowiedzialność Prologis obejmuje gromadzenie, agregowanie, analizę i prezentację wszystkich danych 
i informacji zawartych w raporcie oraz utrzymywanie skutecznych narzędzi kontroli wewnętrznej nad systemami, od których pochodzi 
raport. Ostatecznie raport został zatwierdzony przez Prologis i pozostaje jego odpowiedzialnością.

Odnosząc do się do niniejszej Deklaracji gwarancji, należy się jednocześnie odnosić do odpowiedniej Deklaracji gwarancji LRQA 
z tytułu weryfikacji emisji gazów cieplarnianych.

Opinia LRQA
Po zastosowaniu podejścia LRQA i uwzględnieniu wszystkich istotnych aspektów nie zauważono nic, co skłaniałoby nas 
do przekonania, że Prologis:
• nie spełnił wymogów wspomnianych powyżej;
• nie przedstawił dokładnych i wiarygodnych danych dotyczących wyników – ponieważ nie stwierdzono żadnych błędów ani 

przeoczeń;
• nie poruszył wszystkich kwestii ważnych dla interesariuszy i czytelników tego raportu.
Wyrażoną wyżej opinię sformułowano na podstawie zlecenia o umiarkowanym poziomie pewności i istotności profesjonalnego osądu 
weryfikatora.

Uwaga: Zakres gromadzenia dowodów w przypadku gwarancji o umiarkowanym poziomie pewności jest mniejszy niż w przypadku 
gwarancji o wysokim poziomie pewności. Zlecenia dostarczenia gwarancji na umiarkowanym poziomie pewności koncentrują się 
na danych zagregowanych, nie zaś na fizycznym sprawdzaniu danych źródłowych na miejscu. W efekcie poziom pewności uzyskany 
w przypadku zlecenia dostarczenia gwarancji o umiarkowanym poziomie pewności jest znacznie niższy niż w przypadku zlecenia 
dostarczenia gwarancji o wysokim poziomie pewności.

Podejście LRQA
Zlecenia dostarczenia gwarancji LRQA są realizowane zgodnie z naszą procedurą weryfikacji. Następujące zadania zostały wykonane 
w ramach procesu zbierania dowodów na potrzeby niniejszego zlecenia dostarczenia gwarancji:
• Ocena podejścia Prologis do zaangażowania interesariuszy w celu potwierdzenia, że kwestie zgłaszane przez interesariuszy 

zostały przedstawione prawidłowo. Przeprowadziliśmy tę ocenę poprzez wywiady z menedżerami wysokiego szczebla oraz 
przegląd procedur i procesów wdrożonych w celu zarządzania zaangażowaniem interesariuszy.

• Przegląd procesu Prologis w zakresie identyfikacji i definiowania istotnych kwestii w celu potwierdzenia, że w raporcie uwzględniono 
właściwe kwestie. Dokonaliśmy niezależnego przeglądu wewnętrznego procesu istotności w Prologis, raportów porównawczych 
sporządzonych przez Prologis oraz raportów innych firm z branży w celu potwierdzenia, że dla celów porównywalności uwzględniono 
kwestie specyficzne dla sektora, odwołując się do uniwersalnych i tematycznych standardów GRI (Global Reporting Initiative) oraz 
standardu SASB (Sustainability Accounting Standards Board) dla branży nieruchomości.

• Audyt systemów zarządzania danymi Prologis w celu potwierdzenia, iż w raporcie nie wystąpiły żadne istotne błędy, pominięcia 
i przeinaczenia. Audyt przeprowadziliśmy w formie:
– pobrania próbek określonych danych źródłowych i zagregowanych wspomnianych w raporcie;
– rozmów z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za kompilację danych i przygotowanie raportu;
– wywiady z członkami komitetu wykonawczego, menedżerami wyższego szczebla i osobami na wielu innych stanowiskach 

w firmie – w formie spotkań wirtualnych.

Obserwacje
Dalsze obserwacje i ustalenia dokonane w trakcie zlecenia dostarczenia gwarancji:
• Włączanie interesariuszy: 

Nie są nam znane żadne grupy interesariuszy, które zostałyby wykluczone z procesu angażowania interesariuszy Prologis. 
Prologis odświeżył proces angażowania interesariuszy z 2017 w roku 2019, a LR zachęca do dalszego angażowania interesariuszy 
zewnętrznych w celu wspierania wyników. Proces ten ma cykl dwuletni i miał zostać zakończony w 2021 roku. Ze względu 
na ograniczone zasoby Prologis przeprowadził przegląd za rok 2021, angażując interesariuszy wewnętrznych, w tym takich, którzy 
mają bezpośredni kontakt z interesariuszami zewnętrznymi Prologis. Prologis planuje usprawnić ten proces i przeprowadzić bardziej 
kompleksowy przegląd w 2022 roku.

• Istotność: 
Nie są nam znane żadne istotne kwestie dotyczące wyników Prologis w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zostałyby 
wyłączone z raportu. Raport obejmuje szereg wyników z obszaru ESG. Opublikowany roczny raport w formacie PDF przedstawia 
najważniejsze osiągnięcia i inicjatywy. Dodanie w 2020 r. tabeli z ujawnianymi danymi, którą Prologis ponownie zamieszcza 
w 2021 r., dostarcza kompleksowych danych ESG z ostatnich pięciu lat.

• Responsywność: 
Prologis regularnie wchodzi w relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, szczególnie z klientami. Konkretne 
przykłady responsywności w 2021 r. obejmują:
– stałe poszerzanie dostępu do zielonej energii poprzez fotowoltaikę, energooszczędne oświetlenie LED i chłodne dachy;
– montaż magazynów energii i stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz programy odkupu przez społeczności nadwyżek 

energii słonecznej;
– kontynuacja wsparcia dla idei budownictwa cyrkularnego, ograniczania odpadów i emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu 

życia aktywów.
Cele te wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (cele SDG) oraz są zgodne z celami Prologis, klientów, społeczności 
lokalnej i globalnej w zakresie zrównoważonego rozwoju.

• Wiarygodność:
Naszym zdaniem zastosowane kryteria są właściwe i wystarczające, by zaowocować treściami spójnymi, obiektywnymi 
i zrozumiałymi dla użytkownika końcowego.

• Oddziaływanie:
Cele i strategie Prologis są dojrzałe i zgodne z filozofią ESG. Uwzględnia się oddziaływanie w całym cyklu życia nieruchomości, 
wprowadzane są ulepszenia, postępy są mierzone a mierniki raportowane. Dwa znaczące przykłady dotyczące cyklu życia obejmują 
energię słoneczną i LED. Kontynuację tej strategii dostrzega się również w rosnącym nacisku na stacje ładowania pojazdów 
elektrycznych oraz generowaniu ilości energii słonecznej wykraczających poza potrzeby najemców budynków.

Standardy, kompetencje i niezależność LRQA
LRQA zapewnia dobór odpowiednio wykwalifikowanych osób w oparciu o ich kwalifikacje, przeszkolenie i doświadczenie. Wyniki 
wszystkich ocen weryfikacyjnych i certyfikacyjnych są przedmiotem wewnętrznych przeglądów przez najwyższe kierownictwo w celu 
zapewnienia, że zastosowane podejście jest rygorystyczne i przejrzyste.
Ocena weryfikacyjna oraz weryfikacja GHG są jedynymi zleceniami realizowanymi przez LRQA dla Prologis i jako takie nie wpływają 
ujemnie na naszą niezależność i bezstronność.

Podpisał     Dnia: 18 maja 2022

Andrea M. Bockrath
Główny weryfikator LRQA
W imieniu Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc.
1330 Enclave Pkwy, Suite 200, Houston, Texas 88077
Numer LRQA: UQA00000496

LRQA, jego podmioty stowarzyszone i zależne oraz członkowie kierownictwa, pracownicy i przedstawiciele są w niniejszej klauzuli 
określani indywidualnie i zbiorowo jako „LRQA”. LRQA nie ponosi i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec żadnej 
osoby za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki spowodowane poleganiem na informacjach lub doradztwie zawartych w niniejszym 
dokumencie lub dostarczonych w jakikolwiek inny sposób, chyba że osoba ta podpisała umowę z odpowiednim podmiotem LRQA 
o dostarczenie takich informacji lub doradztwa, a wówczas wszelka odpowiedzialność ma miejsce wyłącznie na warunkach 
określonych w tej umowie.
Jedyną ważną wersją niniejszej Deklaracji gwarancji jest jej wersja angielska. LRQA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wersje 
przetłumaczone na inne języki.
Niniejsza Deklaracja gwarancji jest ważna wyłącznie w przypadku publikacji wraz z raportem, którego dotyczy. Może być 
reprodukowana wyłącznie w całości.
© LRQA 2022
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Indeks GRI 

MATRYCA	ISTOTNOŚCI TEMAT

SPRAWY	SPOŁECZNE 1 Różnorodność i równość szans

2 Bezpieczeństwo i higiena pracy

3 Zatrudnienie i relacje z pracownikami

4 Ochrona danych osobowych klientów

5 Społeczność / Lokalny rozwój gospodarczy

ŚRODOWISKO 6 Energia

7 Certyfikaty zielonego budownictwa

8 Emisje

9 Materiały budowlane i odpady

ŁAD	KORPORACYJNY 10 Zielone finansowanie

11 Ład korporacyjny

12 Odporność

13 Etyka i zgodność

14 Praktyki w zakresie zakupów

OCENA	ISTOTNOŚCI

Relevance to the Business (3-5)
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Niniejszy raport został przygotowany zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative 
(GRI) Universal Standards 2021 i obejmuje tematy zidentyfikowane w naszej najnowszej 
ocenie istotności ukończonej w 2021 r.
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Znaczenie dla firmy (3-5)
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ISTOTNY	TEMAT	GRI INFORMACJA MIEJSCE ŁĄCZA	DO	ZASOBÓW

GRI 2: Informacje 
ogólne 

2-1 Dane organizacji Prologis Inc. What We Do

2-2 Podmioty objęte raportami zrównoważonego rozwoju 
organizacji

O Prologis Prologis Sustainability

2-3 Okres i częstość raportów oraz punkt kontaktowy Raport ESG Reports and Resources

2-4 Poświadczenia informacji Gwarancja LRQA Assurance Page

2-5 Zewnętrzna gwarancja Gwarancja LRQA Assurance Page

2-6 Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe Zrównoważona logistyka ESG Policy

2-7 Pracownicy Raport ESG: Inspirujący ludzie, Dane i mierniki, Proxy Statement Human Rights Policy

2-8 Pracownicy nie zatrudnieni przez firmę Raport ESG: Inspirujący ludzie Human Rights Policy

2-9 Struktura i skład funkcji zarządczej Raport ESG: Wyprzedzamy to, co przed nami; Proxy Statement SEC Filings

2-10 Nominacja i wybór najwyższego ciała zarządczego Proxy Statement SEC Filings

2-11 Osoba przewodnicząca najwyższemu ciału zarządczemu Proxy Statement SEC Filings

2-12 Rola najwyższego ciała zarządczego w nadzorze nad 
zarządzaniem oddziaływaniem

Proxy Statement SEC Filings

2-13 Delegowanie odpowiedzialności w zakresie zarządzania 
oddziaływaniem

Raport ESG: Wyprzedzamy to, co przed nami SEC Filings

2-14 Rola najwyższego ciała zarządczego w raportowaniu 
zrównoważonego rozwoju

Proxy Statement SEC Filings

2-15 Konflikty interesów Raport ESG: Etyka i zgodność, Kodeks etyki i postępowania 
w biznesie 

Code of Ethics & Business Conduct

2-16 Komunikowanie spraw o krytycznym znaczeniu Raport ESG: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Kodeks etyki 
i postępowania w biznesie

Code of Ethics & Business Conduct

2-17 Kolektywna wiedza najwyższego ciała zarządczego Proxy Statement, Raport roczny SEC Filings

2-18 Ocena pracy najwyższego ciała zarządczego Proxy Statement SEC Filings

2-19 Polityka wynagradzania Proxy Statement SEC Filings

2-20 Proces ustalania wynagrodzenia Proxy Statement SEC Filings

2-21 Wskaźnik całkowitego wynagrodzenia rocznego Proxy Statement SEC Filings

2-22 Deklaracja strategii zrównoważonego rozwoju Raport ESG: Wstęp, List CEO, Raport roczny ESG Policy

2-23 Przyjmowanie polityk Raport ESG: Etyka i zgodność Code of Ethics & Business Conduct

2-24 Wdrażanie polityk Raport ESG: Etyka i zgodność Code of Ethics & Business Conduct

2-25 Procesy naprawiania negatywnych oddziaływań Raport ESG: Zarządzanie ryzykiem ESG Policy

INDEKS	GRI
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ISTOTNY	TEMAT	GRI INFORMACJA MIEJSCE ŁĄCZA	DO	ZASOBÓW

2-26 Mechanizmy pozyskiwania doradztwa i zgłaszania 
problemów

Raport ESG: Etyka i zgodność Code of Ethics & Business Conduct

2-27 Przestrzeganie przepisów i regulacji Raport ESG: Etyka i zgodność Code of Ethics & Business Conduct

2-28 Członkostwo w stowarzyszeniach Raport ESG: Najnowsze nagrody i wyróżnienia; 
Odpowiedzialność polityczna

Memberships and Associations

2-29 Podejście do zaangażowania interesariuszy Raport ESG: Zaangażowanie interesariuszy 

2-30 Porozumienia w sprawie sporów zbiorowych Raport ESG: Prawa człowieka Code of Ethics & Business Conduct

GRI 203: Pośrednie 
oddziaływanie 
na gospodarkę 2016

203-1 Inwestycje w infrastrukturę i wspierane usługi Raport ESG Oddziaływanie ekonomiczne i społeczne Human Rights Policy

203-2 Znaczące pośrednie oddziaływania na gospodarkę Raport ESG: oddziaływanie ekonomiczne i społeczne; 
Odporne społeczności 

Human Rights Policy

GRI 204: Praktyki 
zakupowe 2016

204-1 Udział wydatków na zakupy u lokalnych dostawców Raport ESG: Odpowiedzialność za łańcuch dostaw ESG Data

GRI 301: Materiały 2016 301-1 Wykorzystanie materiałów wagowo i objętościowo Raport ESG: Ekologiczne projektowanie i budownictwo ESG Data

301-2 Wykorzystanie materiałów z recyklingu Raport ESG: Ekologiczne projektowanie i budownictwo ESG Data

301-3 Odzyskane produkty i materiały opakowaniowe Raport ESG: Ekologiczne projektowanie i budownictwo ESG Data

GRI 302: Energia 2016 302-1 Zużycie energii w obrębie organizacji Raport ESG: Zmiany klimatyczne i energia;  
Mikrowitryna danych ESG

ESG Data

302-2 Zużycie energii poza organizacją Raport ESG: Zmiany klimatyczne i energia; 
Mikrowitryna danych ESG

ESG Data

302-3 Intensywność energetyczna Raport ESG: Zmiany klimatyczne i energia; 
Mikrowitryna danych ESG

ESG Data

302-4 Ograniczanie zużycia energii Raport ESG: Zmiany klimatyczne i energia ESG Data

302-5 Ograniczanie zapotrzebowania na energię produktów 
i usług

Raport ESG: Zmiany klimatyczne i energia ESG Data

GRI 305: Emisje 2016 305-1 Bezpośrednie (zakres 1.) emisje GHG Raport ESG: Zmiany klimatyczne i energia ESG Data

305-2 Pośrednie (zakres 2.) emisje GHG – ze zużycia energii Raport ESG: Zmiany klimatyczne i energia ESG Data

305-3 Pośrednie (zakres 3.) emisje GHG – pozostałe Raport ESG: Zmiany klimatyczne i energia ESG Data

305-4 Intensywność emisji GHG Raport ESG: Zmiany klimatyczne i energia ESG Data

305-5 Ograniczanie emisji GHG Raport ESG: Zmiany klimatyczne i energia ESG Data

GRI 401: Zatrudnienie 
2016

401-1 Nowozatrudnieni pracownicy i rotacja pracowników Raport ESG: Inspirujący ludzie ESG Data

401-2 Świadczenia pozapłacowe dla pracowników 
pełnoetatowych, których nie otrzymują pracownicy tymczasowi 
lub niepełnoetatowi

Raport ESG: Kultura i doświadczenia pracowników 

401-3 Urlop rodzicielski Raport ESG: Kultura i doświadczenia pracowników
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ISTOTNY	TEMAT	GRI INFORMACJA MIEJSCE ŁĄCZA	DO	ZASOBÓW

GRI 403: 
Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 2018

403-1 System zarządzania BHP Raport ESG: Bezpieczeństwo i higiena pracy;  
Zdrowie i bezpieczeństwo społeczności 

Human Rights Policy

403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków Raport ESG: Bezpieczeństwo i higiena pracy;  
Zdrowie i bezpieczeństwo społeczności 

403-3 Pracownicze usługi zdrowotne Raport ESG: Bezpieczeństwo i higiena pracy;  
Zdrowie i bezpieczeństwo społeczności

403-4 Partycypacja pracowników, konsultacje i komunikacja 
w sprawach BHP 

Raport ESG: Bezpieczeństwo i higiena pracy;  
Zdrowie i bezpieczeństwo społeczności

403-5 Szkolenie pracowników w zakresie BHP Raport ESG: Bezpieczeństwo i higiena pracy;  
Zdrowie i bezpieczeństwo społeczności

403-6 Promocja zdrowia pracowników Raport ESG: Bezpieczeństwo i higiena pracy;  
Zdrowie i bezpieczeństwo społeczności

403-7 Zapobieganie i łagodzenie negatywnych oddziaływań 
z obszaru BHP bezpośrednio powiązanych z relacjami 
biznesowymi

Raport ESG: Bezpieczeństwo i higiena pracy;  
Zdrowie i bezpieczeństwo społeczności

403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzania BHP Raport ESG: Kultura i doświadczenia pracowników Human Rights Policy

403-9 Wypadki pracy Mikrowitryna danych ESG ESG Data

403-10 Choroby zawodowe Mikrowitryna danych ESG ESG Data

GRI 405: Różnorodność 
i równość szans 2016

405-1 Zróżnicowanie ciał zarządczych i pracowników Raport ESG: Włączanie i różnorodność

405-2 Relacja wynagrodzenia zasadniczego i całkowitego kobiet 
do mężczyzn

Raport ESG: Włączanie i różnorodność

GRI 413: Społeczności 
lokalne 2016

413-1 Działalność w zakresie zaangażowania w społeczności, 
ocen oddziaływania i programów rozwojowe

Raport ESG: Oddziaływanie ekonomiczne i społeczne Human Rights Policy

413-2 Działalność ze znaczącym rzeczywistym lub potencjalnym 
negatywnym oddziaływaniem na lokalne społeczności 

Raport ESG: Oddziaływanie ekonomiczne i społeczne Human Rights Policy

GRI 418: Ochrona 
danych klientów 2016

418-1 Uzasadnione skargi w związku z naruszeniami prywatności 
klientów i utratą danych klientów 

Raport ESG: Zarządzanie ryzykiem
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Informacja SASB
Prologis wspiera misję Rady Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Accounting Standards Board – SASB), która tworzy specyficzne dla branż standardy rachunkowości w obszarze 
zrównoważonego rozwoju, pomagające przedsiębiorstwom przekazywać inwestorom istotne finansowo oraz przydatne w podejmowaniu decyzji informacje z zakresu środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego 
(ESG). To już czwarty rok, w którym Prologis ujawnia tego rodzaju dane, korzystając z opracowanego przez SASB w 2018 roku standardu dla branży nieruchomości. Poniższa tabela zawiera nasze informacje na tematy zawarte 
w tym standardzie. Mierniki działań, które mogą pomóc w zakresie precyzyjnej oceny i porównywalności informacji można znaleźć w całym naszym raporcie ESG 2021-22.

KOD MIERNIK	RACHUNKOWY INFORMACJA	PROLOGIS

Zarządzanie	energią

IF-RE-130a.1 Pokrycie danymi na temat zużycia energii jako 
odsetek całkowitej powierzchni użytkowej, 
według podsektorów  nieruchomości 

Pokrycie danymi na temat zużycia energii w globalnym portfolio operacyjnym Prologis jako odsetek powierzchni użytkowej 
wyniosło 40% w 2021 r.

IF-RE-130a.2 (1) Całkowita  energia zużywana przez część 
powierzchni portfolio z pokryciem danymi, (2) 
odsetek energii elektrycznej z sieci, (3) odsetek 
energii odnawialnej, według podsektorów 
nieruchomości 

W części portfolio z pokryciem danymi energetycznymi w 2021 r. odnotowano następujące wartości:
(1) Całkowite zużycie energii elektrycznej: 3.581.699 MWh
(2) Odsetek energii elektrycznej z sieci: 55%
(3) Odsetek odnawialnej energii elektrycznej (Magazyny logistyczne/dystrybucyjne): 11%

IF-RE-130a.3 Zmiana odsetka (z zapewnieniem 
porównywalności) w zużyciu energii dla części 
powierzchni portfolio z pokryciem danymi, 
według podsektorów nieruchomości

W 2021 r. zmiana (z zapewnieniem porównywalności) w zużyciu energii globalnego portfolio operacyjnego Prologis wyniosła 
+22,79% w stosunku do 2020 r. Wzrost ten wywołały prawdopodobnie fluktuacje w obłożeniu, godziny pracy, zmiany 
w strukturze klientów oraz zwiększone zapotrzebowanie na usługi e-commerce.

IF-RE-130a.4 Odsetek kwalifikowalnego portfolio 
posiadającego (1) rating energetyczny i (2) 
certyfikat ENERGY STAR, wg podsektorów 
nieruchomości

Prologis ma cel certyfikowania wszystkich nowych budów i modernizacji  według standardów budownictwa zrównoważonego. 
Standardy te obejmują elementy efektywności energetycznej, jak również oszczędzania wody, ograniczania odpadów i inne 
cechy sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu najemców. Prologis zamierza dokonać przeglądu ocen energetycznych 
budynków w całym swoim globalnym portfolio. Ze względu na klasę naszych aktywów i typ budynków zwykle nie występujemy 
o certyfikację EnergyStar. Jednakże w niektórych regionach, np. Europie, gdzie certyfikaty efektywności energetycznej 
są wymagane różnymi przepisami krajowymi, występujemy o takie certyfikaty, by zachować zgodność z lokalnymi przepisami.

IF-RE-130a.5 Opis tego, jak kwestie zarządzania energią 
w budynkach włączane jest do analizy inwestycji 
w nieruchomości i strategię działalności 

Prologis włącza technologie ograniczania zużycia energii i wody do swoich nowych obiektów w ramach celu objęcia wszystkich 
nowych budów i modernizacji certyfikatami budownictwa zrównoważonego. Strategia ta zapewnia budynkom odporność 
i trwałą wartość, generując korzyści dla naszych klientów i naszej firmy. Ponadto Prologis prezentuje klientocentryczne 
podejście, koncentrujące się na pomocy klientom w zakresie podnoszenia wydajności operacyjnej. Oferujemy rozwiązania 
z zakresu zrównoważonego rozwoju poprzez naszą platformę Essentials, a także alokujemy część naszych wydatków 
kapitałowych w istniejących  budynkach na wymianę oświetlenia na LED i inne technologie oszczędzające energię, rozwiązania 
oszczędzające wodę, chłodne dachy i instalacje fotowoltaiczne.
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KOD MIERNIK	RACHUNKOWY INFORMACJA	PROLOGIS

Zarządzanie	wodą

IIF-RE-140a.1,  
IF-RE-140a.2,   
IF- RE-140a.3

(a.1) Pokrycie danymi na temat poboru wody 
jako odsetek (1) całkowitej powierzchni 
użytkowej oraz (2) powierzchni użytkowej 
w regionach z wysokim lub bardzo wysokim 
niedoborem wody, wg podsektora 
nieruchomości. (a.2) Całkowity pobór wody 
wg powierzchni portfolio z pokryciem danymi 
(2) odsetek poboru w regionach z wysokim 
lub bardzo wysokim niedoborem wody, 
wg podsektora nieruchomości (a.3) Zmiana 
odsetka (z zapewnieniem porównywalności) 
w poborze wody dla części powierzchni 
portfolio z pokryciem danymi, wg podsektorów 
nieruchomości 

Zużycie wody w obiektach logistycznych jest zwykle niższe niż w innych typach budynków, a tym samym jest mniej znaczącą 
kwestią niż energia czy emisje. 
(1) Według stanu na 2021 r. raportujemy dostępne dane na temat zużycia wody w części naszych globalnych biur. W 2021 r. 
sprawozdawczość w zakresie zużycia wody mieliśmy z 25 biur naszej firmy na świecie. Zużycie to wyniosło 18,7 mln galonów. 
Pracujemy na poprawą pokrycia danymi. Dane w zakresie zmian w zużycia wody (z zapewnieniem porównywalności) były 
dostępne w 10 biurach, które miały dane zarówno za 2020, jak i 2021 r. Z porównywalnych danych dostarczonych z 10 biur 
wynika, że wystąpił 15-procentowy wzrost w poborze wody w 2021 w stosunku do 2020 r. 
(2) Na tym etapie nie ukończyliśmy jeszcze prac nad mapowaniem niedoborów wody, choć Prologis korzysta z danych 
podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych narzędzi do mapowania i oceny ekspozycji na fizyczne zagrożenia klimatyczne 
na poziomie aktywów poprzez bazujące na badaniach naukowych scenariusze klimatyczne. W oparciu o dane z naszych ocen 
fizycznych zagrożeń klimatycznych jesteśmy w stanie proaktywnie wdrażać strategie łagodzenia zagrożeń, które podnoszą 
odporność naszego globalnego portfolio. Obejmuje to prowadzenie działań łagodzących specyficznych dla danej lokalizacji, 
takich jak sytuowanie nieruchomości powyżej terenów zalewowych, podnoszenie bram doków przeładunkowych i inne środki 
zmierzające do zapewnienia długofalowej odporności naszych aktywów.

IF-RE-140a.4 Opis zagrożeń z zakresu zarządzania wodą 
oraz omówienie strategii i działań łagodzących 
te zagrożenia

Chociaż obiekty logistyczne mają zwykle niższy ślad wodny niż inne typy budynków, wdrożyliśmy szereg zrównoważonych 
praktyk i technologii z zakresu zarządzania wodą w celu minimalizacji zużycia wody i oddziaływania naszych aktywów na jakość 
wody. Wiele z tych działań jest efektem starań o uzyskanie certyfikatów budownictwa zrównoważonego dla wszystkich nowych 
budów i modernizacji na świecie. Wszystkie nasze działania związane z wodą są specyficzne dla projektu i uwzględniają warunki 
glebowe, wzorce opadów, topografię i infrastrukturę. Wewnątrz budynków, w celu ograniczenia zużycia wody, instalujemy 
niskoprzepływowe toalety i baterie z czujnikami ruchu. Na zewnątrz sadzimy rodzime gatunki roślin, które są dostosowane 
do lokalnych warunków atmosferycznych i w niewielkim stopniu wymagają dodatkowego podlewania. W wielu naszych 
obiektach przechwytuje się również wodę deszczową na potrzeby irygacji. Stale monitorujemy ewolucję technologii zarządzania 
wodą, starając się przenosić zaoszczędzone koszty na naszych klientów. 

Zarządzanie	oddziaływaniem	środowiskowym	najemców

IF-RE-410a.1 (1) Odsetek nowych umów najmu zawierających 
zapisy o zwrocie kosztów z tytułu ulepszeń 
kapitałowych ukierunkowanych na oszczędzanie 
zasobów (2) wynajmowana powierzchnia objęta 
tymi umowami, wg podsektorów nieruchomości

W standardzie Prologis Clear Lease® wdrożyliśmy zapisy z zakresu zielonego wynajmu, które pozwalają na lepszą współpracę 
z klientami w zakresie udostępniania danych, a także przewidują możliwość instalowania systemów, takich jak fotowoltaika, 
pomagających naszym klientom w wydajniejszej i bardziej zrównoważonej działalności. W przyszłości możemy dysponować 
mierzalnymi wskaźnikami pokrycia naszego portfolio umowami najmu zawierającymi konkretne zapisy o zwrocie kosztów z 
tytułu ulepszeń ukierunkowanych na oszczędzanie zasobów.

IF-RE-410a.2 Odsetek najemców, którzy są indywidualnie 
opomiarowani według (1) zużycia energii 
elektrycznej z sieci oraz (2) poboru wody, 
wg podsektorów nieruchomości

Prologis jest w trakcie rozbudowy globalnych systemów gromadzenia danych, a także oceny różnych rozwiązań, w tym 
opomiarowania różnych powierzchni zajmowanych przez naszych klientów. W standardzie Prologis Clear Lease® wdrożyliśmy 
zapisy z zakresu zielonego wynajmu, które pozwalają na lepszą współpracę z klientami w zakresie udostępniania danych, a także 
przewidują możliwość instalowania systemów pomagających naszym klientom w wydajniejszej i bardziej zrównoważonej 
działalności. W przyszłości możemy dysponować większą liczbą mierzalnych wskaźników pokrycia powierzchni systemami 
opomiarowania tego typu.
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KOD MIERNIK	RACHUNKOWY INFORMACJA	PROLOGIS

IF-RE-410a.3 Omówienie podejścia do mierzenia, zachęt 
i poprawy oddziaływania środowiskowego 
najemców 

Prologis współpracuje z zewnętrznym doradcą w zakresie zbierania danych w celu śledzenia zużycia energii przez 
klientów w naszym globalnym portfolio. Prologis Essentials LED to program dedykowany współpracy z klientami na rzecz 
przyspieszenia przechodzenia na oświetlenie LED, które podnosi wydajność operacyjną działalności naszych klientów oraz 
obniża zużycie energii i związane z nim emisje. Pod koniec 2021 r. 57% naszego portfolio wyposażone było w oświetlenie LED. 
Nasze nowoczesne, wydajne i odporne budynki oszczędzają pieniądze dla naszych klientów i minimalizują negatywny wpływ 
na nasze społeczności. Nasza preferencja dla miejskich lokalizacji pozwala naszym klientom spełniać oczekiwania konsumentów 
dotyczące szybkich dostaw, zarazem ograniczając emisje transportowe dzięki skróconym trasom dowozu. Włączając kwestie 
ESG do naszych umów najmu, wdrażając zrównoważone rozwiązania dzięki platformie Prologis Essentials i dostarczając naszym 
klientom pakietów informacyjnych, obejmujących zrównoważone praktyki postępowania, Prologis poprawia oddziaływanie 
naszych klientów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Monitorujemy lokalne obowiązki informacyjne i we współpracy 
z naszymi administratorami nieruchomości edukujemy klientów w zakresie możliwości automatyzacji gromadzenia danych 
dotyczących mediów.

Adaptacja	do	zmian	klimatycznych

IF-RE-450a.1 Powierzchnia nieruchomości ulokowanych 
na terenach wody stuletniej, wg podsektorów 
nieruchomości

Korzystając z danych podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych narzędzi do mapowania i oceny ekspozycji na fizyczne 
zagrożenia klimatyczne na poziomie aktywów w oparciu o bazujące na badaniach naukowych scenariusze klimatyczne, 
jesteśmy w stanie proaktywnie wdrażać strategie łagodzenia zagrożeń, które podnoszą odporność naszego globalnego portfolio. 
Obejmuje to prowadzenie działań łagodzących specyficznych dla danej lokalizacji, takich jak sytuowanie nieruchomości powyżej 
terenów zalewowych, podnoszenie bram doków przeładunkowych i inne środki zmierzające do zapewnienia długofalowej 
odporności naszych aktywów. Udzielenie informacji na temat powierzchni nieruchomości na terenach wody stuletniej 
wymagałoby dodatkowego kontekstu w celu zrozumienia specyficznych dla lokalizacji środków zapobiegawczych, jakie 
wdrożono w celu obniżenia zagrożenia powodzią. Kontynuujemy prace nad dodatkową informacją w tym zakresie w odpowiedzi 
na opinie zgłaszane przez interesariuszy.

IF-RE-450a.2 Opis analizy ekspozycji na zagrożenia związane 
ze zmianą klimatu, poziomu regularnej 
ekspozycji portfolio, a także strategii łagodzenia 
zagrożeń 

Prologis przyjmuje proaktywne podejście do oceny zagrożeń naturalnych i ekspozycji klimatycznych dla całego naszego 
portfolio, w tym ze strony trzęsień ziemi, wichur, powodzi oraz zagrożeń strefy przybrzeżnej. Zespół ds. zarządzania ryzykiem 
Prologis aktywnie ewaluuje ekspozycję naszego portfolio w celu weryfikacji, czy posiadamy wystarczające pokrycie i ochronę 
dla naszych budynków, jak również korzysta z danych zewnętrznych, by prognozować i ewaluować scenariusze klimatyczne, 
które mogą oddziaływać na nasze obiekty w przyszłości. Oceny te pozwalają nam określić właściwe środki ograniczania 
zagrożeń dla naszego portfolio i planowania w kontekście trendów długoterminowych. Podejmujemy działania zapobiegawcze 
w celu podnoszenia odporności naszych obiektów i zapewnienia ciągłości działalności naszych klientów. Dzięki naszemu 
długofalowemu planowaniu, wdrożonym środkom podnoszącym odporność i zróżnicowanemu portfolio, ewentualne skutki 
zmian klimatycznych dla naszego portfolio są w naszej ocenie pod kontrolą.
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Informacja TCFD 2021 
Podejście Prologis do identyfikacji zarządzania zagrożeniami i szansami związanymi 
z klimatem zgodnie z rekomendacją Grupy Zadaniowej ds. Klimatycznej Informacji Finansowej 
(Taskforce on Climate-related Financial Disclosure – TCFD) obejmuje:

• dynamiczną strategię zarządzania ryzykiem skupioną na rezyliencji;
• ocenę ekspozycji na fizyczne zagrożenia klimatyczne na poziomie aktywów 

z wykorzystaniem opartych na badaniach naukowych scenariuszy klimatycznych;
• stosowanie standardu SBT (celu wyznaczonego naukowo) do określania celów ograniczania 

emisji gazów cieplarnianych (GHG) w zakresach 1., 2. i 3.

Prologis ma ugruntowane doświadczenie w zapewnianiu odporności swojego portfolio 
dla klientów i interesariuszy. Zobowiązanie to koncentruje się nie tylko na gwałtownych, 
krótkoterminowych zagrożeniach, takich jak huragany czy powodzie, lecz uwzględnia 
również długofalowe trendy wynikające ze zmian klimatu. Budujemy aktywa z myślą 
o byciu ich długoterminowym właścicielem, dlatego mamy plany gotowości, dzięki którym 
skutecznie różnicowaliśmy nasze reakcje i pomagaliśmy zapewnić ciągłość biznesu naszym 
klientom. Myśląc o przyszłości, wspólnie z partnerami zewnętrznymi analizujemy scenariusze 
klimatyczne w celu oceny ekspozycji naszych globalnych aktywów na fizyczne zagrożenia 
naturalne oraz w celu zapewnienia naszej dalszej gotowości na zmiany częstości i nasilenia 
ekstremalnych zjawisk pogodowych. Inne elementy obejmują oficjalne wsparcie dla TCFD, 
zgodne ze standardem TCFD publiczne informacje, zaangażowanie naszego zespołu 
dyrektorów wykonawczych i członków zarządu w ocenę zagrożeń klimatycznych poprzez 
odbieranie sprawozdań zespołów ds. ESG i zarządzania ryzykiem oraz solidny program 
monitorowania naszych wysiłków poprzez mierniki i cele, w tym zatwierdzone przez nas cele 
SBT. Jeśli chodzi o nasz cel SBT, rozpoczynamy proces jego aktualizacji w celu dostosowania 
do scenariusza 1,5 stopnia Celsjusza w ramach naszego zobowiązania do osiągnięcia zerowej 
emisyjności netto naszego łańcucha wartości do 2040 r. Zaktualizowany SBT pokieruje 
naszą transformacją w kierunku niskoemisyjnej przyszłość dzięki redukcji emisji gazów 
cieplarnianych z całej naszej działalności, portfolio aktywów i całego naszego łańcucha 
wartości.

Ład	korporacyjny
Ład korporacyjny organizacji w kontekście zagrożeń i szans związanych z klimatem.

• Ryzyko, w tym klimatyczne, jest zagadnieniem należącym do obowiązków nadzorczych 
zarządu Prologis. Informacje dla zarządu koncentrują się na ocenach zagrożeń fizycznych 
związanych z klimatem, zagrożeniach strefy przybrzeżnej, a także postępach strategii 
ESG w zakresie redukcji gazów cieplarnianych i poszerzania naszej oferty ekologicznej 
dla klientów (np. instalacje fotowoltaiczne itp.).

• Nasz dyrektor wykonawczy ds. prawnych i główny radca prawny nadzoruje Zespół ds. 
Zarządzania Ryzykiem oraz Zespół ds. ESG, zapewniając szerokie wsparcie i zaangażowanie 
w całej organizacji. Jednym z przykładów jest procedura działania Komisji Inwestycyjnej, 

nadzorowanej przez nasz Komitet Wykonawczy, która wymaga oceny ryzyka i czynników 
ESG przy każdej decyzji inwestycyjnej. Ponadto nowy dyrektor wykonawczy ds. energetyki 
i zrównoważonego rozwoju w Prologis podlega bezpośrednio naszemu CEO, kierując 
programem zrównoważonego rozwoju, wspierającym naszych klientów w transformacji 
ku niskoemisyjnej przyszłości.

Strategia	i	zarządzanie	ryzykiem
Rzeczywiste i potencjalne skutki zagrożeń związanych z klimatem dla działalności, strategii 
i planowania finansowego organizacji.

Procesy wykorzystywane przez organizację do identyfikacji, oceny i zarządzania zagrożeniami 
klimatycznymi.

• Prologis jest długoterminowym właścicielem nieruchomości logistycznych. Wymaga 
to od nas oceny istotnych zagrożeń i szans w krótkim (do roku 2030), średnim (2030-2040) 
i długim terminie (2040-2050), jak również oceny zagrożeń w podziale na gwałtowne 

i przewlekłe, w tym tych związanych ze zmianami klimatycznymi. Ocena zagrożeń i szans 
oraz potencjalnych implikacji finansowych zapewnia odporność naszym aktywom 
i działalności naszych klientów, a także wskazuje możliwości dostarczania zrównoważonych 
rozwiązań naszym klientom.

• Proces identyfikacji i nadawania priorytetów zagrożeniom i szansom: Prologis wykorzystuje 
dynamiczny proces nadzoru nad ryzykiem w celu identyfikacji, oceny i zarządzania 
zagrożeniami w naszym przedsiębiorstwie, w tym zagrożeniami z obszaru ESG, takimi 
jak zagrożenia klimatyczne..

Dynamiczny proces 
nadzoru nad ryzykiem

Nadzór 
ze strony 
zarządu

Nadzór ze strony 

Ramy 

komitetu wykonawczego

zarządzania 
ryzykiem
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• Wdrażając zarządzanie ESG i zarządzanie ryzykiem do całej organizacji, Prologis ocenia 
istotne zagrożenia i szanse związane ze zmianami klimatycznymi. Mogą one obejmować 
zagrożenia pogodowe, powodzie czy zagrożenia strefy przybrzeżnej lub możliwości związane 
z energooszczędnymi produktami, rozwojem energii odnawialnej itp. Powyższe zagrożenia 
i możliwości uwzględniamy również procedurze działania naszej Komisji Inwestycyjnej 

• Prologis demonstruje proaktywne i klientocentryczne podejście do łagodzenia naszej 
ekspozycji na zagrożenia i tworzy zrównoważone rozwiązania z korzyścią dla naszych klientów:

 — Produkty i usługi
 – Przykłady obejmują program Prologis Essentials przechodzenia na oświetlenie LED, który 

pomaga klientom obniżać koszty energii poprzez montaż wysoce wydajnego oświetlenia 
LED, które potrafi obniżyć koszty energii elektrycznej o 60-80%.

 — Łańcuch dostaw i/lub łańcuch wartości
 – Nasz program SolarSmart umożliwia naszym klientom korzystanie z produkowanej 

na miejscu energii odnawialnej na potrzeby działalności, obniżanie emisji z własnego 
łańcucha dostaw, jak również z naszego łańcucha wartości. Instalacje fotowoltaiczne na 
naszych dachach oddają również dodatkowe ilości energii odnawialnej do lokalnych sieci 
w regionach, w których prowadzimy działalność.

 – Prologis wspiera swoich klientów w przechodzeniu na pojazdy elektryczne poprzez 
włączanie infrastruktury EV do naszych obiektów. Opracowujemy również rozwiązanie 
„pod klucz” w obrębie naszych istniejących obiektów, wspierające klientów 
przechodzących na pojazdy EV, a także nawiązujemy współpracę z lokalnymi zakładami 
usług komunalnych.

 — Działalność operacyjna (włącznie z rodzajami działalności i lokalizacją obiektów)
 – Odpowiedzialne praktyki inwestycyjne promują zasady zielonego budownictwa i łagodzą 

zagrożenia środowiskowe, klimatyczne i inne zagrożenia z obszaru ESG
 – Nasze portfolio jest zdywersyfikowane geograficzne poprzez naszą obecność 

w 19 krajach, co minimalizuje istotne ryzyko na naszego portfolio z tytułu narażenia 
któregokolwiek składnika aktywów na określone fizyczne zagrożenie klimatyczne.

 – Korzystając z danych podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych narzędzi do mapowania 
i oceny ekspozycji na fizyczne zagrożenia klimatyczne na poziomie aktywów w oparciu 
o bazujące na badaniach naukowych scenariusze klimatyczne, jesteśmy w stanie 
proaktywnie wdrażać strategie łagodzenia zagrożeń, które podnoszą odporność naszego 
globalnego portfolio. Obejmuje to prowadzenie działań łagodzących specyficznych dla 
danej lokalizacji, takich jak sytuowanie nieruchomości powyżej terenów zalewowych, 
podnoszenie bram doków przeładunkowych i inne środki zmierzające do zapewnienia 
długofalowej odporności naszych aktywów.

 — Działania adaptacyjne i łagodzące
 – Lokalne i regionalne zespoły wyposażone są plany reagowania na katastrofy. Budując 

i konserwując nasze aktywa, biorą pod uwagę różne zagrożenia, zapewniając, 
że pozostają one odporne na ryzyka klimatyczne w rodzaju powodzi lub ekstremalnych 
zdarzeń pogodowych.

 – Wdrażamy specyficzne dla lokalizacji środki zapobiegawcze. Przykład: sytuujemy 
budynki powyżej terenów zalewowych, podnosi bramy doków załadunkowych, 
zwiększamy grubość pokrycia dachowego w lokalizacjach, gdzie występują gradobicia. 
Stosujemy też inne metody zapewniania długoterminowej odporności naszych zasobów 
na różne zagrożenia naturalne..

 – Na wypadek gwałtownych zagrożeń w rodzaju burz i powodzi, Prologis posiada 
kompleksowy program ubezpieczeń w celu transferu ryzyka.

HORYZONT	
CZASOWY

FIZYCZNE	
ZAGROŻENIA	
KLIMATYCZNE

RYZYKA	ZWIĄZANE	
Z	TRANFORMACJĄ	
KLIMATYCZNĄ	 SZANSE	ZWIĄZANE	Z	KLIMATEM

Krótki 
(do 2030)

Wzrost nasilenia 
i częstości powodzi 
i burz (Gwałtowne)

Podniesione 
wymogi w zakresie 
sprawozdawczości 
i opomiarowania 
zużycia energii (Polityki 
i przepisy)

Szanse związane z podwyższonym 
zainteresowaniem klientów praktykami 
budownictwa zrównoważonego 
i rozwiązaniami wydajnościowymi 
(Rynki); przechodzenie na LED (Wydajność 
zasobowa; Produkty i usługi); instalacje 
fotowoltaiczne (Źródła energii; Produkty 
i usługi); wysokooszczędne systemy 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
(Technologia; Wydajność zasobowa; 
Produkty i usługi); zielone obligacje 
powiązane z inicjatywami z obszaru 
zrównoważonego rozwoju (Produkty i usługi; 
Rynki)

Średni  
(2030-2040)

Wzrost temperatur 
wymagający 
intensywniejszego 
chłodzenia 
(Przewlekłe)

Standardy 
efektywności 
budynków i inne 
wymogi w zakresie 
podnoszenia 
efektywności (Polityki 
i przepisy; Wydajność 
zasobowa; Technologia; 
Produkty i usługi)

Dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii 
(Źródła energii); elektryfikacja flot klientów 
(Technologia; Rynki; Produkty i usługi); 
magazynowanie CO2 w materiałach 
budowlanych (Technologia)

Długi 
 (2040-2050)

Wzrost poziomu 
mórz / zagrożenie 
stref przybrzeżnych 
(Przewlekłe)

Wymogi w zakresie 
zeroemisyjności netto 
(dodatniego bilansu 
energetycznego) dla 
budynków (Polityki 
i przepisy; Wydajność 
zasobowa; Źródła 
energii; Technologia; 
Produkty i usługi)

Elektryfikacja budownictwa i łańcucha 
dostaw oraz planowanie odporności 
(Wydajność zasobowa; Źródła energii; 
Technologia; Produkty i usługi)

PRZYKŁADY	ZAGROŻEŃ	I	SZANS	ZWIĄZANYCH	Z	KLIMATEM
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 — Inwestycje w badania i rozwój
 – Grupa Prologis Ventures inwestuje w rozmaite startupy pomagające naszym klientom 
zaspokajać potrzeby z obszaru ESG, w tym narzędzia do śledzenia i raportowania 
powiązanych emisji z flot pojazdów służących ich działalności.

 – Nasz zespół ds. zarządzania ryzykiem zamówił dane u jednego z największych 
podmiotów reasekuracyjnych świata, Munich RE, które pozwalają nam mapować, oceniać 
i ewaluować ekspozycję naszych aktywów na aktualne zagrożenia naturalne i fizyczne 
ryzyka związane z klimatem w ramach następujących scenariuszy klimatycznych:

MODEL	WYSIŁEK-REZULTAT	DLA	REPREZENTATYWNYCH	ŚCIEŻEK	KONCENTRACJI	(RCP)	

RCP
WYSIŁEK W ZAKRESIE 
REDUKCJI EMISJI

ŹRÓDŁA 
ENERGII

ŚRODKI TRANPORTU 
W USA

WPŁYW NA ŚRODOWISKO, 2081-2100

Wzrost temperatury Wzrost poziomu mórz Ekstremalne zjawiska 
pogodowe

KOSZTY FINANSOWE /  
NIEZBĘDNE 
PRZYSTOSOWANIA 

2,6 Wysoki Odnawialne, plus 
przechwytywanie emisji

Elektryczne, transport 
publiczny, rowery

Niskie koszty 
przystosowań1,0ºC / 1,8ºF 0,4 m / 1,3 ft

4,5 Umiarkowany Odnawialne Głównie elektrycze, rowery, 
mniej spalinowych

Umiarkowane koszty, 
umiarkowana potrzeba 
przystosowań

1,8ºC / 3,2ºF 0,47m / 1,5 ft

8,5 Niski Paliwa kopalne Duży wzrost Wysokie koszty i liczne 
przystosowania3,7ºC / 6,7ºF 0,63m / 2,1 ft

Ryzyko dla aktywów Prologis

RCP 2,6 RCP 4,5 RCP 8,5

Wzrost poziomu mórz 2100Wzrost poziomu mórz 2100Wzrost poziomu mórz 2100

Niski 92,8%

Wysoki 3,06%

Umiarkowany 0,62%

Ekstremalny 3,51%

Indeks Zagrożenia Pożarami Lasów (przec.)

Indeks Zagrożenia Suszą (przec.)

Obecnie

Niski 92,8%

Wysoki 2,29%

Umiarkowany 0,6%

Ekstremalny 4,31%

Indeks Zagrożenia Pożarami Lasów (przec.)

Indeks Zagrożenia Suszą (przec.)

Obecnie

Niski 92,8%

Wysoki 2,16%

Umiarkowany 0,09%

Ekstremalny 4,95%

Indeks Zagrożenia Pożarami Lasów (przec.)

Indeks Zagrożenia Suszą (przec.)

Obecnie

Reprezentatywny obraz z narzędzia prologis do zarządzania ryzykiem

Niewielki wzrost

Umiarkowany wzrost

Umiarkowany wzrost
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Mierniki	i	cele
Mierniki i cele wykorzystywane do oceny i zarządzania zagrożeniami i szansami związanymi 
z klimatem.

• Jednym z głównych mierników do oceny zagrożeń i szans związanych z klimatem jest 
przyjęty przez Prologis cel SBT redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) z zakresu 
1., 2. i 3. Jeśli chodzi o nasz cel SBT, rozpoczynamy proces jego aktualizacji w celu 
dostosowania do scenariusza 1,5 st. C w ramach naszego zobowiązania do osiągnięcia 
zerowej emisyjności netto naszego łańcucha wartości do 2040 roku.

• Niezależnie od mierzenia postępów w zakresie realizacji naszych celów SBT, Prologis 
posiada również cele i mierzy wysiłki na rzecz poprawy wydajności i ekologiczności 
naszych aktywów. Mierniki dotyczące licznych inicjatyw z obszaru ESG włączone 
zostały do naszych celów na potrzeby kalkulacji premii rocznych za 2022 roku dla 
wszystkich pracowników i kierownictwa Prologis.

 — Dążymy od 100% pokrycia oświetleniem LED naszego globalnego portfolio 
do roku 2025.

 — Dążymy do 400 MW mocy zainstalowanej fotowoltaiki do roku 2025.
 — Naszym celem jest uzyskanie certyfikacji budownictwa ekologicznego 

dla wszystkich nowych budów i modernizacji na świecie.

• Więcej informacji na temat naszych postępów w zakresie realizacji tych celów można 
znaleźć w naszym  Raporcie 2021-22 ESG.

ZAKRES CEL	2025	(w stos. do 2016) CEL	2040 (w stos. do 2016)

Zakres 1. i 2. 21% bezwzględnej redukcji 56% bezwzględnej redukcji

Zakres 3. 15% bezwzględnej redukcji 40% bezwzględnej redukcji

MIERNIK	
REALIZACJI CEL REALIZACJI 

WAGA 
MIERNIKA* UZASADNIENIE	MIERNIKA	

Śr
od

ow
is
ko

w
e

Megawaty 
(MW) mocy 
zainstalowanej 
fotowoltaiki

350 MW mocy 
zainstalowanej 
w 2022 r. (22-proc 
wzrost rok do roku)

20% Wspiera nasz program energetyki 
słonecznej  jako klientocentrycznego 
rozwiązania energetycznego 
i dodatkowe źródło przychodów

Odsetek 
powierzchni 
własnego 
i zarządzanego 
portfolio 
z zainstalowanym 
oświetleniem LED

67% własnego 
i zarządzanego 
portfolio korzysta 
z oświetlenia LED 
(10% więcej niż 
na koniec 2021 r.)

10% Wspiera nasz program oświetlenia 
LED jako klienckiego rozwiązania 
energetycznego i ma krytyczne 
znaczenie dla osiągnięcia naszego 
celu SBT

Odsetek 
nowych budów 
z certyfikatem 
budownictwa 
zrównoważonego 
(LEED lub 
równoważnym)

95% nowych 
budynków z 
certyfikatem 
zrównoważonego 
rozwoju 

10% Uzyskanie zewnętrznej weryfikacji 
zrównoważonych praktyk budowlanych 
zapewnia rozliczalność. Proces ten 
stanowi również jasne ramy dla 
włączania ekologicznych elementów 
do budynków, systematycznego 
gromadzenia danych oraz realizacji 
celów z zakresu emisyjności 
i zrównoważonego rozwoju

ILOŚCIOWE	MIERNIKI	ESG	NA	POTRZEBY	KALKULACJI	PREMII	ROCZNEJ	ZA	ROK	2022	

Waga 10% ogółem
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Oświadczenia dotyczące przyszłości
Wszelkie zawarte w niniejszym dokumencie informacje, które nie są faktami 
historycznymi, mają wyłącznie charakter oświadczeń dotyczących okresów 
przyszłych. Oświadczenia dotyczące okresów przyszłych oparte są na bieżących 
oczekiwaniach, szacunkach i prognozach dotyczących branży oraz rynków, na których 
działamy, a także na opiniach Zarządu oraz na przyjętych przez Zarząd założeniach. 
Oświadczenia takie uwzględniają liczne niepewności, które mogą w sposób znaczący 
wpłynąć na nasze wyniki finansowe. Wyrażenia, takie jak: „oczekuje”, „spodziewa 
się”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „dąży do”, „szacuje” wraz z ich wszelkimi 
odmianami oraz podobnymi określeniami, mają na celu zidentyfikowanie takich 
oświadczeń dotyczących okresów przyszłych, które nie są zwykle oświadczeniami 
o charakterze historycznym. Oświadczenia te nie stanowią gwarancji osiąganych 
w przyszłości wyników i wiążą się z pewnym ryzykiem, niepewnością i założeniami, 
które są trudne do przewidzenia. Choć uważamy, że oczekiwania przedstawione 
we wszelkich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych oparte są na rozsądnych 
i uzasadnionych założeniach, nie możemy zagwarantować, że nasze oczekiwania 
się spełnią, a przez to rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą różnić się znacząco 
od tego, co wyrażono lub przewidziano w takich oświadczeniach dotyczących 
okresów przyszłych.

Niewyczerpującą listę czynników, które mogą sprawić, że takie oświadczenia 
dotyczące okresów przyszłych będę się różnić od rzeczywistych wyników, znajdą 
Państwo w rozdziale „Risk Factors” naszego najnowszego rocznego sprawozdania 
na formularzu 10-K.
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