Warszawa, 12 lipca 2017 r.
Komunikat prasowy

Polenergia partnerem Programu Narodów Zjednoczonych „Razem dla
środowiska”

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa
energetyczna przystąpiła do Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych celów
zrównoważonego rozwoju „Razem dla środowiska”. Jest to inicjatywa podjęta przez Centrum
UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds.
Środowiska (UNEP).
•

Polenergia przystąpiła do Programu „Razem dla środowiska”;

•

Współpraca obejmuje realizację i popularyzację zasad zawartych w „Agendzie na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju 2030” przyjętej przez ONZ w 2015 roku;

Polenergia świadoma uniwersalnego znaczenia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030,
przyjętej w dniu 25 września 2015 roku na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju zwołanym w Nowym
Jorku przez Narody Zjednoczone, przystąpiła do inicjatywy „Razem dla środowiska”. Jest to
odpowiedź na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków
dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Agenda 2030 wyznacza 17 celów, których realizacja
ma przyczynić się do zniwelowania wszelkich nierówności społeczno-ekonomicznych, przy
jednoczesnym rozwoju powiązanym z zachowaniem środowiska przyrodniczego w jak najlepszej
kondycji i ograniczeniem negatywnych skutków zmian klimatu. Stając się partnerem powyższej
inicjatywy, Polenergia bierze na siebie odpowiedzialność za realizację i popularyzację zasad
zrównoważonego rozwoju.
„Jesteśmy przekonani o konieczności realizowania wszystkich siedemnastu celów przyjętych przez
UNEP. Szczególnie bliskie są nam cele służące poprawie jakości życia w miastach, działaniom na
rzecz ochrony klimatu i czystej energii. Wierzymy, że pomyślne wdrożenie zasad zrównoważonego
rozwoju jest zależne od współpracy administracji, przedsiębiorstw i angażowaniu ludzi tworząc
świadome, odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie. Jesteśmy gotowi dzielić się naszą wiedzą,
wspierać i brać udział w projektach służących realizacji celów, i promować działania związane ze
zrównoważonym rozwojem” – deklaruje Marta Porzuczek, kierująca w Polenergii działem ochrony
środowiska.
Jednym z celów Agendy 2030 jest czysta i dostępna energia, bowiem pokonywanie wyzwań
i korzystanie z licznych możliwości w dzisiejszym świecie wiąże się z dostępem do energii. Jest ona
konieczna w wykonywaniu pracy, zapewnieniu bezpieczeństwa, walce ze zmianami klimatycznymi,
produkcji żywności czy wysiłkach zwiększających krajowe dochody. Zrównoważona energia to
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szansa na lepszą przyszłość, może ona bowiem przekształcić życie człowieka, całe gospodarki,
a nawet naszą planetę. Więcej informacji na temat wszystkich celów Agendy 2030 oraz Partnerstwa
„Razem dla środowiska” można znaleźć na stronie UNEP GRID Warszawa:
http://gridw.pl/partnerstwo

****
Polenergia – polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających
w obszarze wytwarzania energii odnawialnych oraz konwencjonalnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną.
Jest jednym ze strategicznych aktywów międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments. Więcej informacji:
www.polenergia.pl
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