
Strategiczne podejście 
TAILORS Group do 

zrównoważonego rozwoju 
2022/2023



Wprowadzenie
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Strategiczne podejście do ESG w TAILORS Group jest 
fundamentem budowania odpowiedzialnej organizacji, która 
wspiera swoich klientów i pracowników na drodze do 
zrównoważonego rozwoju. W 2022 roku rozpoczęliśmy pracę 
nad dokumentem Strategii ESG TAILORS Group.

Opracowywana Strategia ESG na lata 2023-2026 będzie wskazywała 
kluczowe obszary, cele i kierunki rozwoju dla TAILORS Group. 
Podjęte zobowiązania będą elementem regularnej oceny i ewaluacji.

Jesteśmy przekonani, że tylko zaangażowane organizacje, 
wspierające zrównoważony rozwój oraz kontrybuujące na 
rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ będą mogły rozwijać 
się w przyszłości.
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TAILORS Group - Siła wynikająca z synergii kompetencji
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Kluczowe obszary ESG
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Podstawą definiowania podejścia do zrównoważonego 
rozwoju jest stworzenie Strategii ESG, która jest 
praktycznym dokumentem wyznaczającym kierunki i cele.

Etyczne 
prowadzenie 

biznesu

Transparentny 
łańcuch 
wartości

Różnorodność i 
inkluzywność

Rozwój zaangażowania 
społecznego organizacji

Redukcja śladu 
węglowego, w 
szczególności 
cyfrowego, i 
wodnego

Rozwój 
pracowników

Budujemy organizację, która 
działalność opiera się na 
zasadach zrównoważonego 
rozwoju i wspiera realizację 
Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ, prowadząc 
dialog z interesariuszami.

Do maja 2023 opracowana zostanie szczegółowa strategia ESG TAILORS Group na 

lata 2023-2026, uwzględniająca cele i mierniki w kluczowych obszarach ESG.



Działania podjęte w 2022 i 2023 roku
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 W maju 2022 został powołany zespół ESG, do którego zadań 

należy wypracowanie strategicznego podejścia TAILORS 

Group do zrównoważonego rozwoju

 We wrześniu 2022 zainicjowany został projekt stworzenia 

Strategii ESG dla TAILORS Group

 W warsztacie wprowadzającym wzięli udział pracownicy 

ze wszystkich kluczowych obszarów firmy oraz wszyscy 

członkowie zarządu

 Do wszystkich pracowników została przesłana ankieta, w 

której identyfikowaliśmy kluczowe obszary 

zaangażowani

 W styczniu 2023 obliczyliśmy nasz ślad węglowy:

 Zakres 1. za 2022 rok to 5,787 tCO2e

 Zakres 2. za 2022 rok to 5,200  tCO2e

 Chcemy zmniejszyć te emisje o min. 5% r/r

 W styczniu 2023 rozpoczęliśmy również pracę nad zbieraniem 

danych do kalkulacji emisji z zakresu 3.

 Podjęliśmy działania na rzecz dołączenia do inicjatywy Miejsce 

Pracy Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Kluczowe projekty:

 Zainicjowanie projektu 

opracowania strategii 

zrównoważonego rozwoju 

TAILORS Group

 Kalkulacja śladu węglowego 

w zakresie 1.i 2.

 Prace przygotowawcze do 

liczenia śladu węglowego w 

zakresie 3.
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