
„Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwo-
ju” to wizja budowy lepszego świata z korzyścią dla 
wszystkich ludzi. Zawiera 17 Celów Zrównoważone-
go Rozwoju i pokazuje, co należy zrobić, by pokonać 
wyzwania naszych czasów. To zadania dla państw, 
przedsiębiorstw i każdego z nas, bo w dzisiejszych 
czasach wszyscy ludzie muszą tworzyć świat takim, 
w jakim chcielibyśmy żyć w przyszłości.
Sprawdź, jak możesz zaangażować się w realizację 
celów na razemzmieniamy.pl/.
Troska o środowisko naturalne jest jednym z klu-
czowych zobowiązań Banku BNP Paribas. Będąc 
Bankiem Zielonych Zmian wierzymy, że wielkie 
zmiany zaczynają się od nas samych, dlatego każ-
dego dnia przywiązujemy ogromną wagę do dzia-
łań na rzecz naszej planety.
Rok 2020 był dla nas wyjątkowo „zielony”, bo w ra-
mach kilku akcji posadzono ponad 60 000 drzew! 
Były to zarówno rodzime gatunki, spotykane w na-
szych lasach, jak i drzewa tlenowe Oxytree.
Bank BNP Paribas od lat podejmuje wiele aktyw-
ności na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. 
Od 2015 r. bank wychodzi z � nansowania sektora 
energetyki węglowej, a dwa lata później zaprzestał 
� nansowania wszelkich projektów budowy nowych 
inwestycji węglowych (energetyki węglowej i górnic-
twa). Bank wspiera także klientów w przechodzeniu 
na gospodarkę niskoemisyjną, tworzy programy 
edukacyjne i wdraża eko-usprawnienia.

PROMOCJA

BĄDŹ 
BARDZIEJ 
EKO
- to proste!
WIELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ CZASU, ALE TE MNIEJSZE RÓWNIEŻ MAJĄ ZNACZENIE. 
PRZEKONAJ SIĘ, JAK MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE CODZIENNE NAWYKI, BY TWOJE 
DZIAŁANIA MIAŁY JAK NAJLEPSZY WPŁYW NA ŚRODOWISKO.

BĄDŹ BARDZIEJ EKO!
1.  Zakręcaj kran podczas mycia 

zębów
2. Gaś światło po wyjściu z pokoju
3.  Wszystkie dokumenty drukuj 

dwustronnie
4.  Odłączaj od zasilania

nieużywane narzędzia
5.  Spróbuj naprawić uszkodzony 

sprzęt, zanim go wyrzucisz
6.  Daj szansę ubraniom z drugiego 

obiegu
7.  Używaj toreb wielorazowych 

zamiast plastikowych siatek
8.  Kupuj warzywa na wagę zamiast 

w plastikowych opakowaniach
9.  Bierz własny kubek lub 

pojemnik na jedzenie 
gdy idziesz po kawę na wynos 
czy kupujesz jedzenie na wynos 
w restauracji

DUŻE DZIAŁANIA PRZYNOSZĄ OGROMNE KORZYŚCI, JEDNAK 
WIELE MAŁYCH GESTÓW NA CO DZIEŃ MA RÓWNIEŻ WPŁYW 
NA STAN NASZEJ PLANETY. DLATEGO BANK BNP PARIBAS 
ZACHĘCA WSZYSTKICH DO WPROWADZENIA DROBNYCH 
ZMIAN. ONE NAPRAWDĘ MAJĄ ZNACZENIE DLA ŚRODOWISKA, 
A NIE KOSZTUJĄ. 


