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Dzięki oświetleniu od Signify Bank Millennium zmniejszy emisję CO2 o kolejne 500 ton 

rocznie  

Warszawa, Polska - Signify (Euronext: LIGHT) został partnerem proekologicznej inicjatywy Banku 
Millenium, Lidera Klimatycznego Polska 2021, mającej na celu poprawę efektywności energetycznej 
oraz redukcję emisji CO2. Dzięki współpracy z firmą Signify, bank przeprowadził modernizację 
oświetlenia w przestrzeni biurowej głównej siedziby, ograniczając zużycie energii na ten cel o 54%  
i podnosząc komfort pracy. 
 
Współpraca ta pokazuje jak dwie firmy, będące liderami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, mogą 
połączyć siły, aby aktywnie wesprzeć realizację swoich celów środowiskowych. Signify ogłosiła w 2020 
roku pełną neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz trzy lata z rzędu 
(2017-2019) uzyskała status branżowego lidera w kategorii „Sprzęt i komponenty elektryczne”  
w raporcie 2019 Dow Jones Sustainability Index (DJSI). W 2020 r. po raz drugi z rzędu, zajęła w Polsce 
również I miejsce w kategorii Produkcja Przemysłowa w XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm 

zorganizowanego przez Koźmiński Business Hub przy współudziale Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
Działania na rzecz redukcji CO2 stanowią również duży priorytet dla Banku Millennium. Od prawie 
dekady bank monitoruje i publikuje dane dotyczące poziomu emisji dwutlenku węgla.  
W opublikowanym przez magazyn Forbes rankingu „Liderów klimatycznych Polska 2021” Bank 
Millennium został najwyżej ocenionym bankiem, zajmując drugie miejsce wśród polskich 
przedsiębiorstw w zestawieniu uwzgledniającym redukcję gazów cieplarnianych, z wynikiem 34% 
rocznej redukcji intensywności emisji. 
 
Bank Millennium podejmuje wiele działań na rzecz ograniczania lub wyeliminowania negatywnych 
wpływów na środowisko naturalne. Jedną z niedawnych inicjatyw banku, była modernizacja instalacji 
oświetleniowej w jego głównej siedzibie. Partnerem tej kolejnej proekologicznej inicjatywy została 
firma Signify. W efekcie ok. 12 000 konwencjonalnych opraw oświetleniowych zostało zastąpionych 
nowoczesnymi odpowiednikami w technologii LED, które będą zużywały o 54% mniej energii. 
 
„To była znacząca inwestycja proekologiczna 2020 roku przeprowadzona w siedzibie banku. Daje nam 
to rocznie oszczędność ponad 677 MWh energii i pozwoli ograniczać emisję C02 o blisko 500 ton1. To 
jakby każdego roku zniwelować działanie ponad 166 samochodów2 lub uratować ponad 21 777 
drzew3. Ponadto modernizacja polepszyła znacznie jakość oświetlenia w strefie biurowej, w której 
pracuje ponad 2 700 osób, a tym samym podniosła komfort pracy, samopoczucie i efektywność 

 
1 Źródło wyliczeń IEA 2019 
2 Źródło wyliczeń DEFRA 2019 
3 Źródło wyliczeń Trees for the Future  
 

https://assessments.robecosam.com/documents/DJSI_IndustryLeader_ELQ.pdf


 

 

pracowników.” - mówi Weronika Paksoy z Departamentu Administracji i Infrastruktury Banku 
Millennium. 
 
„Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy wesprzeć Bank Millennium w tak znacznej redukcji emisji CO2, 
poprzez wymianę istniejącej, konwencjonalnej infrastruktury oświetleniowej na nową w technologię 
LED i jednocześnie pomóc obniżyć koszty energii elektrycznej. Pomaganie innym firmom w obniżaniu 
ich śladu węglowego i uzyskiwaniu wymiernych korzyści i oszczędności wpisane jest w strategię 
zrównoważonego rozwoju naszej firmy i jesteśmy dumni, że mogliśmy razem pracować przy tym 
projekcie.” – mówi Tomasz Książek, Wiceprezes i Dyrektor Handlowy Signify Poland. 
 
W realizacji projektu pomogła firma MasterLightService, wieloletni partner Signify. MLS jest 
współautorem projektu oświetleniowego i brała czynny udział na każdym etapie jego wdrożenia. 
 
Więcej na temat działań w zakresie zrównoważonego rozwoju Signify: Sustainability | Signify Company 
Website 
 
Więcej na temat działań proekologicznych Banku Millennium w Raporcie niefinansowym banku: 
Zarządzanie wpływem na środowisko - Raport Grupy Banku Millennium 2019 (bankmillennium.pl)  
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O Signify   
Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów 
i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, 
zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych danych, 
dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. 
W 2020 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 6,5 miliarda euro. Zatrudniamy około 38 000 
pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego 
świata. W 2020 roku osiągnęliśmy neutralność węglową i przez cztery lata z rzędu znajdowaliśmy się  
w Dow Jones Sustainability Index, a w 2017, 2018 i 2019 roku zostaliśmy określeni mianem Industry 
Leader. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na Twitterze, LinkedInie 
i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.  
 
 
O Banku Millennium 
Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym usługi wszystkim 
segmentom rynku poprzez kanały elektroniczne, sieć placówek oraz indywidualnych doradców. Łączy 
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najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowe, z powodzeniem konkurując we 
wszystkich segmentach rynku finansowego. Stale wprowadza innowacyjne i spersonalizowane 
rozwiązania w zakresie bankowości internetowej i mobilnej. Jest też liderem w dziedzinie obsługi 
klienta. Osiągniecia Banku Millennium doceniane są przez rzeszę zadowolonych klientów oraz liczne 
wyróżnienia przyznawane przez niezależnych ekspertów na rynku zarówno polskim jak i zagranicznym. 
Więcej informacji na www.bankmillennium.pl. 
 


