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Grolman zmierza do Net Zero 

 

Międzynarodowa firma dystrybucyjna Grolman, oferująca surowce chemiczne m.in. dla 

branży farb i lakierów, ogłosiła przystąpienie do projektu „Net Zero”. 

W opublikowanym oświadczeniu prezes Grupy, Florian Grolman, przedstawił zakres 

działań, jakie firmy zamierza podjąć w celu osiągnięcia zerowej emisji CO2. 

„To przełomowa dla nas chwila: Grolman ogłosił włączenie się do ambitnego planu 

przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym, dołączając do zaangażowanych 

organizacji, działających w tym kierunku. Podjęliśmy zobowiązanie osiągnięcia zerowej emisji 

CO2 -  Net Zero - do 2050 roku” – mówi prezes. 

Jednym z elementów działań firmy Grolman w zakresie zrównoważonego rozwoju będzie 

redukcja emisji gazów cieplarnianych w oparciu o dostępne opracowania naukowe zatwierdzone 

przez Zrzeszenie SBTi (Science Based Targets Initiative). W ten sposób zobowiązania Grupy 

Grolman będą zgodne z treścią porozumienia paryskiego, którego najważniejszym i 

najambitniejszym celem jest ograniczenie globalnego wzrostu temperatury o 1,5°C. 

 

 

Wsparcie działań w zakresie gospodarki 

obiegu zamkniętego (GOZ)  

 

 

 

By osiągnąć cel, Grolman zamierza skupić się na innowacyjnych rozwiązaniach w obszarze 

obiegu zamkniętego, z którym ściśle powiązana jest droga firmy do Net Zero. Działania w tym 

zakresie przyczynią się do wzrostu ekonomicznego, wyeliminują niektóre źródła zanieczyszczenia 

i ograniczą zużycie cennych zasobów naturalnych. 



 

 

 

 

 

Czujemy się odpowiedzialni  

 

             

 

 

„Nasza wizja, jako firmy rodzinnej, to przekazać zdrową Planetę (nasz Dom) następnym 

pokoleniom. Z nakreślonymi celami jesteśmy na dobrej drodze prowadzącej do zmniejszenia 

ilości odpadów w naszym otoczeniu” – komentuje prezes Florian Grolman. I dodaje, że firma 

będzie aktywnie działać, przekonując swoich klientów, branżę chemiczną oraz społeczność do 

wspólnych starań w tym kierunku. 

 

 

 

Potrzebujemy Was – Partnerów  
 

       

 

 

Grolman ma świadomość, że osiągnięcie założonych celów będzie możliwe tylko dzięki 

bliskiej współpracy z obecnymi partnerami biznesowymi – klientami i dostawcami. Firma zaprasza 

do wspólnych działań wszystkich, którzy zdecydują się przyłączyć. Jak kończy prezes: 

„Wykorzystując naszą wiedzę techniczną i bliskie, osobiste relacje, będziemy łączyć naszych 

Dostawców i Klientów oraz ich potrzeby wzdłuż całego łańcucha wartości, wspólnie poszukując 

możliwości rozwoju oraz innowacji w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego”. 

 

 

“This is how we want to sell chemicals to save the planet”  

Florian Grolman 
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