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ŚLAD WĘGLOWY

Nowe wymagania dla 
poddostawców spółek 
giełdowych oraz 
korporacji deklarujących 
neutralność klimatyczną
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ŚLAD WĘGLOWY

Nowe wymagania dla poddostawców spółek giełdowych oraz 
korporacji deklarujących neutralność klimatyczną

https://www.pb.pl/domino-na-rzecz-klimatu-1002891
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ŚLAD WĘGLOWY

https://www.wnp.pl/energetyka/unijny-podatek-weglowy-nie-ma-juz-odwrotu,428410.html
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ŚLAD WĘGLOWY DLA PRODUKTU

Ślad węglowy - suma netto emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery
w analizowanym systemie,
wyrażona w ekwiwalentach CO2

(GWP)
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ŚLAD WĘGLOWY DLA PRODUKTU

Ślad węglowy produktu – tylko
informacja, czy już przewaga
konkurencyjna lub konieczność?
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ŚLAD WĘGLOWY DLA PRODUKTU

Ślad węglowy normalizacja

PN-EN ISO 14064-1:2019-04 - Gazy cieplarniane – Część 1: Specyfikacja i wytyczne
kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie
organizacji

PN-EN ISO 14064-2:2019-07 - Gazy cieplarniane – Część 2: Specyfikacja i wytyczne
kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania
gazów cieplarnianych na poziomie projektu

PN-EN ISO 14064-3:2019-07 - Gazy cieplarniane – Część 3: Specyfikacja i wytyczne weryfikacji
oraz walidacji oświadczeń dotyczących gazów cieplarnianych

PN-EN ISO 14067:2018-10 - Gazy cieplarniane – Ślad węglowy wyrobów -- Wymagania i
wytyczne dotyczące kwantyfikacji

… i wiele innych

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14064-2-2019-07e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14064-3-2019-07p.html
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ŚLAD WĘGLOWY DLA PRODUKTU
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ŚLAD WĘGLOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Ślad węglowy oblicza się w trzech zakresach, dobieranych w zależności od celu obliczania śladu 
węglowego przez daną firmę. Właśnie obliczenia w tych zakresach (ang. scope 1, 2, 3) zostały 
zaproponowane do obowiązkowego raportowania w sprawozdaniach z działalności spółek 
giełdowych.

ZAKRES 1 (SCOPE 1)
Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych 
będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących 
procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.

ZAKRES 2 (SCOPE 2)
pośrednie energetyczne emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy 
dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu (w praktyce 
emisje GHG powstają w miejscu wytworzenia tych mediów).

ZAKRES 3 (SCOPE 3)
Inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości, np. w wyniku wytworzenia surowców 
lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży 
służbowych pracowników czy użytkowania produktów przez końcowych użytkowników.

https://www.bureauveritas.pl/needs/carbon-footprint-calculator
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ŚLAD WĘGLOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

ZAKRES 1 (SCOPE 1)
Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych 
będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących 
procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.

paliwo 1
wsp. 

emisji emisja
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ŚLAD WĘGLOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

ZAKRES 2 (SCOPE 2)
pośrednie energetyczne emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy 
dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu (w praktyce 
emisje GHG powstają w miejscu wytworzenia tych mediów).

energia
wsp. 

emisji emisja
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ŚLAD WĘGLOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
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ŚLAD WĘGLOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Obliczyłem ślad węglowy – i co dalej?

Działania ekonomicznie dodatnie (zmniejszenie kosztu produkcji)

- Ograniczanie zużycia energii – zwiększanie efektywności energetycznej, 

- własna generacja OZE, 

- kontrakty cPPA (zakup zielonej energii)

- modyfikacje produkcji (mniej odpadów, inne surowce, etc.)

Działania ekonomicznie ujemne (dodatkowy koszt)

- Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej (np. na TGE – kogeneracyjne, OZE)

- Zakup certyfikatów „kompensacyjnych” (Certified Emission Reductions (CERs), Gold Standard 

CERs, Gold Standard Verified Emission Reductions (VERs) , Verified Carbon Standard (VCS) 

certified credits, etc.)
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ŚLAD WĘGLOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Studium przypadku 1 - Rocky Mountain Flatbread (sieć pizzerii)

Konsumenci często wybierają naszą ofertę doceniając jako firmę, która

robi coś pozytywnego. Zrównoważony rozwój nas wyróżnia na tle innych

podobnych firm.

W celu redukowania śladu węglowego używamy do 90% lokalnych

produktów, w tym warzyw ze ogródków szkolnych, w których uczymy

dzieci, jak uprawiać zdrową żywność. W tym roku jako pierwsza firma

przeszliśmy na biogaz, który jest wychwytywany przez lokalną

oczyszczalnię i wprowadzany do sieci gazowej. Używamy go do opalania

wszystkich naszych pieców. Osiągnęliśmy również 100%

kompostowalności całej naszej żywności.

Źródło: https://www.cimaglobal.com/
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ŚLAD WĘGLOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Studium przypadku 2 – Artopex (producent mebli biurowych)

Jest presja ze strony naszych klientów, napędzana przez architektów i

projektantów, którzy mają wpływ na decyzje podejmowane przez naszych

klientów.

Rozpoczęliśmy dyskusje ze wszystkimi naszymi partnerami, w tym z

dealerami, dostawcami, oraz z firmami transportowymi i powiedzieliśmy,

że chcemy ulepszeń w zakresie emisji, a oni przedstawili nam swoje

pomysły. Projekt zaowocował zmianami w projektowaniu produktów,

doborze materiałów, transporcie i logistyce w celu zmniejszenia emisji i

poprawy wydajności. Firma wdrożyła ISO 14001 aby na bieżąco zarządzać

aspektami środowiskowymi.

Źródło: https://www.cimaglobal.com/
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ŚLAD WĘGLOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Studium przypadku 3 – destylarnia koniaku

Źródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620327864 Sylvain Becker , Tatiana Bouzdine-Chameeva, Anicia Jaegler

Emisje z zakresu 1 i 2 
pochodziły głównie z 

podgrzewania i chłodzenia 
niezbędnych w procesie 

technologicznym

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620327864
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ŚLAD WĘGLOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Studium przypadku 3 – destylarnia koniaku

Podjęte działania:

- Panele słoneczne 34 MWh/rok

- Układ pasywnego chłodzenia wodnego

- Zredukowanie wagi butelek z 710 do 640 g g obniżyło

emisje o 10% (produkcja+transport)

- Brakujący offset emisji kosztował ok. 3 zł/butelkę (2%

minimalnej ceny detalicznej)

Źródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620327864 Sylvain Becker , Tatiana Bouzdine-Chameeva, Anicia Jaegler

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620327864
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ŚLAD WĘGLOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Offset emisji po polsku
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Offset emisji po polsku
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ŚLAD WĘGLOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Jeszcze raz – chcę zredukować ślad węglowy – jakie mam opcje?

Działania ekonomicznie dodatnie

- Ograniczanie zużycia energii – zwiększanie efektywności energetycznej, 

- własna generacja OZE, 

- kontrakty cPPA (zakup zielonej energii)

- modyfikacje produkcji (mniej odpadów, inne surowce, etc.)

Działania ekonomicznie ujemne

- Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej (np. na TGE – kogeneracyjne, OZE)

- Zakup certyfikatów „kompensacyjnych” (Certified Emission Reductions (CERs), Gold Standard 

CERs, Gold Standard Verified Emission Reductions (VERs) , Verified Carbon Standard (VCS) 

certified credits, etc.)
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