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Nowa polityka klimatyczna

 Bruksela proponuje aby UE obniżyła emisje o 55 proc. do 2030 r.

 Cel  – 2050 – Europa neutralnym klimatycznie kontynentem. 

 Czysta gospodarka o obiegu zamkniętym.

 Europejskie prawo o klimacie – obniżenie emisji przede wszystkim dla biznesu [w tym MŚP]

 Europejski Zielony Ład będzie dotyczył wszystkich sektorów gospodarki, w szczególności 
przemysłu: stalowego, cementowego, teleinformatycznego, tekstylnego i chemicznego.

 „Pakt na rzecz Klimatu” – od 03.2020 r. –włączenie obywateli i inicjowanie działań 
oddolnych.

 Nowe prawo klimatyczne nakładające na sektory non ETS kolejne limity emisji CO2 



#EUGreenDeal

 Bardziej ambitne cele klimatyczne UE 
na lata 2030 i 2050.

 Czysta Energia -Dostarczanie czystej, 
przystępnej cenowo i bezpiecznej 
energii.

 Zmobilizowanie sektora przemysłu na 
rzecz czystej gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

 Budowanie i remontowanie w sposób 
oszczędzający energię i zasoby.

 Przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną 
mobilność.

 Od pola do stołu: stworzenie 
sprawiedliwego, zdrowego  i 
przyjaznego środowisku systemu 
żywnościowego.

 Ochrona i odbudowa ekosystemów i 
bioróżnorodności.

 Zerowy poziom emisji zanieczyszczeń 
na rzecz nietoksycznego środowiska.

 NEW TAXONOMY



Czy mam 

pomyśleć o 

tym w swojej 

firmie?

 Założenie  Nowej taksonomii finansowej zakłada weryfikację firm czy 
produktów pod kątem  określenia ryzyk klimatycznych dla inwestycji 
czy weryfikację struktury udziałowej pod kątem określenia stopnia 
ryzyka klimatycznego

 Firmy przygotowujące się do sprzedaży udziałów/spółki, pozyskania 
inwestora czy dla pozyskania instrumentów finansowych mogą być 
zobowiązane do zrobienia obliczeń emisji śladu węglowego lub 
wykonania due diligence pod kątem zrównoważonego rozwoju aby 
oszacować wielkość wsparcia czy zasadność inwestycji

 Oferenci w postępowaniach przetargowych mogą być pytani o 
ślad węglowy lub analizę LCA produktów lub usług, aby tym samym 
uzyskać przewagę w postępowaniu [już to się dzieje w branży 
emobilty]

 Często tego wymagają tego duzi kontrahenci  w procesach 
zakupowych z uwagi na ich cele klimatyczne , ślad węglowy lub 
analiza LCA produktów i/lub organizacji jest kluczowa dla podjęcia 
decyzji biznesowych. Często jest to wymóg obligatoryjny do 
pozostania konkurencyjnym na rynkach międzynarodowych



Food Carbon Footprint- ślad węglowy dla produktów 
spożywczych

 Obecnie UE pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi ochrony klimatu. Nowe 

regulacje wprowadzą obowiązek opisywania na etykietach produktów/usług ile CO2 

zostało wyemitowanych do ich wyprodukowania, czyli tzw. ślad węglowy produktu [ang. 

Carbon footprint].

 Należy mieć na uwadze, że producent jako dostawca będzie o to pytany z poziomu 

swojego przemysłowego odbiorcy z uwagi na fakt, iż najwięksi gracze już teraz planują 

zmiany i są nastawie na redukcję CO 2 w procesach produkcji aby dostarczać na rynek 

najbardziej konkurencyjne produkty

 Propozycja rozporządzenia ma się pojawić w I kwartale 2021 roku



Ślad węglowy |Carbon footprint

 Ślad węglowy (Carbon Footprint) definiowany jest jako całkowita ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych 

przez organizację, wydarzenie, produkt lub przez daną osobę w cyklu życia. 

Jest on także ujmowany jako całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub 

pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt (UK Carbon Trust).

 Wyrażony w ekwiwalencie dwutlenku węgla.

ORGANIZACJI

PRODUKTU



Normy / 

Standardy

 PAS 2050 - szczegółowy opis sposobu 

obliczania, oparty na normach: ISO 14021, 

ISO 14040,  ISO 14044:2006 i wytycznych 

IPCC;

 GHG Protocol Product Standard;

 Normy: ISO 2013: 14067 oraz ISO 14064;

 Carbon Disclosure Project;



DLA PRODUKTU

Przedsiębiorcy 
sami określają 

granice i zakres, 
dla jakiego liczą 
ślad węglowy. 

• from cradle to 
gate

„od kołyski do 
bramy” 

lub
• from cradle to 

grove
„od kołyski do 

grobu” 



DLA ORGANIZACJI

zakres 1 
(obowiązkowy)

Zakres 2 
(obowiązkowy)

Zakres 3 
(dobrowolny)



Krok po kroku

Określenie w jakim 
celu obliczamy ślad 

węglowy.

Określenie granic 
opisywanego 

systemu.

Zebranie danych 
wejściowych i 
wyjściowych.

Obliczenie emisji 
gazów 

cieplarnianych dla 
każdego elementu.

Zamiana wartości 
GHG na CO2e.

Raport i 
opracowanie 

wyników.



Sposoby na 

zmniejszenie 

wielkości 

śladu 

węglowego

Zmiana dostawców

Optymalizacja procesów

Ulepszenia technologiczne, np. termomodernizacja

Zmiana surowców

Biznes lokalny

Zmiana nawyków



Czego możemy 

potrzebować

Analiza (oszacowanie) śladu 
węglowego dla produktu / organizacji 
/ wydarzenia.

Analiza sensowności / potrzeby 
oszacowania CF w danej firmie

Weryfikacja i potwierdzenie 
poprawności obliczenia CF przez inną 
jednostkę



Cel analizy śladu węglowego

Inwestorzy rezygnują ze wspierania inwestycji uzależnionych od paliw kopalnych

Konkurencja już liczy ślad węglowy

Sprawdzenie dostawców w łańcuchu dostaw

Inwestorzy wymagają analizy ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu

Chęć zdobycia przewagi konkurencyjnej (konkurencja jeszcze nie liczy)

Kryteria w przetargach

Wymóg spółki „matki”

Prośrodowiskowa polityka firmy



Dziękuję za uwagę
Anna Rozkosz  

greencarbonc@gmail.com I  tel. 667098813 
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