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O mnie

Managerka z wieloletnim doświadczeniem, technicznym wykształceniem i duszą 

innowatora.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska AGH, specjalność: ochrona 

środowiska w przemyśle oraz programu MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Doradzała rządom krajowym, instytucjom prywatnym i sektorowi publicznemu w 

wielu krajach, takich jak Polska, Rumunia, Bułgaria, Białoruś, Ukraina, 

Kazachstan i Indie, w zakresie zasad działania i wdrażania systemu handlu 

uprawnieniami do emisji oraz globalnych zmian klimatu. Doradzała przy 

wdrażaniu systemu zarządzania emisjami (EU-ETS) dla największych grup 

energetycznych w Polsce (energetyka), chemikaliów (chemikalia i petrochemia), 

górnictwa i hutnictwa oraz mniejszych firm.

Jest także specjalistką w opracowywaniu SEAP, strategii gospodarki 

niskoemisyjnej i opracowywaniu planów działania na poziomie lokalnym dla 

największych miast w Polsce i na świecie.

Opracowywała inwentaryzacje i analizy emisji gazów cieplarnianych 

i zużycia energii oraz analizy dotyczące redukcji emisji i potencjału efektywności 

energetycznej dla UNIDO (Agendy ONZ).

Obecnie rozwija dział Climate Change, Energy & Decarbonisation w KPMG

www.linkedin.com/in/justyna-wysocka-golec

http://www.linkedin.com/in/justyna-wysocka-golec
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Ślad węglowy

Czym jest ślad węglowy?
Całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przed daną osobę, organizację, produkt, czy zdarzenie. Jest 

jednym z rodzajów śladu środowiskowego.

Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych. Emisje te przyspieszają zmiany klimatu.

Ślad węglowy organizacji
Przedsiębiorstwa, tak jak ludzie, emitują 

gazy cieplarniane podczas produkcji, 

transportu i zużycia energii. Ślad węglowy 

organizacji określa ilościowo wszystkie 

emisje gazów cieplarnianych firmy i ich 

wielkość, niezależnie od tego, czy są one 

bezpośrednie i możliwe do kontrolowania, 

czy nie. Bezpośrednie emisje GHG 

pochodzą z działalności, na skutek której 

wytwarzany jest produkt lub świadczona jest 

usługa. Dla przemysłu jednym z przykładów 

mogą być emisje związane ze spalaniem 

paliwa w miejscu prowadzenia działalności. 

Ślad węglowy produktu
Ślad węglowy produktu (ang. Product 

Carbon Footprint, PCF) obejmuje sumę 

emisji gazów cieplarnianych związanej z 

danym produktem, w jego całym łańcuchu 

życia — od zakupu surowca poprzez 

wykorzystanie energii w procesach 

produkcyjnych aż do chwili, w której produkt 

opuszcza fabrykę, by trafić do odbiorcy, 

który następnie wyrzuca go jako odpad.

Ślad węglowy projektu
Pozwala na przypisanie emisji gazów 

cieplarnianych do realizacji danego projektu 

(składającego się z jednego lub więcej 

działań). 
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Gazy cieplarniane

Gaz cieplarniany (ang. greenhouse gas) – gazowy składnik atmosfery Ziemi, biorący udział w efekcie cieplarnianym. Poprzez utrudnianie ucieczki energii 

w przestrzeń skosmiczną, gazy cieplarniane przyczyniają się do podwyższania średniej temperatury atmosfery i powierzchni Ziemi. 

gazy cieplarniane (zgodnie z Protokołem z Kioto)

nazwa substancji
wzór 

chemiczny
źródło GWP100

dwutlenek węgla CO2

spalanie w źródłach mobilnych i 

stacjonarnych, przemysł, budownictwo
1

metan CH4

hodowla zwierząt gospodarskich, rolnictwo, 

emisje niezorganizowane
28

podtlenek azotu N2O nawozy 265

fluorowęglowodory HFCs
czynniki chłodnicze, środki gaśnicze i 

procesy produkcyjne
(<1) do 12 400

perfluorowęglowodory PFCs

sprzęt elektryczny, procesy produkcyjne, na 

przykład półprzewodniki, czynniki chłodnicze 

i medycyna

(<1) do 11 100

sześciofluorek siarki SF6

urządzenia elektryczne, izolacje w 

systemach przesyłu energii elektrycznej, 

procesy produkcyjne, znacznik w 

modelowaniu powietrza i medycynie

23 500

trifluorek azotu NF3

przemysł elektroniczny: produkcja pamięci 

komputerowych, półprzewodniki i panele 

LCD

16 100

GWP100 (Global Warming Potential) – wskaźnik 

służący do ilościowej oceny wpływu danego gazu na 

efekt cieplarniany dla okresu 100 lat. Jego wartość zależy 

od stopnia absorpcji promieniowania podczerwonego 

przez dany związek chemiczny oraz od jego czasu życia 

w atmosferze.

ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e) – jednostka miary 

określająca stężenie CO2, którego emisja do atmosfery 

miałaby identyczny wpływ na efekt cieplarniany, jak dane 

stężenie porównywalnego gazu cieplarnianego

udział 

poszczególnych 

gazów 

cieplarnianych 

w tworzeniu 

efektu 

cieplarnianego 

(CO2e) 75%

18%

F-gases
N2O

CH4 CO2

Źródło: IPCC AR5
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2015

Porozumienie Paryskie

1992

Ramowa Konwencja Narodów 

Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu
Ramowa Konwencja określiła założenia 

międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych

1997

Protokół z Kyoto
Określenie zadań w celu ograniczenia zmian klimatu.

Wprowadzenie dodatkowych mechanizmów rynkowych:

‒ Emission Trading,

‒ Clean Development Mechanism,

‒ Joint Implementation.

Pierwsze regulacje o międzynarodowym zasięgu sięgają początku lat 90-tych, kiedy większość krajów świata przyłączyła się do Ramowej Konwencji Narodów 

Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change). Ramowa Konwencja skutecznie 

zapoczątkowała zmiany w działaniach na rzecz mitygacji zmian klimatu.

Międzynarodowe regulacje prawne
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Ratyfikacja przez 

193 
strony
spośród 198 stron Konwencji

status ratyfikacji Porozumienia Paryskiego w 2022 r.

52. 4 bln 
ton CO2

Porozumienie Paryskie ustanowione 

12 grudnia 2015 roku miało na celu 

ograniczenie globalnego ocieplenia do 

znacznie poniżej 2, a najlepiej 1,5 stopni 

Celsjusza, w porównaniu 

z poziomem sprzed epoki przemysłowej.

Podpisano i 

ratyfikowano

Podpisano, ale nie 

ratyfikowano

99%

obszaru 
terytorialnego 

światowych 
emisji

Porozumienie Paryskie zobowiązuje Strony 

do przygotowania i aktualizowania 

krajowych planów działań na rzecz klimatu 

(Nationally Determined Contributions -

NDC), które zamierzają osiągnąć. 

Krajowe plany działań na rzecz klimatu są 

przeglądane w okresach pięcioletnich. 

Porozumienie zapewnia ramy wsparcia 

finansowego, technicznego i budowania 

potencjału dla tych krajów, które go 

potrzebują. 

Porozumienie Paryskie
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Liczenie śladu węglowego przeszło długą, ale bardzo dynamiczną drogę – nie jest już dłużej trendem ekologicznym, staje się obowiązkiem legislacyjnym. 

Regionalne i krajowe zobowiązania klimatyczne w połączeniu z wymogami sektora finansowego, a także rosnącą presją ze strony klientów i konsumentów 

spowodowały, że wymagania i wytyczne dotyczące śladu węglowego znajdują się w wielu regulacjach i inicjatywach politycznych.

2019

Europejski Zielony Ład
Unia Europejska przedstawiła 

zbiór inicjatyw politycznych 

mających na celu osiągnięcie 

neutralności klimatycznej do 

2050 roku

2021

„Fit for 55”
Unia Europejska przedstawiła 

pakiet europejskich aktów 

prawnych, które mają na celu 

zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych o 55%

2020

Taksonomia UE
Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawaie 

ustanowienia ram ułatawiającch 

zrównoważone inwestycje

2021

Rozporządzenie SFDR
Zaczęły obowiązywać nowe 

przepisy dotyczące ujawniania 

informacji związanych ze 

zrównoważonym rozwojem w 

sektorze usług finansowych

2022

Dyrektywa CSRD
Komisja Europejska przyjęła 

Dyrektywę CSRD będącą rewizją 

dotychczas funkcjonującej dyrektywy 

NFRD w celu poszerzenia 

sprawozdawczości dotyczacej 

zrównoważonego rozwoju

2003

Dyrektywa EU ETS
Pierwszy na świecie 

międzynarodowy systemem 

handlu uprawnieniami do 

emisji

Rozwój legislacji EU
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Źródło: Climate Action Tracker (2022). 2030 Emissions Gap: CAT projections and resulting emissions gap in meeting the 1.5°C Paris Agreement goal. November 2022.

Prognozy CAT i wynikające z nich luki 

emisyjne w realizacji celu Porozumienia 

Paryskiego na poziomie 1,5 stopni 

Celsjusza

Luka w wielkości emisji w 2030 r.

Historyczne z 

uwzględnieniem 

LULUCF

Zgodny z 1.5 stopni 

Celsjusza 

Polityki i działania Zobowiązania i cele

Luka w realizacji
Luka w 

celach

Przedział "luki" wynika jedynie z niepewności w prognozach zobowiązań. Luki są 

obliczane w stosunku do mediany emisji z benchmarku dla 1,5 stopni Celsjusza.

Luki w wielkości emisji przy utrzymaniu zmiany 

temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza w 2030 r.  

Aktualizacja 
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Obecne działania nie są wystarczające
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Oczekiwania obywateli – i konsumentów

Granice
planetarne

Ambition to 
move 

towards 
a 1.5°C world

Extinction Rebellion 127
Krajów

115
Regionów

1 090
Firmy z zobowiązaniami

Net-zero

1 429
Firmy z celami 

opartymi na nauce

Oznacza to, że firmy, nasi klienci i całe społeczeństwo muszą dekarbonizować gospodarkę i podejmować aktywne działania w tym kierunku.

Ukraina

Zależność 
energetyczna

Systemy 
energetyczne

Transformacja 
energetyczna

Konsensus 
naukowy

Inwestorzy

Aktywizm 
społeczny

Firmy, klienci, 
dostawcy

Kraje, regiony, 
miasta Zobowiązania net-

zero

Sprawy sądowe
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'European Climate Law’

(ROZPORZĄDZENIE 

PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 

(UE) 2021/1119 z dnia 30 

czerwca 2021 r.

w sprawie ustanowienia ram 

na potrzeby osiągnięcia 

neutralności klimatycznej i 

zmiany rozporządzeń (WE) 

nr 401/2009 i (UE) 

2018/1999 (Europejskie 

prawo o klimacie)

Unia Europejska byłą pierwszą dużą gospodarką, która 

przedstawiła cel redukcji emisji w ramach Porozumienia 

Paryskiego planując zmniejszyć emisje CO2 o co najmniej 

40% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 1990. 

Europejski Zielony Ład i „Fit for 55”

W 2019 roku EU przedstawiła strategię „Europejskiego 

Zielonego Ładu”, która ma przekształcić Unię w obszar 

neutralny klimatycznie do 2050 r. 

Praktycznym odzwierciedleniem celów klimatycznych było 

przedstawienie w lipcu 2021 r. pakietu zmian legislacyjnych 

pod nazwą „Fit for 55”, który ma ograniczyć emisje o co 

najmniej 55% do 2030 roku. „Fit for 55” składa się z 13 

połączonych ze sobą i zaktualizowanych przepisów oraz 6 

proponowanych przepisów dotyczących klimatu i energii.

- 34%
- 55%
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Celem działania unijnego ETS jest doprowadzenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez uwzględnienie kosztu emisji CO2

w produkcji energii i wyrobów przemysłowych. Ma to sprawić, że wysokoemisyjna działalność stanie się droższa niż w przypadku 

wykorzystania czystych alternatyw.

Ustanowiony w 2003 r. EU ETS jest pierwszym na świecie międzynarodowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Obecnie 

znajduje się w czwartej fazie (2021-2030).

Jakie były wcześniejsze fazy?

Faza I (2005-2007) Faza II (2008-2012) Faza III (2012 – 2020)
• Obejmowała emisje tylko z wytwórstwa 

energii elektrycznej oraz energochłonnych 

gałęzi przemysłu takich jak cementowy, 

metalurgiczny, celulozowy i sektor 

naftowy

• Prawie wszystkie kwoty były przyznane 

przedsiębiorstwom za darmo

• Kara za niezgodność wynosiła 40 EUR za 

tonę emisji CO2

• Obejmowała niższy limit uprawnień do emisji 

(ok. 6,5% niższy)

• Emisje N2O zostały włączone

• Udział bezpłatnych uprawnień spadł do 

90%

• Karę za niezgodność zwiększono do 100 

EUR za tonę emisji CO2

• Przedsiębiorstwom pozwolono kupować 

kredyty węglowe na rynkach 

międzynarodowych o łącznej wartości 1,4 

mld CO2e

• Dołączono sektor lotniczy

• Sprzedaż na aukcji jako domyślna metoda 

przydzielania uprawnień (zamiast 

bezpłatnego przydziału)

• Uwzględnione nowe sektory

• 300 mln eur odłożonych w rezerwie dla 

nowych instalacji w celu sfinansowania 

wdrażania innowacyjnych technologii OZE 

i wychwytywania dwutlenku węgla

EU European Trading System
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Zmniejszenie wolumenu uprawnień w EU ETS 
Wyższy cel redukcji emisji w sektorach objętych ETS będzie 

oznaczał szybsze wycofywanie uprawnień do emisji z obiegu. 

Obecnie wskaźnik liniowej redukcji, tzw. Linear Reduction 

Factor (LRF) wynosi 2,2% i może on wzrosnąć do 4,2% zgodnie 

z propozycją Komisji Europejskiej

Przegląd funkcjonowania MSR (ang. Market Stability Reserve)
Od początku funkcjonowania EU ETS nagromadziła się nadwyżka 

wynosząca ok 1.5 mld uprawnień, która przyczyniła sie do spadku 

cen emisji. Od roku 2023 nadwyżka uprawnień przewyższająca 

pulę uprawnień na dany rok ma być usuwana z rynku 

permanentnie.

Nowy podział uprawnień

Od 2005-2007 roku nie zmienił się podział uprawnień emisji 

między krajami. W związku z tym nagradza się kraje, które 

najbardziej zredukowały emisje, które mogą spodziewać się 

nadwyżek uprawnień w latach 2023-2030. Nowy podział 

uprawnień wnioskowany jest przez takie kraje jak Polska.

EU ETS w budownictwie i transporcie
Proponuje się wprowadzenie opłaty za emisję w sektorach 

budynków i transportu, które dziś nie są w ETS, za to 

odpowiadają za ok. 30% całkowitych emisji w UE. Może to 

dotyczyć zarówno nowego podatku, jak i włączenie tych sektorów 

do ETS.

Celem reformy ma być ogólna redukcja do 2030 r. emisji w odnośnych sektorach o 61% w porównaniu z 2005 r. Reforma ma dotyczyć nastepujacych 

zagadnień:

Reforma EU ETS – Czego należy się spodziewać?
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Inicjatywa dotycząca mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 („CBAM”) stanowi część pakietu „Gotowi na 

55”. Mechanizm ten ma służyć jako kluczowy składnik unijnego zestawu narzędzi umożliwiających osiągnięcie celu neutralności klimatycznej Unii do 

2050 r. zgodnie z Porozumieniem Paryskim poprzez ograniczenie ryzyka ucieczki emisji gazów cieplarnianych wynikającego z bardziej ambitnego 

unijnego celu klimatycznego.

Jaki będzie zakres CBAM?

W pierwszej fazie CBAM 

obejmie emisje bezpośrednie 

(zakres 1) sektorów, które 

obejmują ponad 45% emisji 

CO2. 

W kolejnych fazach CBAM ma 

rozszerzyć zakres sektorowy i 

objąc również emisje 

pośrednie.

Jakie gazy cieplarniane 
trzeba będzie 
raportować?

CO2 – dwutlenek węgla

N2O – podtlenek azotu

PFC -

perfluorowęglowodory

Jakich sektorów będzie dotyczył CBAM?

Żelazo i stal

Nawozy AluminiumCement

Energia elektryczna 

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)

Wodór
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Zakup certyfikatów CBAM
Unijni importerzy towarów objętych rejestrem CBAM przez władze krajowe będą musieli zakupić 

certyfikaty CBAM. Cena certyfikatów będzie obliczana w zależności od tygodniowej średniej ceny 

aukcyjnej uprawnień EU ETS wyrażonej w €/tonę wyemitowanego CO2.

Właściwy organ każdego państwa członkowskiego będzie zarządzał sprzedażą, odkupem i 

umarzaniem Certyfikatów CBAM.

Deklaracje emisji
Importerzy z UE będą musieli zadeklarować do 31 maja każdego roku ilość towarów i emisje 

wynikające z towarów przywiezionych do UE w danym roku sprawozdawczym. Jednocześnie importer 

będzie musiał umorzyć liczbę certyfikatów CBAM, która odpowiada ilości emisji gazów cieplarnianych 

wynikających z zaimportowanych produktów.

Pozyskanie certyfikatów pochodzenia i kredytów węglowych
Jeżeli importerzy będą w stanie udowodnić, na podstawie zweryfikowanych informacji od producentów 

z krajów trzecich, że cena emisji dwutlenku węgla została już zapłacona przez producentów towarów, 

importerzy będą mogli odliczyć tę kwotę od ostatecznego rachunku. Producenci towarów będą mogli 

stosować „offsety” w celu redukcji śladu węglowego produktów eksportowanych na teren Unii 

Europejskiej.

CBAM – wymagania wobec importerów?
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Zrównoważone paliwa lotnicze – „ReFuelEU Aviation”
Komisja Europejska proponuje nałożenie na dostawców paliwa obowiązku dystrybucji zrównoważonych paliw lotniczych (SAF), przy 

rosnącym udziale SAF (w tym syntetycznych paliw lotniczych, powszechnie znanych jako e-paliwa) w celu zwiększenia wykorzystania SAF 

przez linie lotnicze, a tym samym zmniejszenia emisji z lotnictwa.

Zrównoważone paliwa lotnicze mogą znacznie ograniczyć emisje z ruchu lotniczego. Obecnie zrównoważone paliwa stanowią zaledwie 

0,05% ogółu paliw zużywanych w sektorze lotniczym.

Emisje CO2 ze statków – „FuelEU Maritime”
Regulacja FuelEU Maritime ustanawi normę paliwową dla statków i wprowadzi wymóg, aby najbardziej zanieczyszczające typy 

statków (powyżej 5000 TEU) korzystały z energii elektrycznej na lądzie podczas cumowania. Te typy statów odpowiadają za około

90% emisji z transportu morskiego w Eunii Europejskiej. Regulacja ma również przeciwdziałać ucieczce emisji poprzez rejestrację 

statków pod innymi banderami.

Projekt regulacji ma zredukować (nawet o 75% do 2050 r.) emisje gazów cieplarnianych będących efektem zużycia paliw na 

statkach.

Rozporządzenie o infrastrukturze paliw alternatywnych
Rozporządzenie ma na celu rozwój infrastruktury dla ładowania lub tankowania samochodów osobowych, dostawczych i 

ciężarowych, a także w transporcie morskim korzystających z paliw alternatywnych takich jak energia elektryczna i wodór. 

Projekt pokazuje ile i jakiej infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych i wodorowych będą potrzebowały wybudować 

Państwa Członkowskie w najbliższych latach, aby móc skutecznie dekarbonizować transport. Zaproponowano szczegółowe wytyczne 

co do mocy punktów ładowania, ich liczby i dystansu pomiędzy poszczególnymi punktami / hubami ładowania.

W rozporządzeniu uwzględnino LPG i CNG jako gazy alternatywne, jednak nie wyznaczno celów rozwojowych dla tankowanai tych 

gazów.

Główny priorytet - dekarbonizacja transportu 
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Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED III)
Dyrektywa proponuje, by do 2030 r. podnieść obecny unijny cel, którym jest udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym 

koszyku energetycznym, z 32% do co najmniej 40%. W tym celu proponuje się zwiększenie roli energii odnawialnej w 

ciepłownictwie i chłodnictwie m.in poprzez prowadzenie roli prosumenta energii odnawialnej oznaczającego podmiot, który 

wytwarza energię elektryczną na własnme potrzeby ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa reguluje gwarancje pochodzenia ze 

źródeł odnawialnych i szczególną uwagę skupia na zasadach pozyskania energii z biopaliw i biomasy.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED)
Zakłada zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o co najmniej 9% do 2030 roku. Rocznie oszczędności końcowego zuzycia energii 

mają wynosić 1,5% rocznego zużycia. Dyrektywa przewiduje kluczowy udział sektora publicznego w tworzeniu zachęt do oszczędności 

energii u odbiorców końcowych oraz tworzeniu polityk mających na celu zmniejszanie ubóstwa energetycznego. 

Dyrektywa w sprawie opodatkowania energii (ETD)
W ramach nowelizacji dyrektywy w sprawie opodatkowania energii celem jest dostosowanie opodatkowania produktów 

energetycznych i energii elektrycznej do celów polityki UE w dziedzinie energii i klimatu w celu osiągnięcia celów neutralności 

kliamtycznej do 2050 roku.

• Dyrektywa wprowadzi nową strukturę stawek pdoatkowych opartą na wartości opałowej i efektywności środowiskowej paliw 

i energii elektrycznej. Zapewni to sygnały cenowe dla przedsiębiorstw i konsumentów do dekarbonizacji i wybierania 

bardziej ekologicznych alternatyw

• Zlikwidowana zostanie pewna liczba krajowych zwolnień i obniżek stawek podatkowych np. nafta w przemysle lotniczym i 

olej cięzki wykorzystywany w przmysle morskim nie będą już całkowicie zwolnione z opodatkowania energii.

Rewizja dyrektyw dotyczących energii elektrycznej w Fit for 55
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programy raportowania emisji GHG

Obecnie raportowanie emisji GHG jest obowiązkowe w niemal 40 państwach na świecie, w tym Wielkej Brytanii, państwach UE, Ameryki Północnej, w Australii, 

Japonii i wkrótce RPA.

• Raportowanie emisji GHG różni się w różnych państwach i 

jurysdykcjach prawnych. Na przykład w Wielkiej Brytanii 

obejmuje tylko spółki listowane na giełdzie brytyjskiej, NYSE lub 

NASDAQ.

• W ramach UE sprawozdawczość dotycząca GHG jest 

uwzględniona w sprawozdawczości niefinansowej, która 

obejmuje również szersze przedsięwzięcia dotyczące 

zrównoważonego rozwoju i ujawnień wskaźników ESG.

• Zakres raportowania GHG również może się różnić – zwykle 

raportuje się minimum emisji z Zakresu 1 i 2, chociaż często 

zaleca się raportowanie emisji z Zakresu 3 (szczególnie, gdy 

dane są łatwo dostępne) i jest to uzasadnione, gdy głównym 

źródłem zarówno emisji dwutlenku węgla, jak i kosztów dla firm.

• Metodologia raportowania GHG – najczęściej stosuje się 

Protokół GHG (WRI/WBCSD), chociaż mogą istnieć lokalne 

różnice w tym zakresie.

• Operacje zagraniczne — niektóre jurysdykcje wymagają od 

organizacji zgłaszania emisji z ich operacji zagranicznych (nie 

tylko w kraju ojczystym).

Raportowanie niefinansowe
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Odniesienia do emisji gazów cieplarnianych i dekarbonizacji

„W odniesieniu do informacji związanych z klimatem użytkownicy są zainteresowani 

wiedzą na temat ponoszonego przez jednostki ryzyka fizycznego i ryzyka przejścia 

oraz na temat odporności jednostek na różne scenariusze klimatyczne. Interesuje ich 

również poziom oraz zakres emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych 

przypisywany danej jednostce, w tym w jakim zakresie jednostka ta stosuje 

kompensacje oraz jakie jest ich źródło.”

„Osiągnięcie gospodarki neutralnej dla klimatu wymaga dostosowania norm 

dotyczących rozliczania emisji gazów cieplarnianych i kompensacji.”

Co będzie musiał zawierać raport według Dyrektywy CSRD?
a) Szczegółowy opis 3 filarów „ESG”.

b) Model biznesowy i strategia, w tym 

• odporność na ryzyka klimatyczne oraz szanse związane ze zrównoważonym 

rozwojem. 

• opis planów organizacji związanych z przejściem na gospodarkę 

niskoemisyjną i dostosowaniem emisyjności do 1,5 °C.

• Jak zrównoważony rozwój jest włączony do strategii

• Jak zaangażowani są interesariusze organizacji

a) Rola organów zarządzających w zakresie zrównoważonego rozwoju.

b) Opis procesu due diligence i działań naprawczych

c) Opis ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz sposób zarządzania 

nimi.

d) Polityki zrównoważonego rozwoju.

e) Wskaźniki związane z informacjami podanymi powyżej (KPI).

f) Opis jak identyfikowano kluczowe kwestie, które są istotne dla krótko-, 

średnio- i długoterminowych horyzontów w łańcuchu wartości, w tym 

operacjach, produktach, usługach, relacjach biznesowych i łańcuchu dostaw.

To minimalna liczba 

pracowników, których musi 

zatrudniać przedsiębiorstwo aby 

kwalifikować się do CSRD (w 

sumie 50 000 podmiotów w UE).

250

To sumy jakie przedsiębiorstwo musi posiadać aby 

kwalifikować się do NFRD i CSRD.

20 mln euro 
w bilansie 

LUB
40 mln euro 
obrotu

+

Kto musi raportować?

10 listopada 2022 r. Partlament Europejski zatwierdził dyrektywę w 

sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju 

przedsiębiorstw (CSRD) zobowiązującą duże przedsiębiorstwa do 

regularnego ujawniania informacji na temat wpływu na środowisko i 

społeczeństwo. Zmieniła ona obowiązujące wcześniej wymogi 

sprawozdawcze NFRD.

Dyrektywa CSRD
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Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu zgłoszonemu przez uczestników 

rynku finansowego w trakcie spotkań Grupy Roboczej ds. 

Zrównoważonych Finansów działającej przy Ministerstwie Finansów, 

Fundacja Instrat przygotowała listę podmiotów objętych obowiązkiem 

raportowania niefinansowego w Polsce

Do dziś 24 emitentów notowanych w ramach głównych indeksów 

giełdowych ogłosiło cele klimatyczne, 18 podmiotów ogłosiło strategię 

klimatyczną.

Dyrektywa CSRD – kogo dotyczy?
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rodzaj wpływu wskaźniki

ESRS E1 zmiany klimatyczne • gazy cieplarniane (zakres 1, zakres 2, zakres 3)

ESRS E2 zanieczyszczenia

• zanieczyszczenie powietrza (PM, VOCs, NOx, SOx)

• zanieczyszczenie gleby (nieorganiczne, trwałe organiczne 

(POP), pestycydy, azot, fosfor)

• zanieczyszczenie wód (syntetyczne związki organiczne i 

nieorganiczne, patogeny, metale ciężkie, mikroplastiki)

ESRS E3
zasoby wodne i 

morskie

• intensywność zużycia wody

• parametry związane z zasobami morskimi

ESRS E4
różnorodność 

biologiczna i 

ekosystemy

• wymierne cele w zakresie różnorodności biologicznej i 

ekosystemów

ESRS E5
wykorzystanie 

zasobów i 

gospodarka 

cyrkulacyjna

• wpływ i odpływ zasobów

• odpady 

• wsparcie dla cyrkularności

CSRD

ESRS E

ESRS S

ESRS G

CSRD – Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju; 

ESRS – unijne standardy raportowania zrównoważonego rozwoju; 

CSRD – filar E (środowiskowy)
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Wytyczne dotyczące śladu węglowego znajdują się w drafcie 

standardów ESRS E1 dotyczących zmiany klimatu.

E 1-7 Zakres 1
• Emisje brutto ujęte w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2

• % udziału emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 w ramach regulowanych 

systemów handlu uprawnieniami do emisji

E 1-8 Zakres 2
• Emisje brutto (location-based) w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2

• Emisje brutto (market-based) w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2

Co należy ujawnić (obowiązkowo)?

E 1-9 Zakres 3
• Opis emisji gazów cieplarnianych, które występują w łańcuchu wartości 

przedsiębiorstwa.

• Emisje powinny uwzględniać takie kategorie jak: i) emisje z zakupu 

produktów i usług, ii) sprzedanych produktów, iii) transportu towarów, iv) 

podróży slużbowych, v) inwestycji

E 1-11 Intensywność emisji
• Całkowite emisje gazów cieplarnianych (w tonach metrycznych eCO2) na 

obrót netto w danym okresie sprawozdawczym

• Kwota obrotu netto musi pochodzić z najnowszego sprawozdania 

finansowego

Ślad węglowy w ESRS (1/2)
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E 1-12 Usuwanie gazów cieplarnianych
Opis działań ukierunkowanych na usuwanie emisji, w tym:

• Całkowitą wielkość usuniętych gazów

• Czy emisje usuwanie ma charakter biogeniczny (np. poprzez zalesianie), 

technologiczny (technologie wychwytywania CO2), czy hybrydowy (np. 

zastosowanie bioenergii z systemem wychwytywania) 

• Krótkie wyjaśnienie, czy działanie kwalifikuje się jako rozwiązanie oparte na 

środowisku

• Sposób zarządzania ryzykiem braku trwałości, w tym określania i monitorowania 

wycieku

• Opis zastosowanych ram, założeń i metodyk

E 1-13 Projekty ograniczania emisji gazów cieplarnianych finansowane za 
pomocą kredytów węglowych
Wielkość emisji gazów cieplarnianych (poza łańcuchem dostaw), które 

sfinansowano za pomocą kredytów węglowych, w tym:

• Całkowitą ilość kredytów węglowych w tonach metrycznych CO2e, które zostały 

zweryfikowane pod kątem uznanych krajowych lub międzynarodowych 

standardów jakości i anulowane w okresie sprawozdawczym.

• Łączną kwotę kredytów węglowych w tonach metrycznych CO2e planowaną 

do anulowania w przyszłości, na podstawie istniejących umów.

E 1-14 Emisje uniknięte z produktów i usług
Całkowitą unikniętą emisę gazów cieplarnianych z jej produktów i usług w tonach 

metrycznych ekwiwalentu CO2, w tym:

• Zastosowane założenia,

• Źródła danych i metodyki,

• Inny zidentyfikowany wpływ na środowisko.

Co należy ujawnić (obowiązkowo)? Co można ujawnić (opcjonalnie)?

Co uwzględniają standardy ESRS?

• Wytyczne Protokołu GHG m.in w zakresie:

• Ustalania granic

• Emisji biogenicznych

• Niewłączania zakupionych kredytów węglowych

• Wskaźniki GWP oparte o wytyczne IPCC

• Wszystkie 7 podstawowych gazów cieplarnianych 

Pozostałe wytyczne ESRS

Emisje należy podzielić według kraju, segmentów operacyjnych, 

działalność gospodarczej, podmiotów zależny lub źródła emisji GHG.

Ślad węglowy w ESRS (2/2)
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Taksonomia UE to klasyfikacja, która wspomaga przedsiębiorstwa w przeprowadzeniu analizy, które jego działalności i operacje biznesowe można uznać za

„zrównoważone”. Taksonomia UE z natury rzeczy nie uwzględnia wielu działalności uznanych jako wysokoemisyjne, takie jak: sektor wydobycia węgla

kamiennego, a pozostałe działalności, które emitują wysokie ilości CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery, podlegają rygorystycznym kryteriom.

Krok 2: Cele środowiskowe i kryteria

Taxonomy-eligible

activity A

Taxonomy-eligible

activity B

Taxonomy-eligible

activity C

Non-Taxonomy-eligible

activity D

Taxonomy-aligned activity A

Non-Taxonomy-aligned activity B

Taxonomy-aligned activity C

Activity D

Assess company’s economic activities 

regarding Taxonomy eligibility

Details on Taxonomy-Alignment

Turnover %

CapEx: %

OpEx: %

For sustainable

activities 

A+C

Step 3: Disclosure requirementStep 1: Economic activities

Non-financial Disclosure

Financial market participants

Sectors

NACE-Codes

The Sustainable Finance Disclosure 

Regulation (SFDR) 

Odsetek sfinansowanych / 

zainwestowanych działań zgodnych z 

taksonomią w zrównoważone produkty 

inwestycyjne.

— W ramach ujawnień niefinansowych 

(Art. 8)

— Podlegające dyrektywie NFRD od 

1.1.2022

— Podlegające dyrektywie CSRD od 

1.1.2024 (proponowane)

Działalność A kwalifikująca się do 

Taksonomii

Działalność B kwalifikująca się do 

Taksonomii

Działalność C kwalifikująca się do 

Taksonomii

Działalność D kwalifikująca się do 

Taksonomii

Działalność A dostosowana do Taksonomii

Działalność B niedostosowana do Taksonomii

Działalność C dostosowana do Taksonomii

Działalność D

Ocena działalności firmy pod kątem 

kwalifikowalności do Taksonomii

Szczegóły dotyczące dostosowania 

Obrót %

CapEx: %

OpEx: %

Dla zrównowazonych 

inwestycji

A+C

Krok 3: Wymóg ujawnieniaKrok 1: Działalności gospodarcze

Ujawnianie informacji 

niefinansowych

Uczestnicy rynku finansowego

Sektory

Kody-NACE

Sprawdzenie czyy kryteria zostały wypełnione Przygotowanie ujawnień

1

Nie 

wyrządzanie 

znaczącej 

szkody

Przestrzeganie 

minimalnych 

zabezpieczeń
Przyczynianie 

się do celu 

Taksonomii

Przyczyniające się

przejściowe

wspomagające

Taksonomia UE
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Znaczący wkład 
w co najmniej 
jeden z celów 

środowiskowych

Dostosowanie 
do zmian 
klimatu

Łagodzenie 
skutków 

zmian klimatu

Ochrona oraz 
odbudowa 

bioróżnorod-
ności i 

ekosystemów

Zapobieganie 
zanieczysz-

czeniom i ich 
kontrola

Przejście na 
gospodarkę o 

obiegu 
zamkniętym

Zrównoważone 
wykorzystywanie 

oraz ochrona 
zasobów 
wodnych i 
morskich

Progi dotyczące emisji gazów cieplarnianych głównie odnoszą się do celu 1: łagodzenia skutków zmian klimatu. Ponadto progi najczęściej odnoszą się do działalności 

określonych jako przejściowe, dla których nie istnieje inna niskoemisyjna technologia. 

Działalność Redukcja/progi

Wytwarzanie energii 

elektrycznej z 

kopalnych paliw 

gazowych

• Emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia z 

wytwarzania energii elektrycznej poniżej 100 g CO2e/kWh.

• Bezpośrednie emisje GHG z działalności niższe niż 

270 g CO2e/kWh energii wyjściowej lub roczne emisje poniżej 

550 kg CO2e/KWh – dla pozwoleń do 2030 roku.

Produkcja cementu Poniżej 0,722 tCO2e na tonę klinkieru cementowego

Produkcja aluminium Poniżej 1,484 tCO2e na tonę produktu

Produkcja stali

• Surówka = 1,331 tCO2e/t produktu;

• Stal wysokostopowa elektrycznego pieca łukowego (EAF) = 

0,266 tCO2e/t produktu;

• Stal węglowa z elektrycznego pieca łukowego (EAF) = 0,209 

tCO2e/t produktu.

Produkcja kwasu 

azotowego

Poniżej 0,038 tCO2e na tonę produktu

Produkcja sody 

kalcynowanej

Poniżej 0,789 tCO2e na tonę produktu

Produkcja pozostałych 

substancji chemicznych

• HVC = 0,693 tCO2e/t produktu;

• Chlorek winylu = 0,171 tCO2e/t produktu;

• Styren = 0,419 tCO2e/t produktu;

• Tlenek etylenu = 0,314 tCO2e/t produktu;

• Kwas adypinowy = 0,32 tCO2e/t produktu;

Progi emisji w Taksonomii UE
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Kod NACE Emisje w zakresie 1 (tony CO2e) 2018

D – Energia elektryczna, gaz, para i klimatyzacja 1.021.327.916

C – Przemysł 836.131.368

H – Transport i magazynowanie 543.990.600

A – Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 526.387.217

E – Zaopatrzenie w wodę; gospodarowanie ściekami, odpadami i rekultywacja 161.962.114

B - Górnictwo i wydobycie 81.201.552

G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli 79.399.183

F – Budownictwo 64.791.686

Q – Działalność w zakresie zdrowia ludzkiego i pracy socjalnej 32.512.531

O – Administracja publiczna i obronność; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne 29.297.100

N – Działalność administracyjno-obsługowa 21.424.859

I –Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 17.333.106

P – Edukacja 17.273.274

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 17.056.512

K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 10.837.435

S – Pozostała działalność usługowa 9.816.301

J – IT i telekomunikacja 8.780.515

Źródło: EU TEG, Taxonomy Report: Technical Annex, March 2020 

Emisje w sektorach w Unii Europejskiej
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Rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) wymaga 

od zarządzających aktywami zbierania i ujawniania danych o podmiotach, w które 

zainwestowano, zwiększając przejrzystość kluczowych czynników 

zrównoważonego rozwoju.

Inwestor

Woda

Bioróżno

rodność

Odpady

Zagadnienia społeczne 

i pracownicze

CO2

Ślad węglowy

Wymogi RTS (Regulatory Technical Standards) dla podmiotów finansowych oparte o SFDR
W przypadku produktu finansowego, o którym mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2088, uczestnicy rynku finansowego muszą opisać:

• Czy produkt finansowy ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla?

• W jaki sposób cel redukcji emisji dwutlenku węgla produktu finansowego był zgodny z Porozumieniem Paryskim?

• Opis wkładu produktu finansowego w okresie referencyjnym w realizację celów Porozumienia Paryskiego, w tym w odniesieniu do unijnego benchmarku 

transformacji klimatycznej lub unijnego benchmarku dostosowanego do Porozumienia Paryskiego

Ponadto uczestnicy rynku finansowego muszą opisać na stronie internetowej obowiązkowe wskaźniki (zgodnie z tabelą w aneksie):

• emisje gazów cieplarnianych – w podziale na emisje zakresu 1, 2, 3 (zakres 3 obowiązkowy od 1.01.2023 r.)

• ślad węglowy,

• ekspozycje wobec spółek z sektora paliw kopalnianych.

Ślad węglowy w SFDR
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Protokół GHG Zasoby Protokołu GHG

Standardy Wytyczne
• A Corporate Accounting 

and Reporting Standard

• Corporate Value Chain 

(Scope 3) Accounting and 

Reporting Standard

• Product Life Cycle 

Accounting and Reporting 

Standard

• An Accounting and 

Reporting Standard for 

Cities

• Mitigation Goal Standard

• Policy and Action Standard

• Project Protocol

• Scope 2 Guidance

• Scope 3 Calculation 

Guidance

• Agriculture Guidance

• The Global GHG Accounting 

and Reporting Standard for 

the Financial Industry

• Potential Emissions from 

Fossil Fuel Reserves

• U.S. Public Sector Protocol

• Estimating and Reporting 

Avoided Emissions

• Guidance Built on GHG 

Protocol

• Land Sector and Removals 

Guidance

Narzędzia kalkulacyjne
• Narzędzia 

międzysektorowe

• Narzędzia specyficzne 

dla danego kraju

• Narzędzia specyficzne 

dla danego sektora

• Narzędzia dla krajów i 

miast

• Często zadawane pytania 

(FAQ)

• Scope 3 Evaluator

• The GHG Emissions 

Calculation Tool

• Life Cycle Databases

Kto 
korzysta z 
Protokołu

?

Kraje Miasta Przedsiębiorstwa Organizacje

Kroki w 
identyfikcji i 

kalkulacji emisji 
GHG

Identyfikacja 

źródeł

Zastosowanie narzędzi

kalkulacyjnych

Zasady kalkulacji i raportowania emisji

Adekwatność1

Kompletność2

Spójność3

Dokładność4

Transparentność5
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Inwentaryzacja emisji

na podstawie GHG Protocol
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Ślad węglowy cukru
Granice operacyjne dla śladu węglowego cukru w Polsce
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Oczekiwania klientów

Only 5% of our total greenhouse gases 
(GHGs) come from our own operations. 
In contrast, 95% come from our supply chain, 
from activities like farming or shipping. 

That's why we're transforming our
manufacturing and packaging activities and 
working throughout our supply chain to help 
achieve absolute reductions.

Nestle has committed to halve its greenhouse gas 
(GHG) emissions by 2030 and to achieve net zero by 
2050 – even as its business continues to grow. 
The science-based targets that make-up this 
commitment include sustainable ingredients 
sourcing, removing carbon from the atmosphere 
and transforming the product portfolio, plus many 
more you can view in the Nestlé Net Zero roadmap.
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Oczekiwania klientów

To hold our suppliers and ourselves 
accountable and drive industry-wide 
transparency, we have published 
the list of our Tier 1 sugar 
suppliers and the list of the mills in 
our supply chain, along with their 
countries of origin.

https://www.nestle.com/sites/default/files/2019-07/sugar-disclosure-tier1.pdf
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Oczekiwania klientów

Coca-Cola 2021 Business & Environmental, Social and 

Governance Report (coca-colacompany.com)

https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/reports/coca-cola-business-environmental-social-governance-report-2021.pdf#page=38


33Document Classification: KPMG Public© 2023 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek 

członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oczekiwania klientów
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Oczekiwania klientów
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Oczekiwania klientów
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Oczekiwania klientów
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Oczekiwania klientów
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Ślad węglowy cukru
Udział emisji z procesu produkcyjnego 

oparty na wykorzystaniu gazu ziemnego 

(Ortofta, Nordzucker, Szwecja) – w 

przypadku wykorzystania węgla 

kamiennego będzie on odpowiednio 

wyższy.

53,2%

3,0%

11,4%

25,2%

7,2%

Energia wykorzystana w procesie produkcyjnym (Produkcja - Zakres 1 i 2)

Transport buraków do zakładu (Produkcja - Zakres 1)

Agrochemikalia (Uprawa - Zakres 3)

Biogeniczne emisje z gleby (Uprawa - Zakres 3)

Paliwo rolnicze (Uprawa - Zakres 3)

Wykres 1 Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego w Zakresie 1, 2 i 3.

Źródło: Maria Nelly Garcia Gonzalez, and Lovisa Björnsson. "Life cycle assessment of the production of beet sugar and its by-
products" Journal of cleaner production 346, (2022): 131211. doi: 10.1016/j.jclepro.2022.131211
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Ślad węglowy cukru
Zasady kategorii produktów (PCR) 

dotyczące oceny efektywności 

środowiskowej cukru surowego, cukru 

rafinowanego i melasy oraz deklarację 

tych właściwości w deklaracji EPD

Kategoria produktu:

• UN CPC 2351 surowy cukier trzcinowy 

lub buraczany;

• UN CPC 2352 cukier rafinowany, 

• UN CPC 2354 melasa.
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Ślad węglowy cukru
Ślad węglowy kg cukru:

we Włoszech to ok. 0,7 kg CO2e, 

w Niemczech ok. 0,66 kg CO2e

Jaki jest ślad węglowy cukru z Polski?
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Potencjał do wykorzystania
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Ślad węglowy cukru

https://www.cibe-europe.eu/Bioeconomy
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Odejście od paliw kopalnych

Szacuje się, że wykorzystanie 55% (Cristal

Union) lub 60% (Nordzucker) wysłodków 

wystarczy do całkowitego pokrycia potrzeb 

energetycznych cukrowni.

Rolnictwo regeneratywne

dostawców

Współpraca z dostawcami w 

łańcuchu dostaw. System 

zachęt i wymaganych praktyk.

Kluczowe obszary dla dekarbonizacji cukru w Polsce

55-60%

Beet pulp: the key to the EU sugar industry’s 

decarbonisation – EURACTIV.com

Spółka zależna AGRANA Magyar Cukor Zrt. 

prowadzi największą cukrownię na Węgrzech, 

zlokalizowaną w Kaposvár. Zdolności 

przerobowe wynoszą 7000 ton buraków 

cukrowych na dobę. 

W Kaposvár znajduje się również jedna z 

największych biogazowni w Europie. Zakład 

ten jest w stanie zaspokoić około 83% 

zapotrzebowania cukrowni na energię 

pierwotną za pomocą biogazu 

produkowanego na miejscu podczas kampanii 

buraczanej. Poferment używany jest do 

zastąpienia nawozów syntetycznych w 

uprawie buraków.

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/opinion/beet-pulp-the-key-to-the-eu-sugar-industrys-decarbonisation/
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Dlaczego strategia dekarbonizacji?

Program dekarbonizacji przyspiesza, a szereg nacisków z góry i z dołu łańcucha dostaw zachęca organizacje do zmniejszania śladu 
węglowego ich aktywów fizycznych

Czym jest strategia dekarbonizacji?

Cele rządowe & 

regulacje

Polityka i działania 

wykonawcze na szczeblu 

regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym

Naciski ze strony 

interesariuszy i presja 

reputacji

Działania wymagane 

przez pracowników, 

klientów i inwestorów

Zmniejszone koszty 

operacyjne

Zmniejszone koszty 

utrzymania, eksploatacji, 

zużycia energii i 

finansowania 

infrastruktury

Poprawiona pozycja 

finansowa

Podmioty finansowe w 

coraz większym stopniu 

uwzględniają kwestie 

klimatyczne

Strategia dekarbonizacji określa podejście mające na 

celu zmniejszenie śladu węglowego przedsiębiorstwa, 

portfela biznesowego lub kapitałowego bez istotnego 

wpływu na ich wyniki. Strategia dekarbonizacji 

uwzględnia zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

poprzez mechanizmy optymalizacji i wzrost 

wydajności obejmujące przejście na paliwa i energię 

odnawialną, minimalizację odpadów i wpływ na 

zakupy przedsiębiorstwa.

Ryzyka Szanse
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Strategiczne wyzwania

Cena energii elektrycznej na TGE Cena gazu na TGE

• Dynamiczne wahania utrudniły przewidywanie i 

planowanie budżetów przedsiębiorstw, co odbiło 

się na stabilności cen końcowych produktów.

• Sytuacja zmieniła się diametralnie na przełomie 2021 

i 2022 roku, kiedy to doszło do pięciokrotnej 

podwyżki cen gazu.
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Umowy na zakup energii

Strategia dekarbonizacyjna
Rozwiązania dekarbonizacyjne

Przedsiębiorstwo Zmiana klimatu

Jak mogę 

osiągnąć 

moje cele?

Jaki ma to 

wpływ na mój 

biznes?

Dekarbonizacja

Gospodarka obiegu zamkniętego

Niskoemisyjne inwestycje

Offsetowanie emisji

Efektywność energetyczna

System 

ETS

Czynniki wpływające

Taksonomia 

UE
Regulacje

Koszt

3. 

Strategiczna 

odpowiedź

4.

Transformacja

2. 

Identyfikacja 

i kwantyfikacja 

ryzyk i szans

1. 

Ocena stanu 

wyjściowego 

inwentaryzacji 

GHG

5. 

Mierzenie 

postępów 

i raportowanie



47Document Classification: KPMG Public© 2023 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek 

członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strategia energetyczna

Zależności i zakłócenia 

w łańcuchu dostaw

Ograniczenia 

wydajności

Innowacje 

technologiczne

Niszczejąca 

infrastruktura

Rotacja pracowników 

i utrata wiedzy

Cyberataki

Błąd ludzki 

Ataki fizyczne

Optymalizacja wydajności posiadanych aktywów 

(rocznie):

Środki inwestycyjne vs nieinwestycyjne

4.9%
Energia elektryczna

oszczędności 

(średnio)

6.7%
Gaz ziemny

oszczędności 

(średnio)

50%
Wyższy przyrost mocy w 

OZE w latach 2021-2026 

niż w latach 2015-20202

Strategiczne zarządzanie energią pozwala na 

szybkie uzyskanie oszczędności w wyniku działań 

optymalizacyjnych, przy jednoczesnym 

uruchomieniu projektów opartych na kapitale / 

odnawialnych źródłach energii, spełniając przy tym 

pilne wymagania kosztowe i środowiskowe.

Poziom 2

Efektywność

energetyczna

Poziom 3

Żródła

odnawialne

Poziom 1

Oszczędność energii / optymalizacja
(Optymalizacja bieżących operacji / istniejących aktywów)

Podejście SEM zapewnia uzyskanie optymalnego 

potencjału w sposób efektywny kosztowo w miarę 

przechodzenia organizacji przez poszczególne 

poziomy osiągania wyższych poziomów 

efektywności energetycznej i dekarbonizacji.
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Umowy PPA – zmniejszenie emisji w zakresie 2
Jednym ze sposobów jednoczesnego zmniejszenia wysokości finalnej ceny energii elektrycznej, ustabilizowania jej zmiany w czasie oraz

zabezpieczenie jej pochodzenia bez ryzyka zmienności cenowej jest zawarcie umowy na zakup energii elektrycznej w formule PPA. Umowy PPA

zawierane są pomiędzy producentami energii z odnawialnych źródeł odnawialnych oraz przedsiębiorstwami będącymi odbiorcami. Wiele

międzynarodowych przedsiębiorstw już nabywa udziały w zużyciu energii elektrycznej w ramach umów PPA lub chciałoby zwiększyć udziały w zakupie

energii elektrycznej w ramach umów PPA. Oprócz stabilnych warunków dostawy energii elektrycznej, ważną rolę odgrywa również aspekt

ekologiczny.
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Średnie ceny rocznych kontraktów terminowych, zawieranych w ostatnich 

miesiącach vs. średnia cena zawieranych kontraktów PPA

Średnie ceny 

rocznych 

kontraktów 

terminowych

Zakres cenowy 

podpisywanych 

kontraktów cPPA, 

5-15 lat, 350-650 

PLN/MWh

Niższa cena

Stabilność cen

Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych

Coraz mniej 

kontraktów 

terminowych na 

TGE (brak na 

2025 r. w 

październiku i 

listopadzie)
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Przykład planu transformacji klimatycznej - Unilever

Źródło: https://assets.unilever.com/files/92ui5egz/production/bbe89d14aa9e0121dd3a2b9721bbfd3bef57b8d3.pdf/unilever-climate-transition-action-plan-19032021.pdf

Wielkość emisji:

Ogólne KPI:
Działania w poszczególnych 
zakresach/obszarach działalności:

https://assets.unilever.com/files/92ui5egz/production/bbe89d14aa9e0121dd3a2b9721bbfd3bef57b8d3.pdf/unilever-climate-transition-action-plan-19032021.pdf
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Przykład planu transformacji klimatycznej - Nestle

Źródło: https://www.nestle.com/sites/default/files/2022-03/2021-tcfd-report.pdf

https://assets.unilever.com/files/92ui5egz/production/bbe89d14aa9e0121dd3a2b9721bbfd3bef57b8d3.pdf/unilever-climate-transition-action-plan-19032021.pdf
https://www.nestle.com/sites/default/files/2022-03/2021-tcfd-report.pdf
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Dekarbonizacja w łańcuchu dostaw

Jakie mogą być wyzwania?

Przykładowy cel W jaki sposób osiągnąć ten cel?

Redukcja emisji o 37% w zakresie 3 do 2032 

roku 
Strategia redukcji emisji dzieki programowi 

zaangażowania ponad 180 dostawców w 8 kategoriach 

zakupów.

Dojrzałość 
dostawców

Kontrola

Emisje w łańcuchu dostaw 

są poza bezpośrednią 

kontrolą przedsiębiorstwa

Dostawca niechętny do 

zaangażowania ze względu 

na ograniczenia 

technologiczne/finansowe

Technologia

Dostawcy na różnych 

poziomach dekarbonizacji

Dostępność 
danych

Skala 
czasowa

Wewnętrzna 
integracja

Presja ze strony 

inwestorów, konsumentów i 

regulacji, aby podjąć 

działania w zakresie emisji 

dwutlenku węgla

Ograniczone zasoby 

wewnętrzne i integracja 

funkcjonalna w celu 

dostarczania praktycznych 

rozwiązań dostawcom

Łańcuch dostaw nie jest 

oparty na danych

Działania w łańcuchu dostaw stanowią jeden z najbardziej wymagających elementów wdrażnai strategii dekarbonizacji  

Jakie mogą być rozwiązania?

• Połączenie dostawców z CDP - poproszenie swoich 

kluczowych dostawców o zgłaszanie danych 

środowiskowych za pomocą kwestionariuszy CDP w celu 

przeanalizowania ich „dojrzałości klimatycznej”

• Wykorzystanie wniosków z analizy danych podczas 

wyboru preferowanych dostawców

• Zachęcanie dostawców do ujawniania danych o 

swoich emisjach oraz do dekarbonizacji poprzez np. 

lepsze warunki płatności lub promowanie marki
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Programy dobrowolnej redukcji emisji i offsety
Programy redukcji misji regulowane przez rynek, umożliwiają zakup jednostke offsetowych, a tym samym redukcji emisji , które wydawane są w ramach projektów 

redukcji emisji w krajach rozwijających się. 

Niezależna certyfikacja służy do określenia wiarygodności i ważności jednostek offsetowych.

Deweloperzy projektu
Projekty skupione na redukcji emisji mogą 

obejmować:

• Reforestrację

• OZE

• Wychwytywanie/spalanie metanu

Inwestorzy 
Sponsorują i finansowy projekty offsetowe

• Przedsiębiorstwa

• Instytucje finansowe

• Instytucje naukowe

Giełdy wymiany jednostek
Miejsca w których jednostki 

offsetowe są listowane, 

kupowane i sprzedawane.

Kupujący jednostki offsetowe
Kyoują jednostki w celu offsetowania 

własnych emisji w swoich łańcuchach 

dostaw

• Przedsiębiorstwa regulowane

• Przedsiębiorstwa kupujące jednostki z 

własnej inicjatywy

• Państwa osiągające cele na poziome 

narodowym (NDC)

Audytorzy 
Prowadzą niezależne walidacje projektów 

redukcji emisji przed ich rejestracją w 

jednym z systemów oraz weryfikują 

redukcje emisji w czasie ich trwania

Programy offsetowe
Ustanawiają standardy jakości jednostek węglowych, 

ich certyfikowania oraz wydawania oraz posiadają 

rejestr certyfikowanych projektów redukcyjnych, 

wydanych jednostek oraz ich wycofania.

Brokerzy / detaliści
Oferują szereg różnych 

rodzajów jednostek i usługi, 

które zmniejszają czas 

zaangażowania z deweloperami 

projektu

1 Finansowanie 

projektów 

offsetowych

2 Zapłata niezależnym 

audytorom w celu 

przeprowadzenia 

weryfikacji i walidacji 

3 Zapłata za rejestrację i 

wydanie jednostek

4 Listowanie jednostek 

na giełdzie za opłatą

5
Kupujący finansują projekty działające 

w sposób ciągły poprzez kontakt z 

deweloperami lub pośrednikami

Opłaty akredytacyjne

Uiszczanie opłat za 

przeniesienia i wycofania 

offsetów
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Przykład - Nasza własna strategia dekarbonizacji KPMG
KPMG International ogłosiło pod koniec 2020 r., że do 2030 r. osiągnie zerowy poziom emisji netto. W tym celu określono naszą ścieżkę do 

dekarbonizacji i na tej podstawie opracowano model prognozowania emisji dwutlenku węgla dla biur KPMG, który umożliwia oddolne ustawienie celu. 

Dekarbonizacja Net-zero01 02

Efektywność 

energetyczna
OZE Podróże służbowe Łańcuch dostaw Cyrkularność

Działania oparte na 

przyrodzie
Usuwanie CO2

Wewnętrzna cena dwutlenku węgla

Podstawowe 

wymagania dla każdej 

strategii 

dekarbonizacji.

KPMG zobowiązuje 

się do przejścia w 

100% na odnawialną 

energię elektryczną 

do 2030 roku.

Przed pandemią 

podróże odpowiadały 

za 1/3 całkowitej emisji 

dwutlenku węgla.

Ponad 50% naszych 

globalnych emisji 

pochodzi z naszego 

łańcucha dostaw.

Obieg zamknięty 

ponownie 

wykorzystuje surowce 

i ogranicza wydobycie 

surowców pierwotnych

Działania oparte na 

przyrodzie wspierają 

bioróżnorodnośc i 

obniżają poziom emisji 

CO2

W miarę jak zbliżamy się do 

inwestycji w „net-zero” 

zewnętrznie zweryfikowane 

rozwiązania w zakresie usuwania 

dwutlenku węgla, będą niezbędne.
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Przykłady zmian: KPMG

2019
2022

2023

2030

2040

2050

Rok bazowy 

dla redukcji 

emisji o 50% 

do 2030 r.

Cel 100% 

energii z OZE.

Polityka 

zrównoważon

ych podróży 

służbowych

Cel „net-zero”

do 2050 roku

Wewnętrzna 

cena emisji 

(ICP).

Raport TCFD.

Emisje -50% 

w stosunku do 

2019 r.

50% obiegu 

zamkniętego:

odpady i surowce 

ponownie 

wykorzystywane i 

poddawane 

recyklingowi.

Wszystkie nowe 

i odnowione 

biura KPMG 

mają być 

zeroemisyjne.

Emisje -90-95% w 

stosunku do 2019 r.

Wszystkie biura KPMG 

będą zeroemisyjne.

Firma o obiegu 

zamkniętym.

Zerowa emisja netto 

dzięki inwestycjom w 

usuwanie CO2 

(kompensacje).
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