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Harmonogram 

1. Przywitanie uczestników (2 min)

2. Część merytoryczna (45 min)

4.  Sesja Q&A (10 min)

Designed by Freepik

3. Ankieta (3 min)

https://www.atmoterm.pl/


Designed by Freepik

Chcąc zadać pytanie do prezentera, 
kliknij ikonkę znaku zapytania

https://www.atmoterm.pl/


Agenda webinaru

Emisje GHG w kontekście raportowania/ujawniania 

informacji niefinansowych oraz nowych regulacji UE

Czym jest ślad węglowy oraz kogo i czego dotyczy?

Znaczenie śladu węglowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw

Ochrona klimatu w politykach i strategiach międzynarodowych 

(krótki rys historyczny)

Designed by slidesgo / Freepik

https://www.atmoterm.pl/


Designed by Layerace / Freepik

Konferencja Stron konwencji UNFCCC (COP)
(Genewa 1979 r./Rio 1992 r./Kioto 1997 r./Paryż 2015 r.)

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 

Europejski Zielony Ład

Inicjatywy międzynarodowe 

Europejski Pakt na rzecz Klimatu 

Porozumienie paryskie 

https://www.atmoterm.pl/


Raporty, sprawozdawczość  uwzględniająca GHG

Europejski system handlu emisjami (EU ETS)

Raportowanie „dobrowolne” (CDP) 

Raportowanie informacji niefinansowych

Designed by Freepik

https://www.atmoterm.pl/
https://www.atmoterm.pl/


Europejski system handlu emisjami (EU ETS)

EU ETS - wprowadza limity łącznych emisji
niektórych gazów cieplarnianych dla instalacji
objętych systemem (CO2, N2O, PFCs)

Podmioty otrzymują lub kupują uprawnienia do
emisji, którymi mogą handlować.

Co roku przedsiębiorstwo umarza liczbę
przydziałów wystarczającą na pokrycie własnej
emisji.

Materiały KOBiZE

Sektory objęte EU ETS:

wytwarzanie energii 
elektrycznej i cieplnej 
przemysł energochłonny 
komercyjny transport lotniczy
produkcji kwasu azotowego, 
adypinowego, glioksalu 
i kwasu glioksalowego
produkcji aluminium

https://www.atmoterm.pl/


CDP (dawniej Carbon Disclouser Project)

ponad 9 600 firm; ponad 810 miast; ponad 130
stanów i regionów (raporty z ponad 90 krajów)

Międzynarodowa organizacja non-profit, która prowadzi globalny system ujawniania
informacji dla inwestorów, firm, miast i regionów w celu zarządzania ich wpływem na
środowisko.

Najbardziej wszechstronny zbiór danych
środowiskowych na świecie zgłaszanych
samodzielnie (ponad 20% globalnych emisji
antropogenicznych)

Źródło: www.cdp.net/en

Klucz do wyników CDP
A i A- Poziom przywództwa
B i B- Poziom zarządzania
C i C- Poziom świadomości
D i D- Poziom ujawniania

F      Brak informacji wystarczających do oceny

Sponsorship & partnerships: 8,8%

Data sales: 6,0%

Service based membership: 30,4%

Philanthropic grants: 32,2%

Government grants:  12,2%

Administrative fees: 9,4%

https://www.atmoterm.pl/


Raportowanie niefinansowe

Źródło: eur-lex.europa.eu ; isap.sejm.gov.pl

https://www.atmoterm.pl/


Raportowanie niefinansowe

JEDNOSTKI ZAINTERESOWANIA/ INTERESU PUBLICZNEGO

Podmioty określone w dyrektywie 2014/95/UE oraz wyznaczone przez państwa
członkowskie UE jako jednostki interesu publicznego o istotnym znaczeniu publicznym
ze względu na charakter prowadzonej przez nie działalności, ich wielkość lub liczbę
zatrudnionych pracowników (art. 2 dyrektywy 2014/95/UE)

Średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób

Suma bilansowa wyższa niż 20 mln € (85 mln zł)

lub przychód netto wyższy niż 40 mln € (170 mln zł)

Kryterium wielkości musi być spełnione przez 2 lata z rzędu
Źródło: eur-lex.europa.eu ; isap.sejm.gov.pl

https://www.atmoterm.pl/


Raportowanie niefinansowe

Raport/oświadczenie na temat  informacji niefinansowych  powinien  zawierać 
informacje – w stopniu niezbędnym do zrozumienia rozwoju, wyników i sytuacji 
jednostki oraz wpływu jej działalności, dotyczące co najmniej kwestii:

środowiskowych (w tym emisje gazów cieplarnianych)
zagadnień społecznych i pracowniczych
poszanowania praw człowieka
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

W odniesieniu do powyższych zagadnień, dyrektywa
nakłada wymóg ujawniania informacji na temat:

a. modelu biznesowego
b. polityk
c. wyników
d. ryzyk
e. kluczowych wskaźników Źródło: eur-lex.europa.eu ; isap.sejm.gov.pl Designed by Freepik

https://www.atmoterm.pl/


Raportowanie niefinansowe - wytyczne

Źródło: eur-lex.europa.eu ;

20 czerwca 2019 r. opublikowane zostały  „Wytyczne 
dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji 
niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania 
informacji związanych  z klimatem”

Wytyczne są zbieżne z dyrektywą 2014/95/EU  
(NFDR) i zaleceniami TCFD, są one niewiążące ale 
zgodnie zaleceniem ESMA (Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), organy 
nadzorcze poszczególnych państw członkowskich 
powinny dokonywać oceny w oparciu o wskazane 
wytyczne.

5 lipca 2017 r. Komisja Europejska publikuje 
niewiążące „Wytyczne dotyczące sprawozdawczości 
w zakresie informacji niefinansowych”

https://www.atmoterm.pl/


Raportowanie niefinansowe – rewizja dyrektywy

Źródło: www.gov.pl ; Consultation document

Rewizja Dyrektywy 2014/95/EU

od 20 lutego 2020 r. do 11 czerwca 2020 r. 
trwały publiczne konsultacje  w sprawie 
Rewizji dyrektywy ogłoszone przez KE

dokument konsultacyjny objął  łącznie 45 pytań 
w obszarach:
c

• jakość i zakres informacji niefinansowych 
do ujawnienia
•standaryzacja
•zastosowanie zasad istotności
•poświadczenie wiarygodności
•cyfryzacja
•struktura i lokalizacja informacji 
•zakres podmiotowy (kto powinien ujawniać)
•uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych

Ewentualne zastąpienia dyrektywy rozporządzeniem

Styczeń 2020 – Zapowiedź prac nad
europejskim standardem raportowania ESG
z udziałem EFRAG (European Financial
Reporting Advisory Group)

Rozszerzenie zakresu informacji 
niefinansowych

Poprawa jakości raportów ESG

Zwiększenie porównywalności 
informacji niefinansowych z różnych 
przedsiębiorstw

Uwzględnienie ryzyk związanych 
ze zmianą klimatu

Cele rewizji dyrektywy

https://www.atmoterm.pl/


Taksonomia - Webinar – 16.02.2021 r.

W trakcie webinaru omówiono m.in.:

perspektywy rozwoju zrównoważonego 
finansowania;

co oznacza taksonomia UE, kogo 
dotyczy wprost, a dla kogo stanowi 
szansę na zdobycie przewagi 
konkurencyjnej;

kryteria kwalifikacji działalności i celów 
środowiskowych wynikających z 
taksonomii UE.

Dostępne: YouTube, www.atmoterm.pl

Zobacz nagranie

https://youtu.be/5eFAC7UowM4
https://www.atmoterm.pl/oferta/przedsiebiorstwa/szkolenia/
https://youtu.be/5eFAC7UowM4
https://youtu.be/5eFAC7UowM4


Rozporządzenie SFDR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług
finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1-16) – zwane SFDR

Rozporządzenie obowiązuje od 10.03.2021 r.

Dotyczy grup podmiotów: 

uczestników rynku finansowego oferujących produkty finansowe zdefiniowane w SFDR 

doradców finansowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego

Część przepisów rozporządzenia SFDR znajdzie rozwinięcie w regulacyjnych 
standardach technicznych (RTS)

7 RTS stanowiących akty wykonawcze do rozporządzenia, prace nad nimi trwają

Jeden z RTS oparty będzie na opublikowanym 4.02.2021 r. wspólnym raporcie końcowym unijnych 
organów nadzoru nad bankami (EBA), ubezpieczycielami (EIOPA) i rynkiem kapitałowym (ESMA)

https://www.atmoterm.pl/


Taksonomia – kogo dotyczy

Bezpośrednio:
uczestników rynku finansowego, którzy udostępniają produkty
finansowe określając je jako zrównoważone

przedsiębiorstwa, które podlegają obowiązkowi publikacji
oświadczenia na temat informacji niefinansowych

państwa członkowskie UE, UE na których ciąży obowiązek
wypracowania instrumentów i przepisów koniecznych do
wdrożenia taksonomii

Pośrednio:
przedsiębiorców z powodu swoich wewnętrznych polityk
osiągania neutralności klimatycznej

przedsiębiorców z powodu presji akcjonariuszy, kontrahentów,
których rozporządzenie dotyczy bezpośrednio

przedsiębiorców z powodów biznesowych, np. chęci
otrzymania kredytu lub dofinansowania działań
środowiskowych na korzystniejszych warunkach

banków decydujących się na udzielanie kredytów
zrównoważonych środowiskowo

https://www.atmoterm.pl/


Ślad węglowy (Carbon Footprint)

Ślad węglowy – suma emisji gazów cieplarnianych 
wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną 
organizację (np. przedsiębiorstwo), produkt, 
wydarzenie lub osobę. 

Ślad węglowy jest elementem śladu środowiskowego 
(ekologicznego)

Designed by Freepik

https://www.atmoterm.pl/


Ślad węglowy - jednostka

Ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e) – jednostka pozwala na porównanie emisji
poszczególnych gazów cieplarnianych na wspólnej skali, uwzględniając różny
wpływ gazów na wzrost temperatury

GHG Współczynnik globalnego ocieplenia 
określony w 5 raporcie IPCC

CO2 1

CH4 28

N2O 265

NF3 16 100

SF6 23 500



GHG Protocol

Ślad węglowy organizacji

Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych pochodzące ze
spalania paliw w źródłach stacjonarnych lub mobilnych,
które są własnością organizacji (przedsiębiorstwa) bądź
przez nią nadzorowane oraz emisje powstałe w
prowadzonych procesach technologicznych

Emisje pośrednie (energetyczne) gazów cieplarnianych,
które powstały w wyniku wytwarzania energii elektrycznej,
energii cieplnej, pary technologicznej czy chłodu, które
organizacja importuje

Pozostałe emisje pośrednie gazów cieplarnianych, będące
poza kontrolą organizacji dot. innych emisji w całym
łańcuchu wartości.

ZAKRES  I SCOPE 1

ZAKRES  III SCOPE 3

ZAKRES  II SCOPE 2

Obliczany jest w 3 zakresach, które dobiera
się w zależności od np. celu obliczeń, istotności kategorii,
dostępności danych.



GHG Protocol

Ślad węglowy produktu

Ślad węglowy produktu może być obliczany w pełnym lub skróconym zakresie, zależnie
od celu obliczeń i dostępności danych

Zakres skrócony 
tzw. „OD KOŁYSKI DO BRAMY”

To zakres analizy uwzględniający
częściowy cykl życia produktu, w którym
uwzględniane są etapy od wydobycia
surowców i ich transportu do zakładu,
poprzez procesy produkcyjne aż do
wytworzenia produktu końcowego, który
jest gotowy do opuszczenia bramy fabryki

https://www.atmoterm.pl/


Ślad węglowy produktu

Zakres pełny 
tzw. „OD KOŁYSKI DO GROBU”

To zakres analizy uwzględniający pełny
cykl życia produktu, w którym
uwzględniane są wszystkie etapy od
wydobycia surowców aż po ich
użytkowanie i koniec życia produktu
(utylizację, ponowne użycie lub recykling)

GHG Protocol

https://www.atmoterm.pl/


Ślad węglowy – metodologia obliczania

Publicly Available Specification 2050 (PAS 2050)

ISO 14064-1 oraz ISO 14067 

"Designed by vectorjuice / Freepik"

GHG Corporate Protocol oraz GHG Product Protocol

https://www.atmoterm.pl/


Ślad węglowy - korzyści z jego obliczania

Poznanie rzeczywistej wielkości emisji GHG oraz informacja, który fragment 
łańcucha wartości ma największy potencjał redukcji emisji 

Umożliwienie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i optymalizacji 
procesu produkcji

Określenie swojej pozycji na rynku względem konkurencji i świadome budowanie 
przewagi konkurencyjnej produkcji

Spełnienie wymagań i oczekiwań klientów oraz partnerów biznesowych

Wykorzystanie informacji o inicjatywach na rzecz klimatu w ramach działań 
marketingowych, handlowych i PR’owych

https://www.atmoterm.pl/


Ślad węglowy - korzyści z jego obliczania

Redukcja kosztów i poprawa wydajności finansowania poprzez między innymi 
optymalizację procesów, wzrost efektywności

Większa świadomość ryzyka i możliwości związanych z klimatem w ramach 
przedsiębiorstwa – lepsze zrozumienie oraz zarządzanie

Bardziej konstrukcyjny dialog z zainteresowanymi stronami

Ograniczenie ryzyk związanych z niedostosowaniem przedsiębiorstwa do 
nowych wymagań raportowania

Możliwość sprawnego udostępnienia informacji uczestnikom rynków 
finansowych

https://www.atmoterm.pl/


Środki finansowe na inwestycje (Taksonomia)

Znakowanie produktów

Rankingi

Podatek węglowy,  EU ETS

Postrzeganie przedsiębiorstwa zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz

Rzeczywiste działania, wpływające na ograniczenie negatywnego wpływu na klimat

Informacje niefinansowe, informacje dot. śladu węglowego

Znaczenie śladu węglowego i redukcji emisji GHG
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw

Designed by vectorjuice / Freepik
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www.atmoterm.pl

Dziękujemy za uwagę!

Bartosz Ochocki
ochocki@atmoterm.pl

https://www.facebook.com/AtmotermSA/
https://twitter.com/ATMOTERM_SA
https://www.youtube.com/channel/UCJ0ZCd9jXvBsAlUy7eQ657Q
https://www.linkedin.com/company/atmoterm-s.a./
https://www.atmoterm.pl/
https://www.atmoterm.pl/
mailto:ochocki@atmoterm.pl

