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ŚLAD WĘGLOWY ORGANIZACJI 

 

 

 

 

 

Obecnie jednym z najważniejszych celów polityki Unii Europejskiej, a co za tym idzie jej 

państw członkowskich, jest ograniczenie działalności powodujących zmiany klimatu . 

Powstała zatem potrzeba monitorowania oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.  

Państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązuje Dyrektywa 2014/95/UE, która nakłada 

na duże przedsiębiorstwa zainteresowania publicznego zatrudniające powyżej 500 

pracowników obowiązek ujawniania informacji niefinansowych, w tym o emisji gazów 

cieplarnianych. Dyrektywa została wprowadzona do prawa polskiego w 2017r. poprzez 

nowelizację Ustawy o  Rachunkowości. Działania UE wskazują na to, że obowiązkiem tym 

będzie obejmowana coraz szersza grupa podmiotów, zatem warto przygotować się na 

nadchodzące regulacje. 

Jednym z narzędzi pozwalającym wyznaczyć ilość emisji gazów cieplarnianych jest tzw. ślad 

węglowy. Metoda ta jest stosowana jest na całym świecie przez co pozwala porównać wyniki 

firm działających w tych samych gałęziach gospodarki. Ślad węglowy (ang. carbon footprint) 

definiowany jest jako suma emisji gazów cieplarnianych wytworzonych bezpośrednio  

i pośrednio przez osobę, organizację, wydarzenie, produkt w całym cyklu życia, wyrażona  

w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO2e). Obejmuje wszystkie sześć gazów cieplarnianych 

wyróżnionych w Protokole z Kioto: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu 

(N2O), wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) oraz heksafluorek 

siarki (SF6). Przeliczanie emisji gazów cieplarnianych na ekwiwalent dwutlenku węgla 

odbywa się przy zastosowaniu metodyki zaproponowanej przez Międzyrządowy Panel ds. 
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Zmian Klimatu IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Określa ona w postaci 

współczynników potencjał gazów do ocieplania klimatu w stosunku do dwutlenku węgla  

w horyzoncie 100 lat. 

Wyliczenia śladu węglowego obejmują zarówno emisje bezpośrednie – powstałe w źródłach 

będących własnością lub kontrolowanych przez przedsiębiorstwo, jak i pośrednie – powstałe 

w źródłach nie będących własnością lub niekontrolowanych przez przedsiębiorstwo, ale 

będące konsekwencją jego działalności. Wymagania dotyczące przeprowadzania obliczeń, 

raportowania czy weryfikacji śladu węglowego zawarte są w międzynarodowych standardach 

takich jak GHG Protocol czy ISO 14064. Zakres inwentaryzacji źródeł emisji dopasowany 

powinien być do celu w jakim jest przeprowadzana. 

Mimo iż monitorowanie emisji gazów cieplarnianych aktualnie nie jest obowiązkowe dla 

wszystkich podmiotów, wyznaczanie śladu węglowego niesie ze sobą wiele korzyści. Przede 

wszystkim proces ten wymaga dokładnego przeanalizowania zużycia energii oraz łańcucha 

dostaw przedsiębiorstwa, co pozwala na identyfikację obszarów o największej 

energochłonności i daje możliwość optymalizacji zachodzących w przedsiębiorstwie 

procesów. Skutkiem tych działań jest poprawa wyniku energetycznego organizacji,  

a w konsekwencji redukcja kosztów jej funkcjonowania. Monitorowanie i zarządzanie 

emisjami gazów cieplarnianych pozwala zachować konkurencyjność firmy i wzmocnić jej 

pozycję na rynku. Ujawnianie informacji o śladzie węglowym oraz inicjatywy służące jego 

redukcji pozytywnie wpływają również na wizerunek firmy. Kreowanie obrazu organizacji 

cechującej się odpowiedzialnością środowiskową przyczynia się do zyskania zaufania 

obecnych oraz przyszłych klientów.  

Oprac: 

mgr inż. Jakub Włodarczyk – ekspert Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, Dyrektor 

BGEC Sp. z o.o. 

inż. Luiza Matusik - ekspert BGEC Sp. z o.o. 

kontakt: https://carbon.bgec.pl/     +48 609 458 882 
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