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Liliana Anam, 
Manager CSRinfo

Zmiana klimatu jest zjawiskiem złożonym, wpływa nie tylko 
na środowisko, ale także na funkcjonowanie gospodarki oraz
społeczeństwa. Dlatego rozwiązanie problemu globalnego 
ocieplenia wymaga zaangażowania wszystkich sektorów 
oraz wykorzystania mechanizmów zarówno politycznych jak 
i rynkowych. Ze względu na tę kompleksowość temat zmiany 
klimatu często nie jest jasny, a powiązania pomiędzy ocie-
pleniem Ziemi, biopaliwami i sekwestracją dwutlenku węgla 
zrozumiałe. Trudne pojęcia i brak dobrych odpowiedników 
w języku polskim utrudniają orientację w temacie.

Dlatego CSRinfo, którego misją jest dostarczanie informacji na 
temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównowa-
żonego rozwoju, opracowało przewodnik o zmianie klimatu.

Ma on za zadanie wesprzeć osoby zainteresowane zmianą kli-
matu w poruszaniu się po tym temacie. Publikacja nie wyczer-
puje poruszonych zagadnień, ale może stanowić początek do 
dalszych poszukiwań i zainspirować do podjęcia własnych 
działań.

Powstanie tego przewodnika nie byłoby możliwe bez wsparcia 
firmy Vattenfall Poland, która sfinansowała zarówno badanie
jak i samą publikację. Chciałam również podziękować auto-
rom artykułów, opinii i komentarzy, bez których ta publikacja 
nie byłaby tak przekrojowa. Dziękuję również Ministrowi Ma-
ciejowi Nowickiemu i Dyrektorowi Achimowi Steinerowi za 
objęcie patronatem tej publikacji.

Przewodnik powstał z myślą o polskich przedsiębiorcach.  
Liczę, że wesprze ich w decyzjach i działaniach biznesowych.
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Piotr Kędzierski, 
Head of Communications Vattenfall Poland

Podczas szczytu G8 w 2005 r. Vattenfall wraz z 25 międzyna-
rodowymi koncernami wskazał zmianę klimatu jako najważ-
niejsze wyzwanie XXI wieku.

W skali globalnej wykorzystywane będą różne typy energii, 
by sprostać zapotrzebowaniu społeczeństw w najbliższej 
przyszłości. Konieczne jest jednak dokonanie takich wyborów, 
które w sposób długofalowy i efektywny pozwolą na odpo-
wiedzialne zarządzanie źródłami energii.

Dla firmy energetycznej, która działa zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, wpływ na środowisko jest klu-
czowy. Dlatego podejście Vattenfall opiera się na szacunku 
dla środowiska naturalnego, jego ochronie oraz na dbałości 
o bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Chcemy być firmą przyjazną
środowisku i podejmujemy działania, które pozwalają ten cel 
osiągnąć. Wytwarzana przez nas energia opiera się zarówno 
na paliwach kopalnych, energii nuklearnej, jak i na źródłach 
odnawialnych, takich jak hydroenergia, biomasa i energia 
wiatrowa. Planujemy stopniowo zwiększać udział przyjaznych 
środowisku naturalnemu sposobów wytwarzania. Wkrótce 
uruchomimy trzecią co do wielkości farmę wiatrową w Euro-
pie, położoną w cieśninie morskiej pomiędzy Szwecją i Danią. 

Vattenfall angażuje się również w szereg działań biznesowych 
i społecznych związanych z walką ze zmianą klimatu. Jeste-
śmy członkiem założycielem inicjatywy 3C (Combat Climate 
Change) oraz Polskiej Platformy Czystych Technologii Węglo-
wych. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, or-
ganizujemy konkursy i inicjatywy upowszechniające wiedzę 
o zmianie klimatu (np. wspólnie z National Geographic).

Niniejszy przewodnik jest częścią naszej działalności eduka-
cyjnej. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do rozpowszechnie-
nia wśród biznesu wiedzy na temat zmiany klimatu.

02



Maciej Nowicki, 
Minister Środowiska

Szanowni Państwo,
zmiany klimatu są dzisiaj problemem o światowej skali – i to 
problemem nie tylko środowiskowym, ale również politycz-
nym, gospodarczym i społecznym. Zajmują się nim najważ-
niejsze gremia, z Organizacją Narodów Zjednoczonych na 
czele. Warto też jednak uświadomić sobie, jak wiele zależy od 
naszych codziennych decyzji.

Już w grudniu tego roku Polska będzie gospodarzem donio-
słego wydarzenia – XIV sesji Konferencji Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klima-
tu (COP 14). Fakt, że konferencja będzie miała miejsce w Po-
znaniu, jest dla nas zarówno powodem do dumy, jak i szansą 
wzięcia aktywnego udziału w międzynarodowym procesie de-
cyzyjnym. Bez międzynarodowej współpracy na szczeblu rzą-
dowym trudno będzie wdrażać ambitne plany zapobiegania 
globalnemu ociepleniu.

Działania zapobiegawcze i adaptacyjne wymagają współpra-
cy wszystkich sektorów, również prywatnego i społecznego. 
Ministerstwo Środowiska uczestniczy w procesie politycznym, 
mając na uwadze, że decyzje polityczne przełożą się na wa-
runki prowadzenia biznesu i działania gospodarki. Adaptacja 
do zmiany klimatu oznacza przejście z tradycyjnej gospodarki 
do gospodarki niskoemisyjnej, jak też innowacyjność i rozwój 
technologiczny. 

Wyrażając przekonanie, że niniejszy przewodnik, objęty ho-
norowym patronatem Ministra Środowiska, przyczyni się do 
wzrostu poziomu wiedzy przedsiębiorców na temat zmiany 
klimatu i zachęci ich do działań w tym obszarze, życzę satys-
fakcji z podejmowanych działań.
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Achim Steiner, 
Dyrektor Wykonawczy Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Środowiska 
oraz Podsekretarz Generalny ONZ 

Zmiana klimatu jest zjawiskiem środowiskowym o istotnych 
implikacjach ekonomicznych, społecznych i związanych z bez-
pieczeństwem. Raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) ustanowionego przez Program Narodów Zjed-
noczonych ds. Środowiska (UNEP) oraz Światową Organizację 
Meteorologiczną (WMO), w tym szczególnie Czwarty Raport 
Oceny wydany w 2007 r., całkowicie zmieniły naukowy i poli-
tyczny krajobraz w tej dziedzinie.

Stoimy w obliczu wyzwania o ogromnej skali i tempie zmian. 
Jednak, jak podkreśla IPCC, mamy przed sobą wielkie możli-
wości, których wykorzystanie leży w zasięgu naszych rąk. To 
okazja do przejścia w kierunku bardziej inteligentnych wzo-
rów zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Idea neutralności klimatycznej nie tylko wynika z potrzeby 
odpowiedzi na zmianę klimatu, ale stanowi również okazję 
dla tych, którzy chcą uczestniczyć w transformacji w kierunku 
Zielonej Ekonomii.

W tym procesie UNEP odgrywa rolę katalizatora poprzez pi-
lotowanie mechanizmów i instrumentów rynkowych. Jednym 
z działań w tym obszarze było ustanowienie w 2008 r. Clima-
te Neutral Network (CN Net).

Z radością powitamy w tym programie nowych uczestników 
z Europy Środkowo-Wschodniej pragnących dołączyć do sieci. 
Climate Neutral Network to inicjatywa otwarta dla państw, 
miast, firm oraz każdej organizacji, która chce przyczynić się
do zmniejszenia wykorzystania paliw kopalnych i wejść na 
drogę niskoemisyjnej przyszłości poprzez zakomunikowanie 
tego na stronie CN Net i tym samym zainspirowanie innych.

Ta publikacja, prosty przewodnik po kwestiach zmiany klima-
tu, może zachęcić Państwa do uczynienia pierwszego kroku 
w kierunku ochrony klimatu.

O zmianie klimatu
01
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Dr Matthew Gardner, 
Sustainserv

W ciągu ostatniej dekady byliśmy świadkami wzrostu świa-
domości wyzwań, jakie zmiana klimatu tworzy dla biznesu, 
przemysłu i społeczeństwa. Dane naukowe nie pozostawiają 
wątpliwości: aktywność człowieka diametralnie zmieniła śro-
dowisko naturalne w skali całego globu, w sposób, którego 
nie jesteśmy jeszcze w stanie w pełni zrozumieć.

Fundamentalna nieefektywność struktur społecznych i eko-
nomicznych prowadzi do powstania zanieczyszczeń, które nie 
kontrolowane przedostają się do atmosfery, hydrosfery i geo-
sfery. Najbardziej znanym przykładem tych zanieczyszczeń 
jest dwutlenek węgla. Spalanie węgla w połączeniu z degra-
dacją ekosystemów absorbujących CO2 spowodowało, że po-
ziom dwutlenku węgla w atmosferze jest większy, niż był na 
przestrzeni ostatnich 800 tysięcy lat, znacznie wykraczając 
poza poziom naturalnej fluktuacji.

Wzrost stężenia dwutlenku węgla w podstawowy sposób 
zmienił właściwości atmosfery ziemskiej. Działa ona jak war-
stwa ochronna planety, a dwutlenek węgla (razem z parą 
wodną) jest jednym z głównych izolatorów tej warstwy. Przez 
tysiące lat ta warstwa pozostawała we względnej równowa-
dze w stosunku do energii, która trafiała na Ziemię w formie
promieniowania słonecznego; nadwyżka tej energii mogła 
być wypromieniowana, co pozwalało na utrzymanie stałej 
temperatury na powierzchni planety.

Jednakże wraz ze stopniowym i ciągłym wzrostem ilości izo-
lującego CO2 w atmosferze Ziemia powoli, lecz nieustannie 
ogrzewa się. 

Wśród wiarygodnej społeczności naukowej nie istnieją 
w obecnej chwili zasadnicze wątpliwości co do przyczynia-
nia się ludzkiej działalności do wzrostu CO2 w atmosferze i co 
za tym idzie do wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi. 
W tej chwili debata przesunęła się w kierunku zrozumienia, 
jak bardzo planeta może zostać ogrzana i jakie będą skutki 
tego ocieplenia.



Poznanie możliwej skali ocieplenia planety i przewidzenie 
potencjalnych skutków to zadania niezwykle skomplikowane. 
Jednakże chociaż nie wiemy dokładnie, jak bardzo wzrośnie 
temperatura, wiemy, że będzie coraz cieplej i że prowadzi to 
do skutków, które mogą mieć fundamentalne znaczenie dla 
tego, jak my jako społeczeństwo funkcjonujemy na tej plane-
cie. Ludzkość, świadomie lub nie, zmienia planetę, a ostatecz-
na forma tej zmiany nie została jeszcze określona.  

Biznes znajduje się w centrum debaty nad tym, jak musimy 
zmodyfikować nasze zbiorowe zachowanie, by odpowiedzieć
na kwestię zmiany klimatu. Niezależnie od tego, czy zmiany 
zostaną spowodowane nowymi regulacjami, czy też trendami 
w preferencjach konsumentów, sektor prywatny musi przygo-
tować się na przeobrażenia w wykorzystywaniu energii, włą-
czeniu surowców do finalnego produktu oraz w gospodarce
odpadami, w tym dwutlenkiem węgla. Na szczęście minimali-
zacja odpadów oraz maksymalizacja wydajności od dawna są 
fundamentami dobrego zarządzania.

Im większy procent wkładu początkowego w procesie produk-
cyjnym może zostać przekształcony w produkt przynoszący 
dochód, w tym korzystniejszej sytuacji znajduje się przedsię-
biorstwo. Firmy muszą płacić za surowce, a od niedawna tak-
że za odpady, które generują. Już kilka dekad, jeśli nie wieków 
temu odkryto, że powierzchnia do składowania odpadów 
stałych jest ograniczona, dlatego producenci tych odpadów 
musieli przywyknąć do ponoszenia kosztów pozbywania się 
ubocznych efektów procesów produkcyjnych. Stąd ekono-
miczne czynniki przemawiają na korzyść zwiększania efek-
tywności.

Te zasady wkrótce będą dotyczyły firm w związku ze zmianą
klimatu. 

Dwutlenek węgla jest odpadem, a miejsce, w którym przez 
wieki był składowany  atmosfera nie jest workiem bez dna. 
Według niektórych szacunków atmosfera osiągnęła już swój 
maksymalny poziom absorpcji dwutlenku węgla i dlatego 
musimy pomyśleć o innych miejscach składowania odpadów 
lub przynajmniej oczekiwać od producentów odpadów pono-
szenia kosztów prawa do ich emisji do atmosfery. Podatki wę-
glowe, opłaty za wytwarzanie dwutlenku węgla jako odpadu 
znajdują się już na horyzoncie działań biznesowych (a w nie-
których miejscach są rzeczywistością) i wkrótce staną się sta-
łym kosztem prowadzenia biznesu. Dlatego też najbardziej 
wydajne, efektywne firmy osiągną ekonomiczne korzyści, zaś
mniej wydajne przegrają walkę rynkową. 

Dr Matthew Gardner jest partnerem w Sustainserv, firmie
konsultingowej posiadającej swoje biura w Bostonie i Zury-
chu. Jest jednym z architektów metodologii Sustainserv-BEST, 
która pozwala zrozumieć, jak społeczne i środowiskowe dzia-
łania mogą wesprzeć wzrost biznesu. Jest doktorem nauk 
chemicznych, dyrektorem Earth System Initiative w Massa-
chusetts Institute of Technology, zasiada w radach wielu or-
ganizacji biznesowych i pozarządowych. Kontakt: matthew.
gardner@sustainserv.com

06

W ciągu ostatnich lat, w wyniku postępu w dysku-
sji, naukowcy osiągnęli porozumienie co do tego, 
iż ludzkość zmienia klimat na Ziemi. Fakt ten jest 
bezsporny, choć ciągle wiele kwestii takich jak za-
sięg i stopień tego wpływu pozostaje nieznanych.

To stanowisko jest oparte na następujących faktach:

1. Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze jest wyższe, 
niż było przez ostatnie 800 tysięcy lat.

2. Ten trend dotyczy również koncentracji innych gazów 
cieplarnianych (metanu, podtlenku azotu etc.). 

3. Istnieje wyraźna korelacja pomiędzy poziomem dwu-
tlenku węgla a globalną temperaturą.

4. Dane na temat średniej temperatury Ziemi, uzyskiwa-
ne ze stacji naziemnych oraz satelitarnych, jak również 
dane pośrednie uzyskiwane na przykład z próbek 
lodowców, średnio pokazują ciągły wzrost temperatury 
od czasu rewolucji przemysłowej.

Jest wiele dostępnych źródeł, zarówno w Internecie, jak 
i drukowanych, omawiających różne aspekty zmiany 
klimatu.

The Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change:  
http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm

Our Changing Planet: The US Program for Global Change 
Science: http://www.usgcrp.gov/usgcrp/Library/
ocp2008/default.htm

Carbon Levels from Ice Cores: Wolff et. al. EDC3 
chronology for the EPICA Dome C ice core. Climate of the 
Past, vol. 3, pp. 485–497.

Dr Matthew Gardner, Sustainserv
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Wyniki badań nad 
zmianą klimatu
Ministerstwo Środowiska

W 2007 r. został ogłoszony Czwarty Raport Oceniający IPCC 
(Climate Change 2007. The IPCC 4th Assessment Report). 
Wynika z niego, że zmiany klimatu są bezdyskusyjne i z 90-
-procentowym prawdopodobieństwem można przypisać je 
działalności człowieka. W świetle przeprowadzonych analiz 
nie da się inaczej uzasadnić ani wzrostu koncentracji gazów 
cieplarnianych w atmosferze, ani dotychczasowego wzrostu 
temperatury powietrza. 

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovern-
mental Panel on Climate Change – IPCC) powołany został 
w 1988 r. przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Śro-
dowiska oraz Światową Organizację Meteorologiczną. Jego 
zadaniem jest ocena naukowych dowodów zmian klimatu 
i ich przyczyn oraz opracowywanie scenariuszy przyszłych 
procesów klimatycznych. IPCC nie prowadzi badań samo-
dzielnie, a jedynie dokonuje syntezy wyników uzyskanych 
w instytucjach naukowych całego świata. W swej pracy Ze-
spół uwzględnia wszystkie poglądy naukowe. W przygoto-
waniach raportów biorą udział specjaliści z różnych dziedzin 
i o różnych zapatrywaniach na przeobrażenia klimatu, także 
ci, którzy są sceptyczni wobec teorii ocieplenia globalnego. 
Dlatego raporty IPCC pozostają najbardziej miarodajnym 
źródłem wiedzy na temat przemian systemu klimatycznego 
naszej planety. 

Prognozy
Wyniki prac IPCC wyraźnie wskazują, że wzrost temperatury 
powietrza w skali globalnej uzależniony jest od koncentra-
cji gazów cieplarnianych w atmosferze. Stężenie dwutlenku 
węgla (CO2) – najważniejszego gazu cieplarnianego – rośnie 
nieprzerwanie od czasów rewolucji przemysłowej: od ok. 280 
ppm1 w połowie XVIII w. do 379 ppm w 2005 r. Tak wysokiej 
koncentracji nie było nigdy w ciągu ostatnich kilkuset tysięcy 
lat (w okresie tym poziom koncentracji CO2 wahał się od 180 
do 300 ppm). Rejestrowane obecnie tempo wzrostu koncen-
tracji CO2 jest najwyższe od przynajmniej 20 tys. lat. 

Procesowi temu towarzyszy podnoszenie się średniej tempe-
ratury powietrza. W ciągu ostatnich 100 lat średnia tempe-
ratura przy powierzchni Ziemi wzrosła o 0,74oC. Dane mete-
orologiczne dowodzą, że temperatura atmosfery podnosi się 
coraz szybciej: 15 najcieplejszych lat przypada na ostatnie 
dwudziestolecie. Druga połowa XX wieku była na półkuli pół-
nocnej najcieplejszym okresem w ciągu ostatnich 1300 lat. 
Jest niemal pewne, że tempo obserwowanych zmian będzie 
się nasilać. Do końca obecnego wieku średnia temperatura 
powietrza wzrośnie prawdopodobnie od 1,4 do 5,8oC.

Wraz ze wzrostem temperatury powietrza zmianie ulega wiel-
kość i rozkład opadów, np. znaczny wzrost sumy opadów za-
rejestrowano w Ameryce Północnej i Południowej, północnej 
Europie i środkowej Azji. Natomiast niedobór opadów i wy-
wołane nim procesy pustynnienia obserwowane są w subsa-
haryjskiej Afryce, rejonie śródziemnomorskim, południowej 
Afryce i Azji. Uruchomiony proces globalnych zmian klima-
tycznych przejawia się rosnącą częstotliwością ekstremalnych 
zjawisk i katastrof pogodowych, takich jak susze, fale upałów, 
huragany, trąby powietrzne czy ulewy i powodzie.

http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm
http://www.usgcrp.gov/usgcrp/Library/
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Konsekwencje zmian klimatu
Zmiany wywołane globalnym ociepleniem są już wyraźnie wi-
doczne. Obejmują m.in.: 

 Wzrost zmienności temperatury powietrza
Liczba dni mroźnych zmniejszyła się, a wzrosła liczba dni go-
rących i fal upałów. Na przykład w 2003 r. fale upałów objęły 
niemal całą Europę Zachodnią, co spowodowało śmierć po-
nad 35 tys. ludzi. Straty w rolnictwie wyniosły 15 mld euro. 

Z falą upałów w Europie związane były intensywne ulewy 
w Afryce subsaharyjskiej, powodujące powodzie i inwazję 
szarańczy. Niezwykle gorące dni nawiedzają nasz kontynent 
coraz częściej. W lipcu 2007 r. zanotowano najwyższe w hi-
storii temperatury w Europie Środkowej. Wzrost temperatury 
zwiększa ryzyko zagrożenia pożarami, sprawia, że rośnie za-
sięg chorób zakaźnych przenoszonych przez owady oraz że 
rozprzestrzeniają się nowe szkodniki upraw rolnych i leśnych.

 Topnienie lodów polarnych
W Arktyce temperatura powietrza wzrastała w ciągu ostat-
nich 100 lat prawie dwukrotnie szybciej niż temperatura 
średnia dla całego globu. Od początku XX wieku zasięg lodu 
morskiego zmniejsza się z szybkością 2,7% na rok, a wiecznej 
zmarzliny w lecie o 7%. Zmiany w ekosystemach polarnych 
prowadzą do zakłócenia łańcucha pokarmowego i grożą wy-
ginięciem licznych gatunków roślin i zwierząt.

 Cofanie się lodowców górskich
Lodowce topnieją intensywnie w większości pasm górskich. 
Niektóre z nich mogą całkowicie zaniknąć w ciągu najbliż-
szych dziesięcioleci. W Himalajach powstające u czoła lodow-
ców niestabilne jeziora grożą katastrofalnymi falami powo-
dziowymi. W Europie zanik lodowców i brak pokrywy śnieżnej 
w górach niekorzystnie wpływa na dochody ośrodków spor-
tów zimowych i sektora turystyki. W niektórych krajach al-
pejskich banki odmawiają kredytowania nowych inwestycji 
sportowych i turystycznych w ośrodkach górskich, które leżą 
poniżej 1000 m n.p.m.

 Wzrost poziomu morza
W okresie 1961–2003 r. poziom morza wzrastał średnio o 1,8 
mm na rok, a w latach 1993–2003 o 3,1 mm rocznie. Do koń-
ca stulecia może się on podnieść o kilkadziesiąt centymetrów. 

Będzie to prowadzić do rosnącego zagrożenia na terenach 
nisko położonych, zwłaszcza przy ujściach wielkich rzek, do 
erozji wybrzeży i plaż, zwiększenia kosztów ochrony nadmor-
skich miast i infrastruktury portowej. Wzrost poziomu morza 
stanowi szczególne zagrożenie dla państw wyspiarskich poło-
żonych na niskich atolach koralowych.

 Obumieranie raf koralowych
W konsekwencji wzrostu temperatury wody 20% raf zostało 
zniszczonych, a kolejne 20% jest uszkodzone. Rafy koralowe 
są siedliskiem 25% światowych gatunków morskich. Stano-
wią ponadto ochronę wybrzeży przed falami sztormowymi 
oraz podstawę rybołówstwa i turystyki, dając pracę ok.100 
mln ludzi.

Opracowano przez Wydział Prasowy, 
Departament Edukacji i Komunikacji Społecznej,

Ministerstwo Środowiska
na podstawie materiałów  

przygotowanych przez Zespół COP14 

(Karolina Hermanowicz)

1  ppm (parts per milion) – wyraża stężenie bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa, ile 
cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu.

Co Polacy myślą 
o zmianie klimatu?

02

Liliana Anam, 
CSRinfo

W 2007 r. Komisja Europejska przeprowadziła badanie Eu-
robarometr2, w którym zanalizowano postawy mieszkańców 
Unii wobec środowiska. W tym badaniu ponad połowa Euro-
pejczyków (57%) wskazała zmianę klimatu jako najważniej-
szy z pięciu priorytetów środowiskowych. Polacy również na 
pierwszym miejscu zaznaczyli zmianę klimatu (47%). By uzy-
skać pełniejszy obraz, jaki zaczął wyłaniać się z Eurobarome-
tru, i pogłębić wiedzę na temat opinii i stanowiska Polaków 
wobec zmiany klimatu, w marcu 2008 r. przeprowadziliśmy 
ogólnopolskie badanie na ten temat.

Zmiana klimatu: zjawisko znane czy nieznane?
Jak się okazuje, zdecydowana większość Polaków zetknęła 
się z terminem zmiany klimatu (88%). Prawie połowa z nich 
ocenia dobrze swoją znajomość zjawiska. Taką deklarację 
najczęściej składali kierownicy i specjaliści (75%), osoby 
z wykształceniem wyższym (68%), a także uczniowie i stu-
denci (51%).

Spora część osób, które słyszały o zmianie klimatu, nie wie do-
kładnie, na czym to zjawisko polega. W tej grupie dominują 
mieszkańcy wsi i mniejszych miast. Mieszkańcy dużych miast 
(powyżej 500 tys.) częściej oceniali swoją wiedzę jako dobrą. 
Większość przedsiębiorców prywatnych zetknęła się z termi-
nem zmiany klimatu (82%). Połowa z nich uważa, że posiada 
dobrą znajomość zjawiska (50%), natomiast 42% nie wie do-
kładnie, na czym ono polega.

Najlepiej swoją wiedzę oceniają mieszkańcy województwa 
dolnośląskiego (59%), świętokrzyskiego (55%) i wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego (55%). Natomiast co dziesiąty 
Polak nie słyszał lub nie wie, czym jest zmiana klimatu. 

Trudno zaakceptować zmiany, których nie rozu-
miemy. Trudno zrozumieć, że zmiany, które na Ziemi 
trwały miliony lat, teraz następują w ciągu kilku poko-
leń. A już wręcz niemożliwe jest zrozumienie skutków 
działania czegoś, czego nie widać – jak dwutlenku węgla. 
Niezrozumienie problemu nie jest charakterystyczne 
tylko dla statystycznego Kowalskiego, ale również dla 
statystycznego menedżera, przedsiębiorcy, polityka czy 
dziennikarza. Wciąż w Polsce znikoma jest świadomość 
niebezpieczeństw związanych z globalnym ociepleniem 
i z wzrastającą emisją gazów cieplarnianych przez rozwi-
jającą się cywilizację. Jeśli uda się zwiększyć świadomość 
zagrożeń naszego pokolenia, jeśli ludzie zrozumieją 
problem, wówczas zaangażują się w jego rozwiązanie.

Dominik Dobrowolski, 
wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia

Wykres 1. Zmiana klimatu

Pytanie: Proszę ocenić swoją wiedzę na temat  
zjawiska zmiany klimatu (efektu cieplarnianego).
Dane w %. N=1005. 

 Dobrze wiem, na czym polega to zjawisko 

 Słyszałem o tym zjawisku, ale nie wiem dokładnie,  
     co ono oznacza 

 Nie wiem, na czym polega to zjawisko

 Nie słyszałem o tym

 Nie wiem, trudno powiedzieć
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Kto powinien zająć się problemem walki ze zmianą 
klimatu?
Według Polaków kwestią zmiany klimatu powinny zająć się 
przede wszystkim organizacje międzynarodowe (67%). Po-
nad połowa badanych uważa, że działanie w tym obszarze 
leży w gestii rządów poszczególnych państw (57%). 

Pozostałe instytucje i organizacje, np. na poziomie krajowym, 
mogą według Polaków odegrać mniejszą rolę. Jedynie co 

piąta osoba wskazała na organizacje pozarządowe (20%), 
podobnie na samorządy (19%) i przedsiębiorstwa prywatne 
(19%). Na sektor prywatny najczęściej wskazywali kierowni-
cy i specjaliści (27%) oraz osoby z wyższym wykształceniem 
(28%). Te grupy także częściej wskazywały na organizacje 
pozarządowe (około 30%).

Wykres 2. Aktorzy społeczni

Pytanie: Kto Pana(-i) zda-
niem powinien zająć się 
rozwiązaniem problemu 
zmiany klimatu (efektu 
cieplarnianego)? Pytanie 
wieloodpowiedziowe, dane 
nie sumują się do 100%. 
Dane w %. N=884 (osoby, 
które posiadają wiedzę na 
temat tego zjawiska).  

  Organizacje międzynarodowe 

Rządy poszczególnych państw

 Organizacje pozarządowe

 Prywatne przedsiębiorstwa

 Samorządy

Ktoś inny

Nie wiem, trudno powiedzieć
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Zmiana klimatu a gospodarka
Polacy nie postrzegają zmiany klimatu wyłącznie jako proble-
mu naukowego czy środowiskowego. Większość z nich wiąże 
ją z kwestiami gospodarczymi i uważa, że zmiana klimatu 
wpływa na gospodarkę. Połowa z nich ocenia ten wpływ jako 
duży (52%). Nieco mniej jako słaby (36%).

Sami przedsiębiorcy prywatni mieli podzielone w tej kwestii 
zdanie: 55% badanych uważa, że zmiana klimatu ma duży 
wpływ na gospodarkę, a 44 %, że słaby.

Opinię o dużym wpływie na gospodarkę prezentowali najczę-
ściej ci, którzy uważają problem zmiany klimatu za zdecydo-
wanie ważny i podejmują we własnym zakresie działania ma-
jące zapobiegać zmianom (64%). W skali Polski taką opinię 
najczęściej podawali mieszkańcy wschodnich rejonów kraju 
(66%). 

Wykres 3. Gospodarka

Pytanie: Proszę określić 
jaki wpływ ma zmiana 
klimatu na gospodarkę 
w Polsce. 
Dane w %. N=884 (osoby, 
które posiadają wiedzę na 
temat tego zjawiska). 

  Zmiana klimatu ma duży wpływ na gospodarkę w Polsce 

 Zmiana klimatu ma słaby wpływ na gospodarkę w Polsce 

  Zmiana klimatu nie ma wpływu na gospodarkę w Polsce

 Nie wiem, trudno powiedzieć
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Ja a zmiana klimatu
W badaniu był dla nas ważny również osobisty stosunek Po-
laków do zjawiska zmiany klimatu, mogący przełożyć się na 
podejmowane działania. 

Ponad połowa badanych uważa, że zmiana klimatu jest dla 
nich problemem raczej ważnym (54%), a co trzeci uważa, 
że problem ten jest dla niego zdecydowanie ważny (33%). 
Co piąta osoba deklaruje, że często we własnym zakresie 

podejmuje działania mające na celu zapobieganie dalszym 
zmianom klimatu (20%). Najczęściej są to osoby w wieku 
40–49 lat (27%) oraz powyżej 60 lat (26%). Niemal połowa 
podejmuje takie działania okazjonalnie (45%). Wśród nich 
najliczniejszą grupą są osoby w wieku 15–19 lat (50%) oraz 
osoby z wykształceniem podstawowym (40%). Częste działa-
nia chętniej podejmują mieszkańcy dużych miast o wielkości 
powyżej 500 tys. mieszkańców (28%).

Metodologia badania
Ogólnopolskie badanie opracowane przez CSRinfo zostało przeprowadzone w dniach 6–10 marca 2008 r. przez TNS-OBOP na reprezentatywnej próbie Polaków 
ze względu na płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania. W sumie przeprowadzono wywiady z 1005 mieszkańcami Polski powyżej 15 roku życia. Zastosowano metodę 
wywiadu bezpośredniego face-to-face CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

2  Attitudes of European citizens towards the environment, Special Eurobarometer 295/ Wave 68.2 – TNS Opinion & Social, March 2008.

Decyzje zakupowe
Co czwarty badany przyznaje, że wiedza o tym, że firma przy-
czynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i prowadzi 
działania ekologiczne, zdecydowanie pozytywnie wpłynęła-
by na decyzję o skorzystaniu z produktów tej firmy (27%).
Najczęściej taką deklarację składały osoby posiadające wy-
kształcenie wyższe (34%), kierownicy i specjaliści (48%) 
oraz mieszkańcy zachodniego regionu Polski (37%). Ponad 

Wykres 5. Deklaracje

Pytanie: Czy wiedza 
o tym, że firma przyczynia
się do redukcji swojego 
poziomu emisji gazów 
cieplarnianych i prowadzi 
działania ekologiczne, 
wpłynęłaby pozytywnie 
na Pana/Pani decyzję sko-
rzystania z jej produktów 
i usług? Dane w %. N=884 
(osoby, które posiadają wie-
dzę na temat tego zjawiska). 

Wykres 4. Postawy

  Tak, często we własnym zakresie  
podejmuję działania mające na celu  

zapobieganie dalszym zmianom klimatu 

 Tak, okazjonalnie we własnym zakresie  
podejmuję działania mające na celu  

zapobieganie zmianom klimatu 

  Nie podejmuję działań mających na celu  
zapobieganie dalszym zmianom klimatu

 Nie wiem, trudno powiedzieć
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Pytanie:  Proszę ocenić 
stopień swojego zaanga-
żowania w działania eko-
logiczne mogące zapobiec 
zmianom klimatu (efektu 
cieplarnianego). Dane w %. 
N=884 (osoby, które posia-
dają wiedzę na temat tego 
zjawiska).
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54,9
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8,6

  Zdecydowanie tak

Raczej tak 

  Raczej nie

Zdecydowanie nie

 Nie wiem, trudno powiedzieć

27,1

połowa badanych twierdzi, że taka wiedza wpłynęłaby raczej 
pozytywnie na zakup towaru lub usługi. Tutaj podobną oce-
nę składały osoby niezależnie od swojej sytuacji materialnej, 
jak i miejsca zamieszkania (wieś – miasto). Warto wskazać, że 
taka wiedza nie wpłynęłaby na decyzję zakupu u niemal co 
dziesiątej osoby (9%). 
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Zmiana klimatu: 
proces polityczny 
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Ministerstwo Środowiska

Działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych powinny być poprzedzone polityczną decyzją 
określającą możliwy do zaakceptowania poziom wzrostu tem-
peratury powietrza. Taka decyzja wynika z IV raportu IPCC. 
Odbywająca się w Poznaniu w dniach 1–12 grudnia 2008 r. 
Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie Zmian Klimatu (Conference of the Parties to 
the Convention – COP) jest ważnym punktem w międzynaro-
dowym procesie politycznym zmierzającym do przyjęcia glo-
balnego porozumienia w kwestii zmian klimatu.

W opinii wielu ekspertów tylko międzynarodowe porozumie-
nie nakładające ograniczenia emisji na wszystkie kraje daje 
nadzieję na uporanie się z problemem globalnych zmian kli-
matu. 

Jeśli za nieprzekraczalny zostanie uznany wzrost temperatu-
ry rzędu 2oC w stosunku do początku ery przemysłowej (za 
takim dopuszczalnym poziomem opowiada się UE), wówczas 
koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze musi zostać 
ustabilizowana na poziomie około 440 ppm. W tym celu mak-
simum emisji CO2 powinno przypaść najpóźniej w ciągu naj-
bliższych 15 lat, a następnie emisja w skali całej planety musi 
zostać ograniczona o ok. 50%–60% do 2050 r. 

W przypadku braku działań ochronnych koncentracja CO2 

osiągnie 650–1215 ppm przed końcem obecnego stulecia. 
Wielokrotnie zwiększy się wówczas ryzyko wystąpienia wiel-
kich szkód gospodarczych i społecznych, które mogą obniżyć 
wartość globalnego produktu brutto nawet o 20%.

Dlatego ważne jest osiągnięcie konsensusu co do poziomu 
redukcji emisji i działań, jakie są konieczne do realizacji przy-
jętych celów. 

Historia
1979 r. – Pierwsza Światowa Konferencja 

Klimatyczna, która zwróciła uwagę 
na zagrożenie klimatu zmianami 
wynikającymi z działalności człowieka. 
W efekcie ustanowiono Światowy 
Program Klimatyczny, kierowany przez 
Światową Organizację Meteorologiczną 
(WMO), Program Narodów 
Zjednoczonych do spraw Ochrony 
Środowiska (UNEP) i Międzynarodową 
Radę Nauki (ICSU).

1988 r. – Konferencja nt. Zmian w Atmosferze 
(Toronto); zlecenie opracowania 
globalnej konwencji w celu ochrony 
atmosfery (340 uczestników z 46 
krajów); powołanie przez WMO i UNEP 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC);

1990 r. – IPCC publikuje Pierwszy Raport 
Oceniający o stanie klimatu globalnego; 
listopad – Genewa – Druga Światowa 
Konferencja Klimatyczna (biorą w niej 
udział ministrowie i naukowcy);

1992 r. – podpisanie Ramowej Konwencji NZ 
w sprawie zmian klimatu (przyjęta  
9 maja w Nowym Jorku), w czerwcu 
przez 154 państwa na Szczycie Ziemi 
w Rio de Janeiro;

1995 r. – COP1 w Berlinie; rozpoczęcie negocjacji 
zobowiązań na okres po 2000 r.;

1996 r. – IPCC kończy Drugi Raport Oceniający 
przed COP2 w Genewie. Raport 
sygnalizuje, że człowiek ma wpływ na 
klimat globalny;

1997 r. – COP3 w Kioto – przyjęcie Protokołu 
z Kioto – określenie zobowiązań 
w pierwszym okresie, tj. w latach 
2008–2012; 

1998 r. – COP4 w Buenos Aires;

1999 r. – COP5 w Bonn – pod przewodnictwem 
polskiego Ministra Środowiska;

2000 r. – COP6 w Hadze (obrady zawieszone);

2001 r. – Trzeci Raport Oceniający IPCC; 
wznowienie obrad COP6 w Bonn, 
(lipiec, zarys porozumienia); COP7 
w Marrakeszu (koniec roku); 

2002 r. – COP8 w New Delhi;

Krokiem milowym w kierunku globalnego porozumienia na 
rzecz zmian klimatu była:

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych  
w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC)
 Konwencja została podpisana w czerwcu 1992 r. na Konfe-

rencji „Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro przez przed-
stawicieli 154 państw, a weszła w życie 21 marca 1994 r. 

 Jej celem jest doprowadzenie do ustabilizowania koncen-
tracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, któ-
ry zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingeren-
cji w system klimatyczny.

 Konwencja zobowiązuje strony do współpracy w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, adaptacji do zmian 
klimatu, badań naukowych i systematycznej obserwacji 
klimatu, opracowania, rozpowszechniania technologii oraz 
praktyk i procesów redukujących antropogeniczne emisje 
gazów cieplarnianych. 

 Najwyższym organem Konwencji jest Konferencja Stron 
(COP), która spotyka się co roku. Ustanowiła ona Sekreta-
riat (z siedzibą w Bonn), organ pomocniczy ds. doradztwa 
naukowego i technicznego (SBSTA) oraz organ pomocniczy 
ds. wdrażania (SBI). Ratyfikowało ją 191 państw.

Protokół z Kioto
 Protokół przyjęto w grudniu 1997 r., wszedł w życie 16 lu-

tego 2005 r. Ratyfikowały go 174 państwa. Najwyższą wła-
dzą Protokołu jest Spotkanie Stron (CMP).

 Protokół postanawia, że: Strony wymienione w Załączniku I, 
indywidualnie lub wspólnie, zapewnią, że ich zagregowane 
antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych wymienio-
nych w Załączniku A wyrażone w równoważniku dwutlenku 
węgla nie przekroczą przyznanych ilości, obliczonych zgod-
nie z ich ilościowo określonymi zobowiązaniami do ogra-
niczenia lub redukcji zapisanymi w Załączniku B i zgodnie 
z postanowieniami niniejszego artykułu, w celu zreduko-
wania całkowitych emisji tych gazów o przynajmniej 5% 
poniżej poziomu 1990 roku w okresie zobowiązań od 2008 
roku do 2012 roku.

Znamy opracowania naukowe. Ocieplenie klimatu 
jest faktem – a my jesteśmy jego głównymi sprawcami. 
(…) Dobrą wiadomością, która zagubiła się gdzieś w tej 
debacie, jest to, że możemy temu przeciwdziałać – i to 
w dużo prostszy sposób i mniejszym nakładem finanso-
wym, niż większość z nas myśli.”

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon, 
Bali i przyszłość: nowa „zielona” ekonomia 

(10 grudnia 2007 r.)

Źródło: UNFCC, Konferencja na Bali 2007



 Protokół z Kioto, kierując się zasadą „wspólnej, lecz zróżni-
cowanej odpowiedzialności”, nie nałożył na kraje rozwija-
jące się żadnych prawnie wiążących zobowiązań redukcyj-
nych. Zobowiązania redukcyjne dla poszczególnych stron 
zawarte w załączniku B zostały zadeklarowane przez nego-
cjatorów stron na konferencji w Kioto. 

 Piętnastu członków UE w 1997 r. zadeklarowało wspólną 
redukcję emisji o 8%, Polska o 6%. Unia Europejska do-
konała wewnętrznego podziału zobowiązań do redukcji, 
zgodnie z którym np. Dania i Niemcy zobowiązały się do 
redukcji o 21%, natomiast Portugalia ma prawo do wzrostu 
emisji o 27%, Grecja o 25%, a Hiszpania o 15%. Jednak 
największy emitent tych gazów – Stany Zjednoczone (ok. 
35% światowej emisji) – nie ratyfikowały Protokołu z Kio-
to, co oznacza zmniejszenie efektywności porozumienia.

 Protokół zdefiniował również gazy cieplarniane (załącz-
nik A), do których zaliczono: dwutlenek węgla (CO2), metan 
(CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowęglowodory (HFC),
perfluorokarbony (PFC) i sześciofluorek siarki (SF6).

 Protokół tworzy mechanizmy ułatwiające redukcję emisji 
w krajach rozwiniętych, tj.: handel jednostkami przyznanej 
emisji (międzynarodowy handel emisjami – International 
Emission Trading – IET), wspólne wdrożenia (Joint Imple-
mentation – JI) oraz mechanizm czystego rozwoju (Clean 
Development Mechanism – CDM). 

Bali Roadmap 2007 
 Protokół z Kioto stanowi, że strony powinny zacząć rozpatry-

wanie zobowiązań na następne okresy przynajmniej 7 lat 
przed końcem poprzedniego okresu zobowiązań. Dlatego 
też na 13 sesji Konferencji Stron (COP13) na Bali w grudniu 
2007 r. przyjęto decyzję o rozpoczęciu negocjacji dotyczą-
cych globalnego, kompleksowego porozumienia na okres 
po roku 2012. 

 Porozumienie ma zawierać wspólną wizję długofalowych 
działań, w tym określać długoterminowy cel redukcji glo-
balnych emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z zasadą 
wspólnej, a jednocześnie zróżnicowanej odpowiedzialności 
państw. Ponadto powinno ono dotyczyć działań na rzecz 
adaptacji do zmian klimatu, opracowywania, rozpowszech-
niania i transferu technologii przyjaznych dla środowiska 
do krajów rozwijających się, a także finansowania działań
zapobiegających zmianom klimatu. 

 Negocjacje, które rozpoczęły się już w Bangkoku (31.03–
–4.04.2008), powinny zakończyć się w 2009 r. na Konferen-
cji Stron w Kopenhadze (COP15). Do tego czasu przewiduje 
się spotkania w czerwcu, sierpniu/wrześniu oraz w grudniu 
2008 r. Konferencję Stron w Poznaniu (COP 14). 

Konferencja w Poznaniu 2008
Odbywająca się w grudniu 2008 r. w Poznaniu IV Konferencja 
Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Zmian Klimatu wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kio-
to (COP14) jest ważnym punktem w procesie negocjacyjnym. 

Aby osiągnąć porozumienie między uczestnikami konferencji, 
należy podjąć działania łagodzące skutki zmiany klimatu, 
takie jak: zobowiązania do przyjęcia ilościowych celów reduk-
cyjnych przez kraje rozwinięte, podjęcie działań redukcyjnych 
przez kraje rozwijające się pod warunkiem udzielenia im odpo-
wiedniej pomocy przez kraje rozwinięte. W dalszej kolejności 
zastosowanie sektorowego podejścia do ograniczenia emisji, 
zwiększenie efektywności kosztowej, m.in. poprzez mechani-
zmy rynkowe oraz wzięcie pod uwagę ekonomicznych i spo-
łecznych konsekwencji działań redukcyjnych. 

Oprócz działań zmniejszających negatywny wpływ zmia-
ny klimatu należy podjąć również działania adaptacyjne. 
Konieczne jest zabezpieczenie środków na te działania, do-
kładna ocena ryzyk i strategii. Niezbędnym dla realizacji obu 
strategii jest transfer technologii, w tym przede wszystkim 
usunięcie barier w przekazie technologii.

Jeśli udałoby się osiągnąć porozumienie w powyższych kwe-
stiach w Poznaniu, proces negocjacyjny prowadzący do poro-
zumienia zastępującego Protokół z Kioto zostałby znacznie 
przyspieszony. 

Materiał opracowany przez Wydział Prasowy,
Departament Edukacji i Komunikacji Społecznej 

Ministerstwa Środowiska
na podstawie materiałów 

przygotowanych przez Zespół COP14

(Karolina Hermanowicz)

2003 r. – COP9 w Mediolanie;

2004 r. – COP10 w Buenos Aires;

2005 r. – luty – wejście w życie Protokołu 
z Kioto; COP11 w Montrealu 
(listopad i grudzień), a zarazem 
Pierwsza Konferencja Stron 
służąca jako spotkanie Stron 
Protokołu z Kioto  
(COP/MOP 1);

2006 r. – COP12 w Nairobi;

2007 r. – COP13 w Indonezji (Bali), 
3–15 grudnia – decyzja 
o przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu i o adaptacji do tych 
zmian;

2008 r. – COP14 w Poznaniu 
– etap na drodze do przyjęcia 
zobowiązań w okresie  
po 2012 r.;

2009 r. – COP15 w Kopenhadze – 
spodziewane przyjęcie nowego 
dokumentu wytyczającego 
kierunki ochrony klimatu do 
2020 r.

14 15

Oficjalna strona Konferencji (UNFCC): http://unfcc.int 
Rządowa strona na temat COP 14: 
http://www.mos.gov.pl/cop14/
Konferencja w Poznaniu: http://cop14.org/ 
United Nations Environment Programme (UNEP): 
http://www.unep.org/
Regional Environmental Center for Central and Eastern 
Europe (REC): http://www.rec.org
Karpacka Konwencja: 
http://www.carpathianconvention.org
Environment and Security Initiative (program dla Europy 
Wschodniej): http://www.envsec.org
Ministerstwo Gospodarki: http://www.mg.gov.pl 
Ministerstwo Środowiska: http://www.mos.gov.pl 
Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa 
Środowiska: http://www.ekoportal.pl/ 
Instytut na rzecz Ekorozwoju: http://www.ine-isd.org.pl
Serwis dla specjalistów ochrony środowiska:
http://www.eko-net.pl/
World Energy Council: http://www.worldenergy.org/
Global Footprint Network:
http://www.footprintnetwork.org/

http://unfcc.int
http://www.mos.gov.pl/cop14/
http://cop14.org/
http://www.unep.org/
http://www.rec.org
http://www.carpathianconvention.org
http://www.envsec.org
http://www.mg.gov.pl
http://www.mos.gov.pl
http://www.ekoportal.pl/
http://www.ine-isd.org.pl
http://www.eko-net.pl/
http://www.worldenergy.org/
http://www.footprintnetwork.org/
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Liliana Anam, 
CSRinfo

Na początku stycznia 2007 r. Komisja Europejska przedsta-
wiła pakiet wniosków w zakresie zmiany klimatu, stawiający 
przed Unią następujące cele:
 osiągnięcie co najmniej 20% redukcji gazów cieplarnianych 

do 2020 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Dodatkowo 
ustalono cel redukcji na poziomie 30% do 2020 r. przy za-
warciu kompleksowego międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatycznych;
 20% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu 

energii do 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw. 

Te założenia strategii Unii zostały przyjęte przez Parlament 
Europejski oraz przez przywódców UE na posiedzeniu Rady 
Europejskiej w 2007 r. Następnie w styczniu 2008 r. Komisja 
przedstawiła konkretne propozycje działań, które pozwolą 
zrealizować przyjęte cele przy równomiernym rozłożeniu 
ciężaru wprowadzanych zmian pomiędzy państwa człon-
kowskie.

Komisja zaproponowała wzmocnienie jednolitego rynku 
handlu emisjami CO2 poprzez europejski system handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS). W jego zakres miałyby 
wejść również inne gazy cieplarniane (obecny system obej-
muje jedynie CO2). Objąłby on również wszystkie najwięk-
sze obiekty przemysłowe emitujące największe ilości tych 
gazów. 

Plan Komisji przewiduje, że kwota uprawnień do emisji do-
puszczonych do obrotu na rynku będzie redukowana z roku 
na rok tak, by wolumen emisji objętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji został zmniejszony w 2020 r. o 21% 
w stosunku do poziomów z 2005 r. 

Od samego początku funkcjonowania nowego systemu, tj. 
od 2013 r., wszystkie uprawnienia do emisji CO2 w sektorze 
energetycznym będą przyznawane w drodze licytacji. Będą 
miały one charakter otwarty, co oznacza, że każdy europej-
ski podmiot gospodarczy będzie mógł kupować uprawnienia 

Historia

VI 2000 – Komisja ogłasza pierwszy Europejski Program 
dotyczący Zmiany Klimatu (ECCP I);

I 2005 – rozpoczyna działanie Europejski System Handlu 
Emisjami (EU ETS); 

II 2005 – wchodzi w życie Protokół z Kioto;

X 2005 – uruchomienie drugiego programu zmiany 
klimatu (ECCP II);

III 2007 – na szczycie unijnym w Brukseli potwierdzono 
cel – 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.;

XII 2007 – Konferencja UNFCC na Bali, rozpoczynająca 
negocjacje porozumienia zastępującego Protokół z Kioto;

I 2008 – Komisja Europejska przedstawia pakiet 
propozycji, które pozwolą osiągnąć cel w 2020 r.;

III 2010 – szczyt Unii w zakresie Energy Action Plan;

2012 – wygasa Protokół z Kioto;

2020 – data osiągnięcia przez Unię 20% celu redukcji.

w dowolnym państwie członkowskim. Komisja liczy, że docho-
dy z licytacji osiągną 50 mld euro rocznie. 

Inne sektory przemysłowe oraz lotnictwo będą przecho-
dziły na system licytacji stopniowo, chociaż możliwe będzie 
zastosowanie wyjątków w przypadku sektorów szczególnie 
narażonych na konkurencję ze strony producentów z krajów 
nie podlegających porównywalnym ograniczeniom w zakre-
sie emisji CO2. 

Dochody z systemu handlu uprawnieniami do emisji po-
większą wpływy państw członkowskich. Środki te powinny zo-
stać przeznaczone na wsparcie UE w wysiłkach na rzecz wdro-
żenia gospodarki przyjaznej środowisku poprzez wspieranie 
innowacji w takich obszarach jak odnawialne źródła energii, 
wychwytywanie dwutlenku węgla i jego składowanie, w ba-
daniach i rozwoju. Ponadto część dochodów powinna zostać 
przeznaczona na wsparcie krajów rozwijających się w dosto-
sowaniu się do zmian klimatycznych. 

W ramach nowego rozwiązania system handlu uprawnie-
niami do emisji obejmie ponad 40% całkowitej wielkości 
emisji. Zakłady przemysłowe emitujące mniej niż 10 tys. ton 
CO2 nie będą musiały uczestniczyć w systemie handlu emi-
sjami – celem jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W sektorach nie objętych europejskim systemem handlu emi-

sjami, takich jak budownictwo, transport, rolnictwo czy sektor 
odpadów, do 2020 r. emisje w Unii Europejskiej zostaną zre-
dukowane o 10% poniżej poziomów z 2005 r. 

Komisja proponuje dla każdego państwa członkowskiego do-
celowy poziom redukcji, a w przypadku nowych państw człon-
kowskich możliwego zwiększenia emisji do 2020 r. Zmiany te 
wahają się w przedziale od -20% do +20% (Polska +14%). 
Oprócz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku 
emisji zanieczyszczeń wszystkie państwa członkowskie muszą 
jak najszybciej zacząć zmieniać strukturę zużycia energii w ra-
mach swoich rynków. 

Obecnie udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł 
w zużyciu końcowym w UE wynosi 8,5%, co oznacza, że dla 
osiągnięcia zakładanego poziomu 20% do 2020 r. niezbędny 
będzie średni wzrost jej udziału o 11,5%. W tym celu Komisja 
zaproponuje indywidualnie dla każdego państwa członkow-
skiego określone cele do osiągnięcia pod groźbą sankcji (pro-
pozycja dla Polski to 15%).

Plan określa również docelowy minimalny udział biopaliw 
w transporcie na terenie UE. Ma on wynieść 10% do 2020 r. Cel 
ten jest taki sam dla wszystkich państw członkowskich. Kluczo-
wym jest osiągnięcie tego celu w zrównoważony i trwały spo-
sób3 – dyrektywa wprowadza jasne kryteria w tym zakresie. 

Źródło: European Environment Agency 

 Energia z wyłączeniem transportu 

 Transport 

 Procesy przemysłowe

 Rolnictwo

 Odpady

 Użycie rozpuszczalników i inne

73%
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Wykres 6. Emisje w Polsce wg sektora w 2005 r.
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W sprawie pomocy państwa w dziedzinie ochrony środowi-
ska Komisja przyjęła nowe wytyczne, które powinny ułatwić 
państwom członkowskim prowadzenie trwałej i zrównoważo-
nej europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej. Nowe 
wytyczne rozszerzają zakres projektów pomocy oraz zwięk-
szają jej intensywność w stosunku do wytycznych z 2001 r. 
(IP/00/1519). Źle ukierunkowana pomoc może nie mieć 
wpływu na środowisko, a istnieje ryzyko, że zakłóci konkuren-
cję, co z kolei doprowadzi do obniżenia tempa wzrostu gospo-
darczego w Unii Europejskiej. 

Materiał został oparty na pakiecie informacyjnym o polityce 
zmian klimatu, dostępnym na stronach internetowych Komi-
sji Europejskiej. 

3  Organizacje pozarządowe, np. Oxfam czy Friends of the Earth, ostrzegają przed negatywnymi skutkami produkcji biopaliw na wielką skalę, która może wpłynąć 
na sytuację drobnych rolników w krajach rozwijających się, gdzie będą tworzone plantacje w odpowiedzi na unijne zapotrzebowanie, na ceny żywności w tych 
krajach itd. Według przeciwników biopaliwa nie stanowią rozwiązania problemu emisji, a mogą przyczynić się do tworzenia nowych.

Ocena nowych 
wytycznych 
unijnych

Piotr Serafin, 
Podsekretarz Stanu, 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

W marcu 2007 r. szefowie państw i rządów zadecydowali, że 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym będzie stanowiło 
jeden z najistotniejszych priorytetów Unii Europejskiej w naj-
bliższych latach. UE będzie odgrywać rolę lidera w ogranicze-
niu emisji CO2, między innymi poprzez zwiększenie efektyw-
ności zużycia energii oraz zwiększenie udziału odnawialnych 
źródeł energii w energy mix. Działania UE mają zainspirować 
do podjęcia globalnego wysiłku na rzecz przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym. 

Propozycje Komisji Europejskiej przedłożone w styczniu 
2008 r. mają służyć operacjonalizacji i urzeczywistnieniu 
tego celu, wskazując na konkretne zobowiązania nakładane 
na poszczególne państwa członkowskie. Jako że realizacja 
tych zobowiązań wiąże się z koniecznością poniesienia, nie-
kiedy znaczących, nakładów finansowych, siłą rzeczy czeka
nas w najbliższych miesiącach okres burzliwych negocjacji 
w Radzie. 

To, czy ostatecznie wynik negocjacji będzie właściwie od-
zwierciedlał zróżnicowanie w poziomie rozwoju gospodarcze-
go państw członkowskich, będzie testem powodzenia procesu 
negocjacji post-Kyoto w wymiarze globalnym. Polityka klima-
tyczna nie może zakłócać procesu konwergencji ekonomicz-
nej i społecznej (cutting emissions not economic growth). 
Potwierdzenie tego podejścia znalazło się (na wniosek Polski) 
także w konkluzjach ostatniej, marcowej Rady Europejskiej. 
Tylko rzeczywiste rozwiązanie tego dylematu może zachęcać 
pozaeuropejskie kraje nadrabiające zaległości rozwojowe do 
pełnego zaangażowania w proces ograniczania zmian klima-
tycznych. 

Na podwórku europejskim kluczowe znaczenie dla powo-
dzenia wysiłków na rzecz ograniczania zmian klimatu będą 
miały rozwiązania regulacyjne zawarte w pakiecie propozy-
cji przedłożonych przez Komisję Europejską i negocjowanym 
obecnie w Radzie. Nie ulega jednak wątpliwości, że polityka 

klimatyczna odciśnie swoje piętno na niemal wszystkich poli-
tykach unijnych, w tym na politykach finansowanych z budże-
tu UE. Budżet unijny powinien wspierać inicjatywy na rzecz 
przeciwdziałania globalnemu ociepleniu i ograniczania jego 
negatywnych skutków. Już obecnie poprzez politykę struktu-
ralną, politykę na rzecz badań i rozwoju oraz Wspólną Poli-
tykę Rolną wydatki publiczne są ukierunkowywane na cele 
zgodne z priorytetami pakietu energetyczno-klimatycznego. 
Potencjał wszystkich wymienionych polityk nie jest jednak 
jeszcze w pełni wykorzystany. Przegląd budżetu UE, który 
wejdzie w decydującą fazę w 2009 r., może służyć przeprowa-
dzeniu niezbędnych zmian w tym zakresie. Z całą pewnością 
zadania, które stoją przed Europą w dziedzinie polityki klima-
tycznej, raz jeszcze z całą ostrością prowokują do stawiania 
pytania – czy dalsze ograniczanie wysokości budżetu UE nie 
ograniczy jego zdolności do wspólnego działania oraz do ada-
ptacji do nowych wyzwań o charakterze globalnym? 

Regulacje związane ze zmianą klimatu 

Polskie regulacje związane ze zmianami klimatu, na jakie 
przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę, znajdują się:
 w Czwartym Raporcie Rządowym umieszczonym na 

stronach internetowych Sekretariatu Konwencji NZ 
w sprawie zmian klimatu: http://unfccc.int/natio-
nal_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/
items/3625.php
 w Raporcie z postępów w realizacji Protokołu z Kioto: 

http://unfccc.int/resource/docs/dpr/pol1.pdf 
 na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska: 

www.mos.gov.pl, link: materiały informacyjne – strony 
tematyczne – ochrona powietrza – konwencje ekolo-
giczne – konwencja klimatyczna;

Kluczowe dokumenty unijne związane ze zmianami 
klimatu znaleźć można na stronach internetowych Unii 
Europejskiej: 
  www.europa.eu
  http://europa.eu/scadplus/leg/en/s15012.htm
  http://europa.eu/scadplus/leg/en/s15012.
    htm#POLICY 

Sektory gospodarcze, których przede wszystkim dotyczą 
regulacje związane ze zmianami klimatu, to: energetyka, 
przemysł, rolnictwo, transport, odpady, leśnictwo.

Regulacje, jakich możemy spodziewać się w przyszłości 
w obszarze zmian klimatu, obejmują dyrektywy wynika-
jące z pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europej-
skiej.

Materiał opracowany przez Ministerstwo Środowiska

Strona Komisji Europejskiej dotycząca zmiany klimatu: 
http://ec.europa.eu/environment/climat/home_
en.htm
Polska strona akcji klimatycznej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/
index_pl.htm
European Environment Agency:
http://www.eea.europa.eu/
Euractive – portal informacyjny o polityce unijnej – dział 
o zmianie klimatu: 
http://www.euractiv.com/en/climate-change

http://unfccc.int/natio-nal_
http://unfccc.int/resource/docs/dpr/pol1.pdf
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s15012.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s15012
http://ec.europa.eu/environment/climat/home_
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/
http://www.eea.europa.eu/
http://www.euractiv.com/en/climate-change
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W Polsce od roku 1988 (rok bazowy) do 2005 nastąpił zna-
czący spadek emisji gazów cieplarnianych wyrażonych w ekw. 
CO2, bo o 32%. Zobowiązania wynikające z Protokołu z Kioto 
wynoszą tylko 6%. Jednak nadal emisja ta wynosi 10,4 t CO2 
na mieszkańca, tj. pięć razy więcej, niż potrzeba do stabilizacji 
klimatu. Zgodnie z przyjętą przez rząd polityką klimatyczną 
cel redukcyjny w roku 2020 w stosunku do roku 1988 wynosi 
40%. 

Podczas wiosennego szczytu, w marcu 2007 r., UE przyjęła 
wspólne cele dla polityki energetycznej i klimatycznej, zwane 
potocznie: „3 razy 20”, w tym zmniejszenie emisji gazów cie-
plarnianych o co najmniej 20% w porównaniu do 1990 r.
W dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja Europejska zgłosiła ze-
staw instrumentów umożliwiających osiągnięcie ww. celu, 
a mianowicie:
 stopniowe ograniczanie liczby uprawnień do emisji gazów 

cieplarnianych, jakie wprowadzane będą do systemu han-
dlu, tak aby w roku 2020 osiągnąć redukcję w wysokości 
21% w stosunku do roku 2005;
 wprowadzanie rozdziału uprawnień w drodze aukcji lub 

według zasad obowiązujących w całej UE, w tym od 2013 
roku objęcie aukcją całego sektora energetycznego, a po-
zostałych sektorów sukcesywnie do roku 2020;
 zalecenie przeznaczenia minimum 20% dochodów z aukcji 

na: gospodarkę niskowęglową, wychwytywanie i składowa-
nie CO2, OZE itp.;
 zaproponowanie limitu emisji gazów cieplarnianych nie 

objętych handlem uprawnieniami na poziomie 10% reduk-
cji w roku 2020 w stosunku do roku 2005; 
 zaproponowanie zobowiązania dla każdego kraju w zakre-

sie rozwoju OZE wyrażonego udziałem w energii końcowej 
w roku 2020; możliwość handlu „zielonymi certyfikatami”
w całej UE. 

Dr Andrzej Kassenberg, 
Instytut na rzecz Ekorozwoju

Gdyby propozycje te zostały przyjęte bez zmian (dyskusje na 
ich temat powinny zakończyć się do 31 grudnia 2008 r., tak 
aby mogły one być przyjęte na szczycie wiosennym w 2009 r.), 
oznaczałoby to dla Polski:
 konieczność zmiany roku bazowego z 1988 na 2005;
 rezygnację z przygotowywania Krajowego Planu Rozdziału 

Uprawnień do Emisji CO2, a tym samym przeniesienie od-
powiedzialności za dotrzymywanie limitów emisji w ra-
mach systemu handlu emisjami na całość UE;
 konieczność zorganizowania ogólnoeuropejskiej aukcji 

uprawnień, które Polska otrzyma do rozdysponowania; 
 zapewnienie rozdysponowania uprawnień dla tych sektorów 

i lat, kiedy system aukcji jeszcze nie będzie obowiązywał;
 zapewnienie, że wzrost emisji z sektorów nie objętych han-

dlem uprawnieniami nie będzie większy niż 14% w roku 
2020 w stosunku do roku 2005; 
 zapewnienie, że udział energetyki odnawialnej w roku 

2020 wyniesie 15% całkowitej energii finalnej.

Najwięcej kontrowersji wśród przedstawicieli sektora energe-
tycznego wzbudza propozycja rozdysponowywania całkowi-
tej ilości uprawnień do emisji w tym sektorze w drodze ogól-
noeuropejskiej aukcji już od samego początku, tj. od 2013 r. 
Z propozycji tej wynika bowiem jasno, że najbardziej regla-
mentowanym zasobem dla produkcji energii, zwłaszcza elek-
trycznej, będą uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych. 
W przypadku  braku takich uprawnień trzeba będzie zapła-
cić znaczną karę. Przedstawiciele krajowych przedsiębiorstw 
energetycznych uważają, że ich siła nabywcza w porównaniu 
z firmami z państw UE15 jest znacznie niższa. Może to, ich
zdaniem, doprowadzić do sytuacji wykupienia uprawnień 
przez firmy z najbogatszych państw członkowskich, co spo-
woduje ograniczenie możliwości wytwarzania energii w Pol-
sce lub też znacząco podniesie jej koszty. W przypadku braku 
odpowiedniej ilości uprawnień kara za emisję wynosić będzie 
100 €/t CO2. 

W ocenie przedstawicieli sektora sytuacja w perspektywie lat 
2013–2020 będzie wyglądać następująco: 
 100% aukcji w sektorze energetycznym oznaczać będzie 

konieczność zakupienia około 170 mln t CO2/rok upraw-
nień w cenie co najmniej 30 €/t CO2, co oznacza koszt prze-
kraczający 5,1 mld €/rok;
 koszt paliw (węgla spalanego przez elektrownie) wyniesie 

ok. 3,2 mld €/rok;
 konieczne będzie w latach 2009–2016 zastąpienie zuży-

tych bloków w elektrowniach nowymi blokami – w ilości 
ok. 1000 MW/rok, co oznacza dodatkowy koszt minimum 
1 mld €/rok; 
 przytoczone dane wskazują na zaistnienie po 2012 r. 100% 

szoku cenowego przekładającego się na potężny impuls in-
flacyjny.

Wydaje się, że mimo powagi sytuacji ocena przedstawicieli 
sektora energetycznego jest zbyt uproszczona. Przede wszyst-
kim nie bierze ona pod uwagę:
 znacznych możliwości, jakie istnieją w oszczędzaniu, o czym 

świadczą następujące dane:
 zużycie energii na jednostkę PKB jest w Polsce ponad 2,5 

raza wyższe niż w UE15, tzw. intensywność energetyczna 
odpowiednio wynosi 444 toe/M€ PKB i 166 toe/M€ PKB;
 sprawność elektrowni w Polsce wynosi 36,5%,  

a w UE15 46,5% – posiadamy 40% bloków energetycz-
nych o wieku ponad 35 lat, a 10% ponad 50 lat;
 zaledwie 20% sieci ciepłowniczych ma rury preizolowane;
 izolacyjność termiczna mieszkań wynosi 150÷350 kWh 

m2/rok, a w UE15 40÷90 kWh/m2/rok (techniczne 
możliwości sięgają 15 kWh/m2/rok);

 możliwości rozwoju OZE ponad limit wyznaczony nam przez 
UE (tj. 15% udziału w energii finalnej), np. do ok. 20–25%
(przy istniejącym w Polsce potencjale technicznym rzędu 
46% obecnego zużycie energii pierwotnej);
 uzyskania znacznych przychodów przez państwo w wyniku 

sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji. 

Jeżeli nawet przyjąć ostrożnie, że średnio rocznie w okresie 
2013–2020 uzyskano by 5 mld €, to łącznie do dyspozycji 
byłoby ok. 40 mld €! Jest to suma równa kosztom wybudo-
wania elektrowni o mocy 40 tys. MW, tj. 1,6 raza większej niż 
dzisiejsza moc zainstalowana i użytkowana w naszym kraju. 
Oczywiście tych dochodów nie można będzie wykorzystać do 
celu budowy elektrowni, gdyż ograniczają to przepisy o po-
mocy publicznej. Jednak będzie można użyć ich do wspiera-
nia oszczędzania energii u końcowych użytkowników, rozwoju 
energetyki odnawialnej oraz wykorzystać je do ograniczania 
emisji z sektorów nie objętych handlem emisjami, np. trans-
portu czy budownictwa indywidualnego. Do tego celu może 
także służyć nadwyżka redukcji emisji w stosunku do limitów 
z Kioto. Jej sprzedaż może przynieść około 2 mld € rocznie 
(w latach 2008–2012). Zakupem tej nadwyżki zainteresowa-
na jest m.in. Japonia.

Nadarza się okazja, aby „z niekorzyści uzyskać korzyść”, tzn. 
sprawić, by wywierana przez Komisję Europejską presja przy-
czyniła się do rewolucyjnego podejścia do wytwarzania, dys-
trybuowania i użytkowania energii. Oznacza to konieczność 
przygotowania strategii wykorzystania funduszy uzyskanych 
z aukcji czy z nadwyżek z Kioto, z włączeniem w to nie wy-
danych środków na zakup uprawnień czy paliwa przez elek-
trownie konwencjonalne czy niekonieczne restytuowanie 
mocy. Przykładowo ocenia się możliwości rozwoju energetyki 
wiatrowej w Polsce do roku 2020 na wybudowanie ok. 10 tys. 
MW za sumę ok. 10 mld € czy też zainwestowanie 1,2 mld € 
w oszczędzanie energii, co mogłoby przynieść trwałe, a nie 
jednoroczne oszczędności w potrzebie zakupu uprawnień 
w wielkości rzędu 17 mln ton CO2/rok. 

Dr Andrzej Kassenberg jest współzałożycielem i prezesem In-
stytutu na rzecz Ekorozwoju, powstałego w 1990 r. think-tan-
ku, którego celem jest promowanie i wdrażanie zasad oraz 
rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski oraz 
dążenie do jej proekologicznej restrukturyzacji. 
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Opinie biznesu

Ryzyka środowiskowe stanowią obecnie najpoważniejsze za-
grożenie dla rozwoju gospodarki i wymagają specjalnych zin-
tegrowanych działań wszystkich resortów. Dotyczy to głównie 
zmian klimatycznych, szkód środowiskowych, odpadów wydo-
bywczych oraz implementacji dyrektyw CAFE i REACH. 

Polska jest światowym liderem realizacji celów Kioto. Już 
obecnie można mówić o redukcji emisji gazów cieplarnianych 
o ponad 30% na lata 2008–2012. Mimo tego to właśnie pol-
skie przedsiębiorstwa najdotkliwiej odczują nałożone przez 
UE ograniczenia limitów emisji CO2 o ponad 27%. Wiąże się 
to z ryzykiem spowolnienia wzrostu gospodarczego spowodo-
wanego koniecznością ograniczania produkcji. 

Aby nie zaprzepaścić szans rozwoju gospodarczego stojącego 
przed naszym krajem, niezbędne jest zaangażowanie rządu 
w stworzenie odpowiedniej logistyki dla pozyskania dodat-
kowych limitów z tzw. projektów mechanizmów miękkich, jak: 
Wspólne Wdrożenia (JI – Joint Implementation) oraz Mecha-
nizmy Czystego Rozwoju (CDM – Clean Development Mecha-
nism). 

„Program ratunkowy” powinien objąć następujące działania:
1. opracowanie strategii realizowania CDM dla Polski,
2. zawarcie bilateralnych umów międzynarodowych dot. 

wyłącznie CDM,
3. utworzenie wyspecjalizowanej jednostki wsparcia tech-

nicznego i organizacyjnego,
4. poszerzenie materiałów instruktażowych o inne obszary 

niż Chiny (ok. 40 krajów),
5. wykazywanie inicjatywy w projektach pilotażowych,
6. przeprowadzenie szerokiej akcji promocyjno-informacyjnej.

Arkadiusz Protas, 
Wiceprezes Zarządu i Rzecznik 
Business Centre Club

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
uważa, że biznes w Polsce musi zwrócić zdecydowanie więk-
szą uwagę na swoją współodpowiedzialność za środowisko 
naturalne, w tym za zmiany klimatyczne. Z racji wagi tego 
zagadnienia uważamy, że kwestia klimatyczna powinna stać 
się jednym z najważniejszych obszarów społecznej odpowie-
dzialności biznesu w naszym kraju. 

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że konkretne działania 
w tym obszarze wiążą się z dużymi nakładami inwestycyjnymi, 
ale właśnie dlatego trzeba zrobić wszystko, aby je pobudzać: 
od nacisku zorganizowanej opinii publicznej na trucicieli po 
rządowe zachęty w postaci ulg podatkowych i odpowiedniej 
polityki rozdziału uprawnień do emisji CO2. W tej ostatniej 
kwestii zwróciliśmy się ostatnio do premiera Donalda Tuska 
z listem, w którym apelujemy, żeby przydział uprawnień do 
emisji CO2 premiował te firmy, które zainwestowały i nadal
inwestują w systemy ochrony środowiska. Po stronie rządowej 
istnieją bowiem skłonności do przydzielania limitów emisji 
w oparciu o ich wielkości w latach 2005–2006. 

Uważamy, że stosowanie tej zasady byłoby swoistą „nagrodą” 
dla najbardziej emisyjnych elektrowni w Polsce (będących 
również liderami słynnej listy „Dirty Thirty” WWF), a zarazem 
„karą” dla tych, którzy podjęli wysiłek modernizacyjny w celu 
obniżenia emisji. Zasada taka wprowadzi rozwiązanie w prak-
tyce sprzeczne z intencjami długofalowego istotnego ograni-
czenia emisji CO2 – najistotniejszą przesłanką wprowadzenia 
Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.

PKPP Lewiatan – jako jedyna organizacja biznesowa w Pol-
sce – jest członkiem BUSINESSEUROPE, najsilniejszej repre-
zentacji europejskiego biznesu (reprezentuje ponad 20 mln 

Zbigniew Gajewski, 
Dyrektor Departamentu Public Relations, 
Polska Konfederacja Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan

europejskich firm), która m.in. w kwestiach klimatycznych
jest ważnym partnerem władz UE. Z tej racji mamy wpływ 
na kształtowanie polityki europejskiej w tym obszarze. Wraz 
z BUSINESSEUROPE przygotowujemy stanowisko europej-
skiego biznesu na konferencję klimatyczną ONZ w Poznaniu 
w grudniu tego roku oraz na europejską konferencję między-
rządową, która odbędzie się wkrótce potem w Sztokholmie. 

Inicjatywy biznesowe
Investor Network on Climate Risk: http://www.ceres.
org/NETCOMMUNITY/Page.aspx?pid=198&srcid=705
Climate Neutral Network:  
http://www.climateneutral.unep.org
Green Power Group:  
http://www.thegreenpowergroup.org
Carbon Neutral Network:  
http://www.climateneutral.unep.org
3C – Combat Climate Change:  
http://www.combatclimatechange.org/
World Business Council for Sustainable Development: 
http://www.wbcsd.ch/
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji: 
http://www.programcp.org.pl/polpcp.htm

http://www.ceres
http://www.climateneutral.unep.org
http://www.thegreenpowergroup.org
http://www.climateneutral.unep.org
http://www.combatclimatechange.org/
http://www.wbcsd.ch/
http://www.programcp.org.pl/polpcp.htm
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Realizacja globalnej polityki zrównoważonego rozwoju za-
leży w istotnej części od postaw sektora prywatnego. W pro-
cesie globalizacji rola i oddziaływanie biznesu zwiększyły się 
w takim stopniu, że wpływy ekonomiczne największych firm
są zbliżone do niektórych gospodarek narodowych. Firmy za-
rządzają znaczącymi zasobami, a ich działalność ma istotny 
wpływ na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. 

Polityka zrównoważonego rozwoju wymaga od firm przyjęcia
nowej roli: zaakceptowania zależności pomiędzy sukcesem 
firmy a społeczeństwem, w którym ona działa, oraz środowi-
skiem, z którego czerpie zasoby. Taka postawa znajduje od-
zwierciedlenie w strategii społecznej odpowiedzialności biz-
nesu (ang. corporate social responsibility – CSR).

To nowe podejście zakłada, że firmy są odpowiedzialne za 
decyzje i skutki swojej działalności, zarówno bezpośrednie 
(np. inwestycja uciążliwa środowiskowo), jak i pośrednie (np. 
akceptacja wykorzystywania pracy dzieci przez dostawcę).

Dlatego w swojej działalności biznesowej firmy społecznie
odpowiedzialne podejmują decyzje w taki sposób, by przy-
nosiły one korzyści zarówno firmie, jak i jej otoczeniu, tzw.
interesariuszom (pracownikom, udziałowcom, środowisku, 
społeczności). Jeśli firma kieruje się wartościami, jest otwarta
i prowadzi dialog z interesariuszami, wówczas może skutecz-
nie reagować w swojej działalności na potrzeby społeczne.

Według Czwartego Raportu Oceniającego Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmiany Klimatu (Climate Change 2007. The IPCC 
4th Assessment Report) istnieje 90-procentowe prawdopo-
dobieństwo, że od 1750 r. (od rewolucji przemysłowej) dzia-
łalność człowieka wpływa na zmianę klimatu. Ta działalność 
obejmuje procesy przemysłowe, zakłady energetyczne, trans-
port oraz rolnictwo. Dynamika tych procesów wzrośnie wraz ze 
wzrostem populacji, szacowanym na 10 mld w 2050 r. Dążenie 
do lepszych warunków bytowych większej populacji i wzrost 

Liliana Anam, 
CSRinfo

Przez interesariusza (stakeholder) rozumiemy każdego, 
na kogo firma wpływa swoją działalnością i kto wpływa
na firmę. Tradycyjnie do głównych interesariuszy zalicza
się udziałowców, pracowników, dostawców, klientów, 
społeczność lokalną i środowisko naturalne.

konsumpcji wywołają jeszcze silniejszą presję na zasoby 
i środowisko naturalne, w tym na klimat. By sprostać temu 
wyzwaniu, potrzebne jest nowe podejście do gospodarki, 
włączające koszty ingerencji w środowisko i ochrony klimatu 
w decyzje biznesowe.

Coraz więcej firm rozumie zależność pomiędzy swoją działal-
nością, środowiskiem i społeczeństwem. Koncepcja społecz-
nej odpowiedzialności biznesu pozwala im przystosować się 
do zmian, zarządzać nowymi typami ryzyk oraz kapitalizować 
nowe możliwości rynkowe przy jednoczesnym stawianiu czoła 
globalnym problemom, również środowiskowym.

Wystarczy spojrzeć na plany i działania liderów na rynkach. 
Merrill Lynch wprowadził nowy produkt Energy Efficiency
Index, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd planuje włą-
czyć emisję CO2 do głównych wskaźników działalności firmy

Wyniki badania przeprowadzonego wśród 150 firm podkreślających wagę kwestii środowiskowych w swoich politykach CSR.
Respondenci zostali poproszeni o opisanie inicjatyw środowiskowych podejmowanych przez firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Badanie pokazało, że 70% firm aktywnie angażuje się w takie działania.
Źródło: Montgomery and Prior 2007, AMR Research inc. 2007(w:) UNEP Yearbook 2008

Wykres 7. Środowiskowe działania firm
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(KPI). Z kolei General Electric chce zainwestować w energie 
odnawialne 6 mld USD do 2010 r. Natomiast Xerox postawił 
sobie za cel redukcję emisji CO2 o 10% do 2012 r., a Marriott 
International wprowadza nową strategię środowiskową, 
która obejmuje redukcję emisji i jednocześnie wprowadze-
nie nowych, ekologicznych usług dla gości.  Zaś firma spe-
dycyjna UPS buduje alternatywną flotę, rozszerzając obecny
skład 300 pojazdów na gaz o 200 nowych pojazdów hybry-
dowych.

CSR w Unii Europejskiej

Według definicji Komisji Europejskiej CSR to koncepcja, zgod-
nie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają pro-
blematykę społeczną i ekologiczną w swojej działalności ko-
mercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami.
Komisja Europejska COM(2001)366

Społeczna odpowiedzialność biznesu wpisana jest w stra-
tegię Unii Europejskiej i znalazła się w najważniejszych do-
kumentach, takich jak Strategia Lizbońska i Partnerstwo 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz została potwierdzona 
w Europejskim sojuszu na rzecz społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw.
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Firmy biorą również udział w międzynarodowej debacie na te-
mat kierunków polityki i samodzielnie lub wspólnie z innymi 
podmiotami tworzą inicjatywy przyczyniające się do ochrony 
klimatu, np. Climate Neutral Network4.

Odpowiedzialne podejście przynosi firmie przewagę konku-
rencyjną. Raport firmy Goldman Sachs5 pokazuje, że te firmy,
które są społecznymi i środowiskowymi liderami oraz posia-
dają dobrą politykę ładu korporacyjnego, uzyskały o 25% 
lepsze wyniki, licząc od 2005 r., od pozostałych firm wchodzą-
cych w skład MSCI World Index. Co więcej, 72% z nich prześci-
gnęło swoją konkurencję w branży. 

U podstaw idei CSR leży założenie, iż jest ona działalnością 
dobrowolną, wykorzystującą mechanizmy rynkowe. Rynek, 
odwołujący się do interesów firmy i jej udziałowców, może
być skuteczny w inicjowaniu zmiany. Jednak jego ogranicze-
nia powinny być uzupełniane regulacją i wprowadzaniem 
standardów oraz presją na jawność i rozliczalność (accoun-
tability). Stąd konieczna jest współpraca wszystkich trzech 
sektorów: rządowego, społecznego i biznesowego w celu wy-
korzystania ich możliwości w transformacji ku niskoemisyjnej 
gospodarce. 

4  http://www.climateneutral.unep.org.
5  Introducing GS SUSTAIN, Goldman Sachs Group, 2007.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju pojawiła się w 1987 r. 
wraz z raportem Nasza wspólna przyszłość, przygotowanym 
przez komisję ONZ. Zadaniem komisji było zbadanie kwestii 
pogarszającego się stanu środowiska naturalnego i skutków, 
jakie ta sytuacja niesie dla rozwoju.

Komisja zaproponowała definicję zrównoważonego rozwo-
ju jako procesu mającego na celu zaspokojenie celów 
rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożli-
wiający realizację tych samych dążeń następnym po-
koleniom. 

To meet the needs of the 
present generation without 
compromising the ability of 
future generations to meet 
their own needs. 

Zrównoważony rozwój, niekiedy nazywany ekorozwojem, 
realizowany jest w trzech obszarach:
  środowiska (ochrona środowiska, bioróżnorodność, 

zanieczyszczenia), 
  ekonomii (rozwój gospodarczy, handel, zrównoważona 

konsumpcja),
  społeczeństwa (przeciwdziałanie ubóstwu, edukacja, 

zdrowie). 

Milenijne Cele Rozwoju ONZ nakreślają globalne cele zrów-
noważonego rozwoju, poparte przez 189 krajów. Przykładem 
takiego celu jest zmniejszenie do 2015 r. o połowę liczby osób 
żyjących za 1 dolara dziennie. Każdy może sprawdzić, jaki jest 
postęp w realizacji tych celów, dzięki specjalnej stronie inter-
netowej (mdgmonitor.org). 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada ograniczoność 
zasobów planety. Tymczasem populacja ludzka, która prze-
kroczyła liczbę 6 mld, konsumuje coraz więcej. Jak podaje 
Global Footprint Network, w ciągu ostatniego roku ludzkość 
wykorzystała o 30% więcej zasobów, niż nasza planeta jest 
w stanie zregenerować w ciągu tego okresu.

Portal Komisji Europejskiej o CSR:
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/
index.htm
Global Compact: http://www.globalcompact.org
Milenijne Cele Rozwoju: 
http://www.un.org/millenniumgoals/
Komisja Europejska na temat zrównoważonego rozwoju: 
http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_
en.htm
Słownik zrównoważonego rozwoju: 
http://www.sustainabilitydictionary.com/
Informacje o CSR i zrównoważonym rozwoju: 
http://www.CSRinfo.org
Szczyt w Johannesburgu 2002 r.:
http://www.unic.un.org.pl/johannesburg/
Agenda 21 :
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/
agenda21/index.htm
International Institute for Sustainable Development:
http://www.iisd.org/

Firmy i organizacje 
pozarządowe: 
adwersarze czy 
partnerzy?
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Liliana Anam, 
CSRinfo

W działaniach związanych z ochroną klimatu konieczna jest 
współpraca różnych sektorów: społecznego, biznesowego 
i rządowego. W swojej strategii społecznej odpowiedzialności 
biznesu firmy współpracują z organizacjami pozarządowymi,
w których kompetencjach leży rozpoznanie potrzeb społecz-
nych i środowiskowych. 

Organizacje pozarządowe biorą aktywny udział w kształto-
waniu polityki zmiany klimatu. Uczestniczą w ważnych wy-
darzeniach, np. w Konferencji na Bali, prezentują własne sta-
nowisko (np. Greenpeace), jak i przeprowadzają niezależne 
badania. Relacje pomiędzy nimi a biznesem mogą przybrać 
różne formy6. Jednak połączenie wiedzy i zaangażowania 
organizacji pozarządowych z zasobami i kompetencjami firm
może w pozytywny sposób przyczynić się do wzrostu efektyw-
ności działań w zakresie ochrony klimatu.

W Polsce współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami a organi-
zacjami w obszarze środowiska rzadko odbywa się na pozio-
mie strategicznym. Firmy najczęściej występują w roli funda-
tora bądź też biorą udział w akcji. Włączanie w te działania 
pracowników i konsumentów, jak również wspólne poszuki-
wanie z organizacją pozarządową rozwiązań nie jest jeszcze 
popularne. Wydaje się jednak, że z czasem ta sytuacja ulegnie 
zmianie.

Przykład: WWF Polska prowadzi program „Klimat i energia”, 
przy którym współpracuje z biznesem. Partnerem projektu 
jest firma Isover zajmująca się izolacjami. W ramach współ-
pracy organizacje przygotowały warsztat dla dziennikarzy 
o zmianie klimatu. Firmy takie jak Onet.pl, Cinema City czy 
Discovery bezpłatnie udzielają organizacji czasu antenowe-
go i przestrzeni na stronach internetowych.

http://www.climateneutral.unep.org
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/
http://www.globalcompact.org
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_
http://www.sustainabilitydictionary.com/
http://www.CSRinfo.org
http://www.unic.un.org.pl/johannesburg/
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/
http://www.iisd.org/
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W Polsce firmy powoli zmieniają swoją politykę ekologiczną.
Prym wiodą tu korporacje globalne, które wprowadzają „zie-
lone nowinki”. Tak było z „czystszą produkcją”, z normami ISO 
14000, w końcu tak będzie z działaniami związanymi z reduk-
cją emisji CO2.

Nasze doświadczenia pokazują, że jest możliwa skuteczna 
współpraca biznesu z organizacjami pozarządowym w kwestii 
środowiska, w tym zmiany klimatu. Dobrym przykładem jest 
kampania społeczna, np. „Klimat dla Ziemi. Ciepło dla War-
szawiaków” realizowana wspólnie z Vattenfall Heat Polska, 
która edukuje mieszkańców Warszawy jak oszczędzać energię 
cieplną i elektryczną oraz jak poprzez takie działania można 
przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Vattenfall i Metsä 
Tissue zaangażowały się w prowadzoną przez Fundację Na-
sza Ziemia ogólnopolską kampanię pt. „Oszczędzaj. Wyłączaj. 
Odzyskuj. Świeć przykładem!”, która dotarła do 5 mln Polek 
i Polaków. Innym bardzo dobrym przykładem współpracy na 
rzecz klimatu jest program realizowany wspólnie z Fundacją 
Kronenberga (Citi Handlowy), w ramach której tylko w 2008 r. 
zostanie posadzonych 40 tys. drzew. Citi Handlowy w ten spo-
sób nagradza wszystkich swoich klientów, którzy zamieniają 
bankowe papierowe wyciągi na elektroniczne. Jest to pomysł, 
jak można skutecznie zaangażować klientów w działania na 
rzecz środowiska, jednocześnie ograniczając koszty działalno-
ści oraz angażując zaoszczędzone środki w społecznie i ekolo-
gicznie pożyteczną inicjatywę, jaką jest sadzenie lasu. 

Możliwe jest realizowanie kolejnych ekologicznych projek-
tów przez przedsiębiorców i NGO, niezbędna jest tutaj jednak 
wola ze strony biznesu!

Przeważająca większość firm jednak wciąż myśli krótkotermi-
nowo. Nie dostrzegają podstawowej konsekwencji zmian kli-
matycznych. Pieniądze pozornie zaoszczędzone przez niezre-
alizowanie postulowanych inwestycji, np. w energooszczędne 
technologie, nie pokryją globalnych strat związanych z pro-
blemami gospodarki, jakie przyniesie globalne ocieplenie. 

Dominik Dobrowolski, 
Wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia

Początki współpracy organizacji pozarządowej i biznesu 
w obszarze zmiany klimatu są często trudne, ponieważ firmy
oczekują, że organizacje pozarządowe poprawią im PR, a tym-
czasem nie tędy wiedzie droga. Tu nie chodzi tylko o wizeru-
nek, ale o poważną zmianę systemową na poziomie filozofii,
zmiany postaw zarówno ludzi, jak i organizacji.

Pewną barierą we współpracy jest też dotychczasowa historia 
relacji biznesu i organizacji ekologicznych, przejawiająca się 
w dyskredytacji, braku współpracy i wzajemnego zaufania. 
Organizacje ekologiczne to nie ekoterroryści, ale sprzymie-
rzeńcy zmiany.

Klub Gaja podejmuje współpracę z biznesem. Dobrym przy-
kładem jest program „Święto Drzewa”, wspólnie sadzimy 
drzewa i edukujemy. Ten projekt jest prosty i czytelny. Anga-
żuje on firmę i jej pracowników. Formy współpracy są różno-
rodne, ponieważ każda firma ma inny punkt widzenia i potrze-
by. Z drugiej strony współpraca z biznesem pomaga również 
nam, jako organizacji, w rozwoju. Przyznam, że taka współ-
praca ma miejsce od niedawna. Wydaje się, że obie strony do 
niej dojrzały.

Jacek Bożek, 
założyciel i Prezes Klubu Gaja

Celowe jest zatem inwestowanie w ekologię już teraz, aby 
jutro nie zbankrutować. Warto o tym pomyśleć! W przypadku 
każdej choroby, a szczególnie w przypadku „globalnej gorącz-
ki”, która jest faktem, profilaktyka jest tańsza niż leczenie.

Katalog organizacji pozarządowych zajmujących się 
ekologią w Polsce: http://www.ecolink.org.pl/
Fundacja Aeris Futuro: http://www.aeris.eko.org.pl/
Fundacja Nasza Ziemia: http://www.naszaziemia.pl
Greenpeace: http://www.greenpeace.org/poland/
Klub Gaja: http://www.klubgaja.pl
Polski Klub Ekologiczny: http://www.pke-zg.org.pl/
World Wide Fund, projekt „Zróbmy dobry klimat”: 
http://www.wwf.pl/kampanie/kampania_energia.php
World Watch Institute: http://www.worldwatch.org/
Forest Stewardship Council: http://www.fscus.org/
Friends of the Earth: http://www.foei.org/

6  Więcej informacji na temat relacji firm z organizacjami pozarządowymi w artykule Liliany Anam, Organizacje pozarządowe w strategii CSR firmy, [w:] „III Sektor. 
Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego”, nr 12, zima/wiosna 2008, s. 57–68.

Przykłady: Fundacja Aeris Futuro prowadzi projekt „Czas 
na las”. Firmy takie jak Dell Inc., Fortis Bank Polska, Rockwool 
ufundowały drzewka sadzone w ramach projektu.

W 2003 roku firma Alcan, wiążąc swój plan inwestycji spo-
łecznych z celami strategicznymi Rio Tinto Alcan w zakresie 
ekonomii, środowiska oraz społeczeństwa, zdecydowała się 
ufundować nagrodę dla organizacji pozarządowej działającej 
na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Alcan Prize for Sustainability podkreśla kluczową roli organi-
zacji pozarządowych w zmianach dokonywanych we wszyst-
kich obszarach zrównoważonego rozwoju, wspiera te organi-
zacje i promuje zrównoważony rozwój.

Każda organizacja może wziąć udział w konkursie. Wysokość 
nagrody to 1 milion USD. Dodatkowo w zeszłym roku firma po
raz pierwszy zdecydowała się przyznać nagrody w wysokości 
15 tysięcy USD wszystkim dziewięciu organizacjom znajdują-
cym się na tzw. krótkiej liście (short list) z przeznaczeniem na 
rozwój ich kompetencji. 

Firma Rio Tinto Alcan prowadzi ten projekt wspólnie z The 
Prince of Wales International Business Leaders Forum, które 
zarządza konkursem.
Źródło:  http://alcanprizeforsustainability.com/

http://www.ecolink.org.pl/
http://www.aeris.eko.org.pl/
http://www.naszaziemia.pl
http://www.greenpeace.org/poland/
http://www.klubgaja.pl
http://www.pke-zg.org.pl/
http://www.wwf.pl/kampanie/kampania_energia.php
http://www.worldwatch.org/
http://www.fscus.org/
http://www.foei.org/
http://alcanprizeforsustainability.com/
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Klimat: 
ryzykowne zmiany 
dla biznesu

08

Skala zmian klimatycznych oraz ich wpływ na społeczeństwa 
i środowisko dotyka również działalności gospodarczej. Ryzy-
ka, jakie te zmiany ze sobą niosą, mają charakter globalny 
i są długoterminowe. Z tej też przyczyny liderzy biznesowi ze-
brani w 2008 r. na światowym Forum Ekonomicznym w Davos 
uznali zmianę klimatu za jedną z najważniejszych kwestii biz-
nesowych. W raporcie Global Risks 20087 ryzyka następnych 
dekad, tj. energetyczne, żywnościowe i łańcucha dostaw, po-
wiązane są ze zmianą klimatu. Co więcej, kwestie związane 
ze środowiskiem, tzw. „radykalne zazielenianie” znalazły się 
również wśród 10 strategicznych ryzyk biznesowych przed-
stawionych w analizie firmy Ernst&Young8.

Badanie przeprowadzone w grudniu 2007 r. przez Globescan 
wśród uczestników konferencji na Bali, tj. osób decyzyjnych, 
przywódców politycznych, liderów organizacji pozarządo-
wych i firm, pokazało, że 63% z nich uważa zmianę klimatu
za jeden z trzech najważniejszych czynników wpływających 
dzisiaj na ich organizację.
Źródło: Climate decision makers survey, Globescan 2007, 
http://www.globescan.com

Przedsiębiorcy wiążą ze zmianą klimatu wzrost kosztów ma-
teriałów, wyższe ceny energii, droższe ubezpieczenia, wydatki 
na nowe podatki, zakłócenia pogodowe czy też zagrożenia ze 
strony niskoemisyjnych substytutów ich produktów i usług. 

Szacuje się, że koszty zmiany klimatu mogą wynieść od 1% 
globalnego PKB, jeśli zostanie podjęta natychmiastowa ak-
cja, do 5%, jeśli tej akcji zabraknie. W najgorszym wypadku 
koszty mogą osiągnąć poziom 20% PKB. Według raportu 
UNFCCC potrzebne są inwestycje na poziomie globalnym 
w wysokości 200–210 mld USD do 2030 r., by utrzymać po-
ziom emisji gazów cieplarnianych na obecnym poziomie.
Źródło: UNFCCC, Investments and Financial Flows to address  
climate change, 2007; Stern Review on the economics of  
climate change, 2005.

Liliana Anam, 
CSRinfo

Za firmą KPMG9, która dokonała przeglądu 50 raportów sza-
cujących wpływ zmiany klimatu na biznes i poszczególne 
branże, przyjęliśmy podział na cztery grupy ryzyk, na jakie 
narażone są firmy: regulacji, fizycznych, reputacji oraz zwią-
zanych ze sporami sądowymi. 

Regulacja
W badaniu przeprowadzonym przez firmę McKinsey10 82% 
menedżerów spodziewa się jakiejś formy regulacji zmia-
ny klimatu w swoich krajach. Według raportu KPMG firmy
mogą spodziewać się dwóch rodzajów regulacji, (1) trady-
cyjnej, opartej na pozwoleniach, wymaganiach efektywno-
ści energetycznej w procesach czy dla produktów oraz (2) 
rynkowej, takiej jak podatki węglowe czy systemy handlu 
emisjami. 

Na przykład w Kanadzie w Kolumbii Brytyjskiej planuje się 
wprowadzenie podatku węglowego na paliwa, który ma przy-
czynić się do zmiany zachowań konsumenckich oraz wesprzeć 
rozwój niskoemisyjnych produktów i usług. W Szwecji podob-
ny podatek funkcjonuje od 1991 r. Według szwedzkiego mi-
nistra ds. środowiska Andreasa Calgrena11 bez tego podatku 
całkowita emisja Szwecji byłaby o 20% wyższa.

Ryzyka fizyczne
Większość z ryzyk fizycznych odnosi się do bezpośrednich skut-
ków zmiany klimatu, takich jak zakłócenia pogodowe, silniej-
sze sztormy, huragany, powodzie, jak również susze i pożary la-
sów. I tak np. firmy z rozbudowanym łańcuchem dostaw mogą
doświadczać problemów logistycznych, a z kolei inwestycje 
w nieruchomości położone na wybrzeżach mogą być bar-
dziej ryzykowne. W analizie na temat skutków zmian klimatu 
w Polsce12 profesor Sadowski zwrócił uwagę, że w przypadku 
podniesienia się poziomu morza zagrożona będzie historycz-
na część Gdańska, której znaczny obszar (880 ha) leży tylko  
1 metr nad poziomem morza.

Również z fizycznymi ryzykami związana jest kondycja i do-
brostan pracowników. Analiza Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO)13 uświadamia związek zmiany klimatu ze zdrowiem. 
Wskazuje, że choroby związane ze zmianą klimatu, wynika-
jące z braku dostępu do wody pitnej, z wysokich temperatur 
będą się szybciej rozwijać. Na przykład według szacunków 
Human Development Report 2007/200814 wskutek zmian 
klimatu na malarię może zostać narażonych dodatkowo od 
220 do 400 mln ludzi.

Reputacja
Raport firmy KPMG wskazuje, że rzadziej wymieniane ryzyka,
związane z reputacją, są niedocenianie. Według analizy Car-
bon Trust15 do 2020 r. zmiana klimatu stanie się jednym z waż-
nych problemów dla konsumentów. Z kolei przeprowadzone 
w 15 krajach przez Tandberg wspólnie z Ipsos Mori badanie16, 
które analizuje postawy konsumentów wobec zmiany klima-
tu i wpływ na markę firmy, pokazuje, że ponad połowa kon-
sumentów preferowałaby w zakupie produkty i usługi firmy
o dobrej reputacji środowiskowej, zaś dla 80% pracowników 
ważna jest praca w firmie przyjaznej środowisku.

Dlatego firmy obok działań o charakterze marketingowym
powinny wprowadzać stopniowo faktyczne zmiany w firmie
i rzetelnie je komunikować. Jednorazowe akcje czy działania 
wyłącznie marketingowe już teraz zostają określane mianem 
greenwashingu17. Konsumenci są coraz bardziej sceptyczni 
i wrażliwi na fałszywy przekaz. Firmy muszą brać to pod uwa-
gę w sytuacji, gdy to aktywa niematerialne, takie jak marka 
firmy, jej reputacja, w dużej mierze stanowią o wartości przed-
siębiorstwa. 

Sonda przeprowadzona wśród delegatów konferencji na Bali 
ujawniła, że 9 na 10 z nich uważa, że niektóre firmy „rekla-
mują swoje produkty i usługi, wskazując na ich cechy przyja-
zne środowisku, podczas gdy te informacje można uznać za 
fałszywe, niepodbudowane żadnymi faktami lub po prostu 
nieetyczne”. Enviromedia, która przeprowadziła badanie, uru-
chomiła „Greenwashing Index”, forum, na którym konsumen-
ci oceniają zasadność środowiskowych twierdzeń firm.
Źródło: http:// www.enviromedia.com; 
http://www.greenwashingindex.com

Spory sądowe
Ryzyko związane ze sporami sądowymi, wyodrębnione w ana-
lizie KPMG, okazuje się specyficzne dla Stanów Zjednoczo-
nych. Według opinii firmy, mimo że ten typ ryzyka wzrasta,
nie wpływa on w znaczący sposób na budowę strategii zmia-
ny klimatu firmy.

Spojrzenie sektorowe
Poziom każdego ryzyka różni się pomiędzy regionami i sek-
torami. Według empirycznego badania przeprowadzonego 
przez Innovest Strategic Value Advisors18 do sektorów nara-
żonych na najwyższe ryzyko należą: energetyka, konstrukcja, 
materiały i produkty budowlane, paliwowo-gazowy, papier-
niczy, chemiczny, produkcji maszyn oraz konglomeraty prze-
mysłowe. Badanie brało pod uwagę wrażliwość na koszty 
energii, wrażliwość rynku na zmiany klimatu oraz narażenie 
sektora na regulacje i ograniczenia.

Z kolei raport KPMG dzieli sektory na trzy grupy: (1) zagrożo-
ne, w którym ryzyka są większe niż przygotowanie sektora, (2) 
w połowie drogi, gdzie przygotowanie i poziom zarządzania 
odpowiada poziomowi ryzyka oraz (3) bezpieczne, gdzie firmy
są dobrze przygotowane na zmianę klimatu i dzięki temu nie 
doświadczają znaczących ryzyk.

Wśród zagrożonych branż znalazła się turystyka, gdzie firmy
słabo przystosowują się do wprowadzania zrównoważonych 
usług. W tej branży wyjątkowo ważne są dwie grupy ryzyk: 
fizyczne i te związane z reputacją. Następne branże szczegól-
nie podatne na ryzyka zmiany klimatu to usługi zdrowotne, 
ze względu na szacowany negatywny wpływ zmiany klimatu 
na zdrowie człowieka, oraz firmy lotnicze, których działalność
jest zagrożona kosztownymi regulacjami. Tę grupę zamykają 
firmy z sektora paliwowo-energetycznego narażone w wy-
sokim stopniu na ryzyko regulacji, fizyczne oraz reputacji. 
Co więcej, firmy te nie są w ocenie firmy KPMG w wystarczają-
cy sposób przygotowane na zachodzące zmiany.

http://www.globescan.com
http://www.enviromedia.com
http://www.greenwashingindex.com
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W grupie firm znajdujących się pośrodku, pomiędzy strefą 
bezpieczną a zagrożenia, znajduje się branża motoryzacyjna, 
w której szczególną rolę odgrywa rozwój technologii zmniej-
szających emisję. Producenci pojazdów zmagają się również 
z kosztami nowych regulacji, a ryzyko reputacji zyskuje na 
znaczeniu. Budownictwo i nieruchomości są w średnim stop-
niu przygotowane na zmianę klimatu, która przynosi takie 
zmiany fizyczne jak np. podnoszenie poziomu wód czy niedo-
bory wody. Ta branża powinna również zwrócić uwagę na ry-
zyka regulacyjne związane z ekowydajnością (eco-efficiency) 
budynków. Z kolei ubezpieczenia charakteryzuje stosunkowo 
wysoki stopień przygotowania. Jednak firmy z tej branży mu-
szą zwrócić uwagę na możliwość zwiększenia wypłat w związ-
ku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. 

W firmach produkcyjnych podstawowym ryzykiem jest legi-
slacja. Jednak niektóre firmy mogą być również narażone na
wyższe ceny materiałów i doświadczać zmian w preferencji 
konsumentów oraz ryzyk reputacji. Dla sektora wydobywcze-
go zmiana klimatu stanowi znaczące ryzyko, przede wszyst-
kim w obszarze regulacji. 

Natomiast dla sektora farmaceutycznego oznacza większe 
ryzyko reputacji i wzrost wymagań odnośnie jawności i przej-
rzystości działań. Z kolei dla branży handlowej zmiana klima-
tu wpływa na wyższe koszty energii, problemy z transportem 
i dostawami żywności. Istotna jest też kwestia reputacji zwią-
zana z preferencjami konsumentów. Sektor usług takich jak 
elektryczność i ogrzewanie jest najlepiej zbadanym sektorem 
pod kątem zmiany klimatu. Charakteryzuje się wysokim ryzy-
kiem regulacji oraz rosnącym reputacji.

Do branż znajdujących się w bezpiecznej strefie należą tele-
komunikacyjna, chemiczna oraz spożywcza. W branży teleko-
munikacyjnej ryzyka są niskie, zaś w chemicznej, jako węglowo 
intensywnej, wysokie. Ponieważ poziom przygotowania firm
w obu sektorach jest wysoki, nie doświadczają one istotnych 
ryzyk. Natomiast w przypadku branży spożywczej nie dysponu-
jemy pełną analizą. Z badanych przez KPMG raportów wynika, 
że znaczenie ma konkretny produkt i marka firmy. Szczególne
zagrożenia to fizyczne oraz wynikające z reputacji.

Niezależnie od poziomu, na jakim firmy się znajdują, koniecz-
na jest analiza wpływu zmiany klimatu na operacje firmy,
zrozumienie potencjalnych ryzyk i włączenie ich do systemu 
zarządzania ryzykami w firmie oraz wykorzystanie możliwo-
ści, jakie zmiana klimatu ze sobą niesie. 

 

7  Global risks 2008, World Economic Forum, 2008.
8  Strategic business risk 2008 – the top ten risks for business, Ernst&Young, 2008.
9  Climate changes your business. KPMG’s review of the business risks and economic impacts at sector level, 2008.
10  How companies think about climate change, McKinsey, 2007.
11  Gwladys Fouché, Sweden’s carbon-tax solution to climate change puts it top of the green list, [w:] „The Guardian” z 29.04.2008,  
    http://www.guardian.co.uk/environment/2008/apr/29/climatechange.carbonemissions.
12  Maciej Sadowski, Ocena potencjalnych skutków społeczno-gospodarczych zmian klimatu w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska,  
    http://wwf.pl/informacje/publikacje_klimat.php.
13  Protecting health from climate change. World Health Day 2008, WHO, 2008.
14  Human Development Report 2007/2008. Fighting climate change:human solidarity in divided world, UNDP 2008.
15  Brand value at risk, Carbon Trust, 2005.
16  Corporate environmental behavior and the impact on brand values, Tandberg, 2007.
17  Greenwashing – w języku angielskim oznacza sytuację, w której firmy promują się dzięki kwestiom środowiskowym, podczas gdy w rzeczywistości   
     niewiele robią w tym zakresie lub ich działania są w jawny sposób sprzeczne z tym, co głoszą; przypisują produktom i usługom nieprawdziwe atrybuty 
     o ekologicznym charakterze.
18  Carbon Beta and equity performance. An empirical analysis. Moving from disclosure to performance, Innovest Strategic Value Advisors 2007.
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Zmiany klimatu to nie tylko zarządzanie ryzykami, ale również 
okazja do wyprzedzenia konkurencji poprzez wykorzystanie 
nowych możliwości. 

Według badania przeprowadzonego przez McKinsey19 wśród 
menedżerów i dyrektorów z całego świata 60% z nich uważa, 
że zmiana klimatu jest istotna dla całościowej strategii ich 
firmy, szczególnie dla rozwoju produktu, zarządzania marką
i planowania inwestycji. Firmy dostrzegają ryzyka, ale patrzą 
bardziej optymistycznie na dotykające je zmiany. Aż 61% 
z nich uważa, że kwestie związane z klimatem mogą, przy od-
powiednim zarządzaniu, przyczynić się do wzrostu zysków.

Innowacje 
Zmiana klimatu zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań, 
przede wszystkim nisko- i zeroemisyjnych produktów i usług. 
Obserwując plany inwestycyjne firm na rynku, wydaje się,
że bieg ku innowacjom już się zaczął. Na przykład firma Mi-
chelin, wspólnie z Uniwersytetem Clemson, planuje wydać 
6,8 mln USD na badania dotyczące redukcji oporu opon, 
których działanie składa się na 20% energii zużywanej przez 
samochód. Firma Bayer całościowo planuje przeznaczyć na 
projekty związane ze zmianą klimatu 1,48 mld USD, m.in. 
na budowę zeroemisyjnych budynków czy stworzenie roślin 
odpornych na zmianę klimatu. Z kolei Google w nowej stra-
tegii zaangażowania społecznego wyznaczyło pięć obszarów, 
z których dwa dotyczą rozwoju energii odnawialnych oraz 
przyspieszenia komercjalizacji pojazdów typu plug-in. Na te 
projekty Google ogłosiło granty w wysokości 10 mln USD.

Jeśli rządy wprowadzą planowane w ramach polityki ochrony 
klimatu wsparcie dla poszukiwania nowych rozwiązań i zno-
szenia barier w transferze technologii, można spodziewać się 
dalszego rozwoju innowacji.

Firmy przygotowują się na zmiany już teraz:
  Dell zmienia swoje obiekty poprzez wprowadzenie 

zarządzania energią, wymianę nieefektywnego oświe-
tlenia oraz klimatyzacji, co przynosi oszczędności rzędu  
2 mln USD w skali roku.

  Wal-Mart wprowadza nowy prototyp sklepu wydajnego 
energetycznie i przystosowanego do gorącego klimatu 
Las Vegas.

  Firmy takie jak Cadbury Schweppes, Dell, Hewlett 
Packard, Imperial Tobacco, L’Oréal, Nestlé, PepsiCo UK 
& Ireland, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Tesco 
oraz Unilever przystąpiły do projektu Carbon Disclosure 
Project, który ma zmierzyć poziom ryzyka klimatycznego 
w ich łańcuchu dostaw.

  Climate Registry, organizacja zrzeszająca firmy, miasta
i organizacje pozarządowe, opracowała wytyczne dla 
raportowania zmiany klimatu, mające przyczynić się do 
większej przejrzystości w tym obszarze.

  Dow Chemicals od 1990 r. obniżył swoją emisję o 20%.

http://www.guardian.co.uk/environment/2008/apr/29/climatechange.carbonemissions
http://wwf.pl/informacje/publikacje_klimat.php
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Źródło: State of the World. Innovations for a sustainable economy, The World Watch Institute, 2008.

Wykres 8. Fale innowacji

1785 1845 1900 1950 1990 2020

1 Fala: 
Żelazo, 
Energia wodna, 
Mechanizacja, 
Włókiennictwo, 
Handel

2 Fala: 
Para wodna, 
Drogi, 
Stal, 
Bawełna

3 Fala: 
Elektryczność, 
Chemia, 
Silnik spalinowy

4 Fala: 
Petrochemia, 
Elektronika,
 Lotnictwo, 
Kosmos

5 Fala: 
Cyfrowe sieci, 
Biotechnologia, 
Technologie 
informacyjne

6 Fala: 
Wysoka wydajność 
zasobów,
Holistyczne 
systemy 
projektowe, 
Bionaśladownictwo 
(biomimicry), 
Zielona chemia, 
Industrialna 
ekologia, 
Odnawialne 
energie, 
Zielone 
nanotechnologie

Preferencje konsumentów
Nowe możliwości tkwią również w stopniowo zmieniających 
się wzorach popytu i oczekiwań konsumentów. We wspomnia-
nym badaniu firmy Tandberg znacząca część konsumentów
preferowałaby w swoich decyzjach zakupowych firmy o do-
brej reputacji środowiskowej (Chiny 67%, Australia 52%, 
Szwecja 46%, USA 42%, Japonia 40%). Z kolei badanie The 
Climate Group20, organizacji prowadzącej Climate Brand In-
dex, ujawniło, że konsumenci oczekują od biznesu podjęcia 
działań na rzecz walki ze zmianą klimatu i są skłonni prefe-
rować w swoich wyborach produkty firm bardziej przyjaznych
środowisku naturalnemu. W Polsce badanie TNS-OBOP poka-
zało, że w przypadku 27% respondentów działalność środo-
wiskowa firmy wpłynęłaby na decyzję zakupową.

Nie wiadomo, jakie jest przełożenie tych deklaratywnych 
twierdzeń na działania konsumentów. Mimo to wyniki sprze-
daży pokazują wzrost zainteresowania „zielonymi” produk-
tami. Na przykład Philips Electronics ogłosił 33-procentowy 
wzrost sprzedaży Green Products we wszystkich działach fir-
my, tj. opieki zdrowotnej (healthcare), światła (lighting) i stylu 
życia (consumer lifestyle). W tej ostatniej grupie do 91% wzro-
stu przyczyniły się produkty związane z oszczędnością energii, 
takie jak np. Cineos Soundbar. Z kolei Wal-Mart ogłosił 66-pro-
centowy wzrost popytu na ekologiczne produkty, który moni-
torowany jest przez Live Better Index. Ten wskaźnik jest trak-
towany jako miernik trendów w popycie na krajowe produkty.

Jak pokazuje badanie Climate Group, przeprowadzone w USA 
i Wielkiej Brytanii, konsumenci nie znają marek przyjaznych 
środowisku, włączonych w walkę ze zmianą klimatu. Według 

autorów tego badania oznacza to, że rynek jest ciągle otwarty 
na nowych graczy. Ponieważ firmy dopiero zaczynają działania
w tym obszarze, liderzy nie zostali jeszcze wyłonieni. Niemniej 
działania marketingowe firm powinny w bardziej dojrzały i prze-
myślany sposób odpowiadać na oczekiwania konsumentów.

Komunikacja, marketing i angażowanie interesariuszy
Działania komunikacyjne, w tym zwiększające świadomość 
i angażujące konsumentów są kluczowe dla powodzenia fir-
my na rynku. Dobrym przykładem tutaj są ekoetykiety. Poja-
wił się pomysł powstania etykiet informujących o wskaźniku 
CO2 dla produktu (carbon footprint). Największa sieć handlo-
wa, Wal-Mart, już ogłosiła, że będzie wymagała od swoich do-
stawców informacji o wskaźniku emisji w związku z planami 
etykiet węglowych. Takie etykiety pilotażowo wprowadziło 
już Tesco w Wielkiej Brytanii wspólnie z Carbon Trust.

Wszystko o ekoetykietach z całego świata: 
http://www.ecolabelling.org
Carbon Labelling w Wielkiej Brytanii: 
http://www.carbon-label.co.uk/
Ekoetykiety w Unii Europejskiej: http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/index_en.htm
Zrównoważona konsumpcja i produkcja w UE: 
http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Dobra komunikacja firmy na temat przyjętej strategii śro-
dowiskowej może wzmocnić jej markę i zwrócić uwagę kon-
sumentów oraz partnerów biznesowych na problem zmiany 
klimatu. Wielkie firmy takie jak np. GE, JP Morgan Chase,
Kodak, Hewlett Packard, Johnson&Johnson, DHL informują 
o swoich celach, ogłaszają plany redukcji emisji, zmniejsze-
nia negatywnego wpływu w łańcuchu dostaw, których moni-
toring jest jawny. Komunikują również zasady, których będą 
przestrzegać. Na przykład instytucje finansowe, które same
nie są dużymi emitentami gazów cieplarnianych, mają wpływ 
na emisje poprzez inwestycje, udzielanie kredytów i pożyczek. 
Trzy z nich: Citi, JP Morgan Chase oraz Morgan Stanley przyję-
ły w lutym zasady inwestycji zwane „Carbon Principles”21  (Za-
sady Węglowe), które wzmocnią zarządzanie ryzykiem przy 
finansowaniu inwestycji energetycznych.

Firmy łączą również strategie środowiskowe z zaangażo-
waniem społecznym różnych grup interesariuszy takich jak 
organizacje pozarządowe, pracownicy czy konsumenci. Na 
przykład firma IKEA w Wielkiej Brytanii rezygnuje z jednora-
zowych toreb plastikowych i wprowadza w ich miejsce torby 
biodegradowalne oraz wielokrotnego użycia. Środki finanso-
we z tych opakowań są przeznaczane na organizację Commu-
nity Forests22, która zajmuje się rewitalizacją terenów miej-
skich. W ten sposób firma angażuje i edukuje konsumentów.

Innym przykładem jest program „Więcej drzew dzięki Tobie” re-
alizowany przez Citi Handlowy. Angażuje on konsumentów oraz 
pracowników, przynosząc jednocześnie oszczędności firmie.

Nowe produkty i usługi
Nowe ekologiczne produkty, które konsumenci cenią np. za 
mniejszą energochłonność, mogą przynieść firmie większe ko-
rzyści niż tylko sprzedażowe. Działania podjęte na poziomie 
cyklu życia produktu i zmniejszenie w tym cyklu emisji, zuży-
cia materiałów, wykorzystanie recyklingu oznacza konkretne 
oszczędności. Przykładem jest nowy telefon firmy Nokia, 3110
Evolve, który został wyprodukowany w 50% z odnawialnych 
materiałów, ma opakowanie, które w 60% można poddać 
recyklingowi oraz energooszczędną ładowarkę. Jako że nowe 
pudełko jest mniejsze od starego o połowę, transport nowego 
produktu będzie bardziej wydajny. Szacuje się, że proces pro-
dukcji i transportu 3110 Evolve przyniesie firmie oszczędności
w wysokości 100 mln EUR, będąc jednocześnie najbardziej 
„zieloną” ofertą na rynku.

Przesunięcia w preferencjach konsumentów tworzą szansę 
dla niszowych produktów i nowych usług. Na przykład firma
Nike, podchodząc w kompleksowy sposób do procesu produk-
cji, stworzyła z odpadów buty Nike Trash Talk. Z kolei przykła-
dem szczególnie niszowego produktu są ekotrumny. Amery-
kańska firma The Natural Burial Co.23 zajmuje się produkcją 
trumien z materiałów ulegających biodegradacji. Jej produk-
ty trafiają do klientów preferujących „naturalny” pogrzeb. Ro-
snąca popularność tego produktu w szacowanym na 11 mld 
USD amerykańskim przemyśle pogrzebowym spowodowała, 
że niezależna organizacja non profit Green Burial Council
pracuje nad systemem certyfikacji, który weryfikowałby ja-
kość dostarczanych usług.

Climate Counts zawiera profil klimatyczny różnych firm
w postaci przewodnika dla konsumentów: 
http://www.climatecounts.org/
Global Environmental Management Initiative: 
http://www.gemi.org/
Ecowhizz – strona o elektrycznych pojazdach: 
http://www.ecowhizz.com/
Katalog firm oferujących usługi i produkty ekologiczne:
http://www.ecobusinesslinks.com

Citi Handlowy w 2007 r. rozpoczął realizację kompleksowej 
strategii zarządzania środowiskiem. W siedzibach firmy wdro-
żono szereg zmian,m.in.: żarówki wymieniane są na energoosz-
czędne, wprowadzono segregację odpadów. W lutym 2008 r. 
w działania na rzecz ochrony środowiska włączono klientów 
i wolontariuszy poprzez program „Więcej drzew dzięki tobie”. 
W imieniu każdego klienta, który zrezygnuje z wyciągów pa-
pierowych i zdecyduje się na usługę Wyciąg Online, Citi Han-
dlowy sfinansuje zakup i posadzenie jednego drzewa.

Kluczową cechą programu jest działanie w partnerstwie. Pro-
gram „Więcej drzew dzięki Tobie” powstał dzięki współpracy 
Citi Handlowy, Fundacji Kronenberga i Fundacji Nasza Zie-
mia. Dodatkowo w inicjatywę zaangażowano klientów banku 
oraz wolontariuszy.

Iwona Jaworska, 
dyrektor Departamentu Komunikacji 
Korporacyjnej i Marketingu Citi Handlowy, 
Prezes Fundacji Kronenberga 
przy Citi Handlowy

http://www.ecolabelling.org
http://www.carbon-label.co.uk/
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm
http://www.climatecounts.org/
http://www.gemi.org/
http://www.ecowhizz.com/
http://www.ecobusinesslinks.com


36 37

Nowymi produktami odzwierciedlającymi wpływ zmiany kli-
matu na gospodarkę są usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
Banki inwestycyjne zaczęły wprowadzać do swojej oferty in-
deksy związane ze zmianą klimatu. Przykładami takich indek-
sów są Barclays Global Carbon Index, który monitoruje wyniki 
związane z programami handlu emisji gazów cieplarnianych, 
UBS Greenhouse Index czy UBS Global Warming Index. 

Z kolei firma Allianz wraz z agencją rozwojową CARE opra-
cowała nowy produkt ubezpieczenia zdrowotnego dla naj-
uboższych mieszkańców Indii. To ubezpieczenie, obejmujące 
przypadki katastrof itp., jest skierowane do osób żyjących na 
obszarach, które odczuwają zmiany klimatu już teraz poprzez 
zakłócenia pogodowe jak intensywniejsze powodzie czy hu-
ragany.

Ciekawą, zupełnie nową usługą jest offsetowanie podróży. 
Idea offsetowania jest prosta. By obniżyć negatywny wpływ 
na środowisko w jednym miejscu, zmniejsza się swoją emi-
sję dwutlenku węgla w innym miejscu poprzez specjalne 
programy czystej energii. Chociaż offsetowanie wydaje się 
kontrowersyjnym rozwiązaniem, ponieważ nie zmienia wzor-
ców konsumpcji i postaw, niekiedy jest jedyną możliwością 
zmniejszenia negatywnego oddziaływania. Jako że wysoki 
poziom emisji towarzyszy przelotom, firmy lotnicze i agencje
podróży weszły w partnerstwo z organizacjami zajmującymi 
się projektami offsetowymi (np. Myclimate, Greenfleet, Cli-
mate Care)24, które oferują różne możliwości redukcji emi-
sji. Klient może kupić certyfikaty wiatrowe, posadzić drzewo
czy zainwestować w projekty rozwoju energii odnawialnych. 
W ten sposób obniża on swój poziom emisji wygenerowany 
podczas przelotu.

Ideę offsetowania chce w nowy sposób wykorzystać sieć ho-
teli Marriott, która niedawno ogłosiła nową strategię środo-
wiskową. Firma między innymi planuje zainwestować 2 mln 
USD w ochronę brazylijskich lasów deszczowych i umożliwić 
gościom offsetowanie emisji gazów cieplarnianych wygene-
rowanych podczas ich pobytu w hotelu przez wsparcie fundu-
szu na rzecz ochrony lasów w wysokości 1 dolara.

Z kolei firma Xerox, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klien-
tów, wprowadziła nową usługę – Sustainability Calculator, 
która pozwala na wyliczenie zużycia energii, wielkości odpa-
dów oraz emisji gazów po wpisaniu przez użytkownika danych 
sprzętu i skali druku dokonywanego w ciągu miesiąca. 

19  How companies think about climate change, McKinsey, 2007.
20  http://www.theclimategroup.org.
21  http://www.jpmorganchase.com.
22   http://www.communityforest.org.uk.
23  http://www.naturalburialcompany.com.
24  http://www.myclimate.org/, http://www.greenfleet.com.au, http://climatecare.org.
25  http://canopycapital.co.uk/index.html.
26  http://www.socialfunds.com/news/article.cgi?sfArticleId=2461.

Handel emisjami: 
szybko 
rozwijający się 
rynek

10

Liliana Anam, 
CSRinfo

Problemem w walce ze zmianą klimatu jest zmniejszenie emi-
sji gazów cieplarnianych. Z jednej strony trzeba redukować 
emisję z tradycyjnych źródeł energii, a z drugiej strony wpro-
wadzać nowe źródła energii w skali całego globu. By zachęcić 
organizacje do takich działań, wykorzystano m.in. mechanizm 
rynkowy i stworzono handel uprawnieniami do emisji gazów. 
Emitenci mają do wyboru redukcję własnej emisji lub dalsze 
emitowanie, pod warunkiem nabycia uprawnień do emisji. 
W obecnej chwili mamy dwa sposoby handlu emisjami:

Mechanizm czystego rozwoju (Clean Development 
Mechanism – CDM), Wspólne wdrożenie (Joint Imple-
mentation – JI)
W okresie podpisywania Protokołu z Kioto kraje rozwinięte 
określiły poziomy redukcji emisji, natomiast kraje rozwijające 
się, które dopiero weszły na ścieżkę szybkiego rozwoju, odmó-
wiły przyjęcia takich limitów. Wówczas znaleziono kompromi-
sowe rozwiązanie, wykorzystujące mechanizm rynkowy: CDM 
i JI. Polegają one na tym, że firma z kraju uprzemysłowionego
z nałożonymi limitami emisji, których przekroczenie w jej kra-
ju może być kosztowne, inwestuje w programy czystej energii 
w kraju rozwijającym się, np. inwestuje w turbinę wiatrową 
w Indiach. Z tej inwestycji otrzymuje uprawnienia do emisji, 
którymi może pokryć swoją nadwyżkę emisji w kraju uprze-
mysłowionym. Jeśli nie przekracza swoich limitów, może te 
uprawnienia sprzedać na rynku.

Idea jest taka, że firma z kraju uprzemysłowionego zyskuje
uprawnienia do emisji po niższych kosztach, natomiast kraj 
rozwijający się zyskuje nowoczesną infrastrukturę energe-
tyczną, która pozwoli w przyszłości zmniejszyć emisję. CDM 
i JI różnią się jedynie tym, że w przypadku JI inwestycje nastę-
pują w krajach ujętych w Załączniku I do Protokołu z Kioto, 
zaś CDM w krajach niewymienionych w tym załączniku.

Uzyskane w rezultacie mechanizmu JI jednostki redukcji nazy-
wamy się ERU (Emission Reduction Unit). Natomiast w rezul-

Inwestycje
Zmiana klimatu oznacza również nowe możliwości inwestycji 
i zarabiania przez firmy, np. na offsetowaniu, kredytach wę-
glowych oraz usługach środowiskowych. Ciekawym przykła-
dem jest tegoroczna inwestycja firmy Canopy Capital25, która 
w zamian za finansowanie części kosztującej 1,2 mln USD
działalności badawczej oraz ochronnej lasu deszczowego 
w Gujanie będzie miała prawo do rozwoju usług środowisko-
wych dostarczanych przez ten las. 

Inwestorzy są szczególnie zainteresowaną tematem zmia-
ny klimatu grupą, która dąży do większej przejrzystości firm
w tym zakresie, szczególnie poprzez raportowanie i komuni-
kację swoich działań oraz wpływu środowiskowego.

Badanie Allianz Global Investors26 przeprowadzone wśród in-
westorów pokazuje, że 54% badanych uważa środowisko za 
ważny kierunek przyszłych inwestycji. Jako że 84% z nich jest 
przekonanych, że firma, która prowadzi działalność w zrówno-
ważony sposób, jest bardziej dochodowa, strategia CSR reali-
zująca zasady zrównoważonego rozwoju, w tym obejmująca 
kwestie ochrony klimatu, może być również sposobem na po-
zyskanie kapitału. 

Przykłady wykorzystania szans biznesowych tworzonych 
przez zmianę klimatu można mnożyć. Istotnym przesłaniem 
jest jednak to, iż warto się zastanowić, jakie możliwości two-
rzy zmiana klimatu we własnym obszarze działalności. Warto 
również śledzić trendy, które pojawiają się w związku ze zmia-
ną klimatu, tak by móc przekuć ryzyka w nowe możliwości 
biznesowe.

http://www.theclimategroup.org
http://www.jpmorganchase.com
http://www.communityforest.org.uk
http://www.naturalburialcompany.com
http://www.myclimate.org/
http://www.greenfleet.com.au
http://climatecare.org
http://canopycapital.co.uk/index.html
http://www.socialfunds.com/news/article.cgi?sfArticleId=2461
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tacie mechanizmu CDM uzyskuje się tzw. jednostki poświad-
czonej redukcji (Certified Emission Reduction – CER).

Ograniczenie i handel (Cap-and-trade)
Nieco inny system wprowadzono w Unii Europejskiej. Polega 
on na tym, że kraje rozdzielają firmom pewną pulę darmo-
wych uprawnień do emisji (1 uprawnienie pozwala na emisję 
1 tony węgla). Zezwolenia te są bezpłatne do pewnego po-
ziomu emisji określonego dla danego kraju. Emitenci mają do 
wyboru obniżenie własnej emisji i sprzedaż uzyskanych w ten 
sposób limitów lub zakup od innych firm uprawnień na emi-
sję, jeśli nie mogą obniżyć własnej.

System ten zachęca do poszukiwania rozwiązań niskoemisyj-
nych i jednocześnie efektywnych kosztowo. Pozwala on na 
takie zarządzanie emisjami, by ustalony wcześniej poziom 
emisji dla danego kraju nie został przekroczony. 

Europejski System Handlu emisjami rozpoczął swoje działa-
nie w styczniu 2005 r. 

Na poziomie regionalnym i lokalnym, oprócz obligatoryjnie 
wprowadzonego systemu handlu emisjami, czego przykładem 
jest obszar UE, działają również dobrowolne systemy handlu 
emisjami. Jednym z nich jest amerykańska Chicago Climate 
Exchange (CCX), której uczestnicy przyjmują dobrowolne, 
ale prawnie wiążące zobowiązania do redukcji. Pozostałe 
systemy, w których firmy i organizacje offsetują emisje, czyli
redukują swoją emisję poprzez inwestycje w projekty czystej 
energii lub zakup uprawnień na emisję bez udziału zorganizo-
wanego rynku, nazywamy Over the counter (OTC). 

Rozwój rynku handlu emisjami
Rynek handlu emisjami zaczął szybko ewoluować. Szacuje 
się, że od 2002 r. liczba organizacji dostarczających kredyty 
węglowe na rynek wzrosła o 200%. Natomiast rynek dobro-
wolny OTC wzrósł pomiędzy 2005 a 2006 r. o 200%27. Poniżej 
szacunkowa wielkość i wartość rynku.

Systemy emisji określone Protokołem z Kioto: 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/
1673.php
Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS): http://
ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm
Australia’s New South Wales Greenhouse Gas Reduction 
Scheme: http://www.greenhousegas.nsw.gov.au/
U.S.’ Regional Greenhouse Gas Initiative: 
http://www.rggi.org/
U.S.’ California & West Coast State Initiatives: 
http://www.pewclimate.org/what_s_being_done/in_
the_states/regional_initiatives.cfm
Australia’s National Emissions Trading Task Force: 
http://www.emissionstrading.nsw.gov.au/
Chicago Climate Exchange: 
http://www.chicagoclimatex.com/
Carbon Neutral Company: http://www.carbonneutral.
com/pages/whatwedo.asp
Japoński system handlu emisjami: 
http://www.et.chikyukankyo.com/english/

2006 Wielkość (mln tCo2) 2006 Wartość (mln USD)

Voluntary OTC Offset Market 13,4 54,9

Chicago Climate Exchange 10,3 36,1

Całkowita wartość dobrowolnego rynku 23,7 91

Inne systemy handlu gazami cieplarnianymi

EU ETS Trading Scheme 1101 24357

Primary CDM 450 4,813

Secondary CDM 25 444

Joint Implementation 16 141

New South Wales 20 225

Źródło: K. Hamilton, R. Bayon, G. Turner, D. Higgins, State of the voluntary carbon markets 2007: picking up steam, EcoSystem 
Marketplace and New Carbon Finance, 2007

Zainteresowanie handlem wydaje się długoterminowe. 
W styczniu tego 2008 r. Credit Suisse International oraz Arre-
on Carbon podpisały z Chinami umowę dotyczącą inwestycji 
w projekty redukujące emisje, które mają przynieść 8 mln ton 
CO2 w kredytach węglowych do 2012 r.

Coraz więcej firm offsetuje swoją emisję w ramach strategii
środowiskowych. Na przykład firma Monarch Beverage Com-
pany wprowadziła na rynek zeroemisyjny napój (carbon-free 
drink). Cała emisja produktu jest offsetowana. 

Wzrasta również zainteresowanie samymi firmami offsetowy-
mi. Niedawno JP Morgan zakupił małą organizację zajmującą 
się offsetowaniem Climate Care, która zostanie zintegrowana 
z Environmental Market Groups. 

Pojawiają się również nowe kanały handlu i nowi odbiorcy 
uprawnień na emisję. W Norwegii jedno z centrów handlo-
wych, Stroemmen Storsenter, zaczęło oferować klientom za-
kupienie jednostek CER. Jednostki te były kupowane zarówno 
przez indywidualnych konsumentów, jak i małe firmy, które
chciały przeznaczyć je dla swoich pracowników.

W 2007 r. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wspólnie z Ban-
kiem Światowym uruchomiły fundusz European Carbon Fund, 
dysponujący aktywami w wysokości 50 mln EUR, który ma in-
westować w kredyty węglowe. W tym 2008 r. EBI ogłosił wraz 
z czterema partnerami finansowymi28 utworzenie funduszu 
Carbon Credit Fund o wartości aktywów 124 mln EUR, który 
będzie inwestował wyłącznie w kredyty węglowe wydawane 
po 2012 r. W ten sposób EBI przesłał rynkowi sygnał, że ma 
pewność co do dalszego rozwoju rynku emisji. Obecnie po-
jawiają się obawy co do przyszłości rynku handlu emisjami 
związane z niepewnością porozumienia zastępującego Proto-
kół z Kioto, który w tej chwili reguluje CDM i JI.

Pod koniec 2007 r. został wprowadzony Voluntary Carbon 
Standard (VCS), który ma podnieść zaufanie inwestorów 
do dobrowolnego rynku handlu emisjami. Standard został 
opracowany przez Climate Group, International Emissions 
Trading Association oraz World Business Council for Sustain-
able Development przy zaangażowaniu grup interesariuszy. 
CVS został uznany przez Międzynarodową Organizację ds. 
Standaryzacji (ISO); jest on spójny z ISO 14064 oraz 14065 
w zakresie mierzenia i raportowania emisji gazów cieplar-
nianych. 

Na rynku funkcjonuje również Gold Standard, powstały 
z inicjatywy WWF, SSN oraz Helio International, uznany przez 
49 organizacji pozarządowych. Zatwierdza on projekty odna-
wialnych energii i wydajności energetycznej skupione na fak-
tycznej zmianie konsumpcji energii. W tym zakresie uznaje on 
również kredyty CDM i JI.

Rynek węglowy jest zupełnie nowym rynkiem nadającym pra-
wa własności, które wcześniej nie istniały. Dla dalszego dzia-
łania wymaga on silnych instytucji kontrolnych i lepszego 
przepływu informacji. Dlatego też podejmowane są wysiłki, 
by połączyć międzynarodowy system regulowany przez Pro-
tokół z Kioto z systemem europejskim. Wprowadzane są rów-
nież standardy, które mają zapewnić większą przejrzystość 
i bezpieczeństwo transakcji.

Źródło: http://cdm.unfccc.int (c) 02.05.2008 20:53
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63,33%

33,49%

2,41%

0,77%

Tabela 1. Rynek handlu emisjami 

http://cdm.unfccc.int
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm
http://www.greenhousegas.nsw.gov.au/
http://www.rggi.org/
http://www.pewclimate.org/what_s_being_done/in_
http://www.emissionstrading.nsw.gov.au/
http://www.chicagoclimatex.com/
http://www.carbonneutral
http://www.et.chikyukankyo.com/english/


27   K. Hamilton, R. Bayon, G. Turner, D. Higgins, State of the voluntary carbon markets 2007: picking up steam, EcoSystem Marketplace and New Carbon Finance, 
2007, dostępny na: http://ecosystemmarketplace.com/documents/acrobat/StateoftheVoluntaryCarbonMarket17July.pdf.
28   Caisse des Depots (Francja), Instituto de Credito Oficial (Hiszpania), KfW Bankengruppe (Niemcy) oraz Nordic Investment Bank (Finlandia).
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Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami 
do Emisji (KASHUE): http://www.kashue.pl/ 
O unijnym systemie handlu emisjami: http://ec.europa.
eu/environment/climat/emission.htm
Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji 
(baza danych o rocznych emisjach do powietrza): 
http://emisje.ios.edu.pl/
Przydatne informacje o emisjach CO2: 
http://www.emisje-CO2.pl
Centrum Informacji o rynku energii: 
http://www.cire.pl/
Clean Development Mechanism: 
http://cdm.unfccc.int/index.html
Gold Standard: http://www.cdmgoldstandard.org/
VCS Standard: http://www.v-c-s.org/

Warto przeczytać: 
David G. Victor, Danny Cullenward, Making carbon mar-
kets works (extended version), 
„Scientific American” z 24.09.2007, dostępny na
http://www.sciam.com/article.cfm?id=making-carbon-
-markets-wor

Dobra energia 
– odnawialna 
energia 
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Liliana Anam, 
CSRinfo

Według polskiego prawa energetycznego odnawialne źródła 
energii (OZE) to źródła „wykorzystujące w procesie przetwa-
rzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geo-
termalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, 
a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub 
oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek 
roślinnych i zwierzęcych”.

Odnawialne źródła energii nie są tożsame z przyjaznymi śro-
dowisku, ponieważ proces ich wytwarzania może również 
mieć negatywny wpływ na środowisko. Mimo to odnawialne 
źródła energii w sytuacji wyczerpywania się zasobów kopal-
nych i dążenia do redukcji emisji gazów cieplarnianych są 
postrzegane jako jedne z istotnych rozwiązań w działaniach 
chroniących klimat i w zapewnieniu bezpieczeństwa energe-
tycznego.

Według ostatnich danych29 w 2007 r. ponad 100 mld USD 
zostało zainwestowanych w rozwój odnawialnych energii na 
świecie. Z kolei energia pochodząca z OZE wzrosła do 240 gi-
gawatów (GW), co oznacza 50% wzrostu w porównaniu do 
2004 r. Najszybszy wzrost notuje energia pochodząca z foto-
woltaicznej technologii (paneli słonecznych), która osiągnę-
ła przyrost na poziomie 50–60% w skali roku (moc 7,7 GW). 
Jednak największy udział w energii odnawialnej ma energia 
wiatrowa, notująca 25–30% wzrostu w skali roku. W 2007 r. 
osiągnęła ona wielkość 95 GW.

Jednak jak przy większości działań związanych z ochroną kli-
matu dla sprawnego funkcjonowania rynku konieczna jest 
wola polityczna i wzmacnianie mechanizmów stojących na 
straży obrotu.

Sekwestracja dwutlenku węgla oznacza jego wychwycenie 
i magazynowanie. Obecnie dyskusje toczą się wokół dwóch 
koncepcji:
 Sekwestracja geologiczna to idea składowania dwu-

tlenku węgla w tworach geologicznych, pod dnem mórz 
i oceanów. Stosowanie technologii CCS (carbon capture and 
storage – CCS) spotyka się z krytyką organizacji pozarzą-
dowych jak Greenpeace, które uważają, że nie stanowi ona 
bezpiecznego i długoterminowego rozwiązania, ale krótko-
wzroczne działanie nakierunkowanie na skutki a nie przyczy-
ny problemu. Są jednak działające zakłady wykorzystujące 
taką technologię np. na Morzu Północnym wtłacza się CO2 
z wykorzystywanego złoża Sleipner – instalacja prowadzona 
przez firmę Statoil działa od 1996 r. W Polsce w Borzęcinie 
wykorzystano podobną technikę do składowania gazów 
kwaśnych. 
 Biologiczna sekwestracja oznacza magazynowanie 

dwutlenku węgla poprzez zalesianie terenów. Z jednej stro-
ny wiąże się to z koncepcją usług środowiskowych i opłat 
za ich generowanie (payments for environemntal services 
– PES). Z drugiej strony efekty zalesiana, które przyczyniają 
się do „nie dodawania” gazu do atmosfery mogą być po-
równane do kredytów węglowych. 

http://www.kashue.pl/
http://ec.europa
http://emisje.ios.edu.pl/
http://www.emisje-CO2.pl
http://www.cire.pl/
http://cdm.unfccc.int/index.html
http://www.cdmgoldstandard.org/
http://www.v-c-s.org/
http://www.sciam.com/article.cfm?id=making-carbon-
http://ecosystemmarketplace.com/documents/acrobat/StateoftheVoluntaryCarbonMarket17July.pdf
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Źródło: Renewables 2007 Global Status Report, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, 2008
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Jedna kilowatogodzina (kWh) – ile to energii?
1 kWh to energia wystarczająca do zasilania energooszczęd-
nej żarówki o mocy 11 W przez blisko cztery dni. 
1 MWh wystarczy na ogrzewanie domu przez kilka tygodni. 
1 GWh potrzebuje warszawskie metro na tydzień pracy; wy-
starczy, by zaspokoić potrzeby energetyczne portu lotniczego 
w Kopenhadze przez 8 dni lub średniej wielkości niemieckiego 
miasta liczącego 250 tys. mieszkańców przez osiem godzin.
1 TWh to ilość energii zużywana przez polskie pociągi pa-
sażerskie przez 100 dni; wystarczy do zasilania wszystkich 
pociągów, kolejek metra i tramwajów w Szwecji przez pięć 
miesięcy.

Według European Wind Energy Association30 (EWEA) całko-
wita wydajność energii wiatrowej zainstalowanej pod koniec 
2007 r. w Unii Europejskiej pozwoli na uniknięcie emisji 90 
mln ton CO2 rocznie i produkcję 119 TWh w ciągu roku, co 
równa się 3,7% zapotrzebowania UE. W naszym regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej Polska odniosła największy 
sukces, uzyskując w 2007 r. 276 MW z energii wiatrowej. 
W skali europejskiej najwięcej energii wiatrowej pozyskuje 
się w Hiszpanii, gdzie pokrywa ona 10% całego zapotrzebo-
wania energetycznego.

Według danych z Platts PowerVision i EWEA od 2000 r. nowe 
zakłady energetyczne w Unii złożyły się na 158 tys. MW, w tym 
nowe instalacje gazowe 88 tys. MW, energia wiatrowa 47 tys. 
MW, węgiel 9,6 tys. MW, ropa 4,2 tys. MW, energia wodna 3,1 
tys. MW, biomasa 1,7 tys. MW i nuklearna 1,2 tys. MW.

Barierą we wdrażaniu energii odnawialnych są wysokie kosz-
ty produkcji, np. w przypadku paneli słonecznych. Te jednak 

wraz z nakładami inwestycyjnymi na badania są stopniowo 
obniżane. Ponadto korzystanie z energii odnawialnych ozna-
cza również nowe miejsca pracy, korzyści ekonomiczne i moż-
liwość dostosowania źródła energii do środowiska społeczno-
ści, która z niej korzysta.

Na przykład w Bangladeszu, kraju, w którym dieta mieszkań-
ców opiera się na ryżu, w miejscowości Kapashia powstał 
zakład energetyczny wytwarzający elektryczność z łusek ryżo-
wych pozostałych z przetwarzania ryżu. 

Te cechy powodują, że energie odnawialne okazują się waż-
nym kierunkiem inwestycji. Według wspomnianego wcześniej 
badania Allianz Global Investors 71% inwestorów uważa, że 
„zielone” technologie są najbardziej pożądanym obszarem 
inwestycji. Aż 62% jest przekonanych, że energia słoneczna 
jest najlepszym wyborem, zaś 50% przyznało, że energia wia-
trowa, pojazdy hybrydowe oraz techniki oczyszczania wody są 
inwestycjami z potencjałem.

Takie firmy jak Apple Inc., BT Americas, Cisco Systems, eBay,
Google Inc., Hewlett-Packard, Intel Corporation, Levi Strauss 
& Co. czy Wal-Mart Stores, Inc. zrzeszyły się w Green Power 
Group, by dzielić się praktykami w zakupach i rozwoju energii 
odnawialnych. 

Plany środowiskowe firm zazwyczaj obejmują ten kierunek
inwestycji. Na przykład Credit Suisse planuje zainwestować 
300 mln USD w sektorze energii odnawialnych poprzez firmę
Hudson Clean Energy. Innym przykładem jest bank HSBC, 
który ogłosił plan inwestycji 200 mln USD w 49% udziałów 
w Partnership for Renewables (Partnerstwo dla energii odna-
wialnych).

Wzrost zainteresowania energiami odnawialnymi kształtuje 
nowy kierunek inwestycji. Z drugiej strony samo zastosowa-
nie OZE w firmach przyczynia się do redukcji emisji, może ob-
niżyć lub ustabilizować koszty energii, jak również wzmacnia 
relacje z interesariuszami31. Dobrym przykładem jest obiekt 
Nike Customer Service Center (CSC) w Belgii zasilany całko-
wicie przez turbinę wiatrową.

Badanie przeprowadzone w sześciu krajach przez firmę IBM32 

pokazuje, że 67% konsumentów zapłaciłoby wyższą cenę 
za dostarczenie przyjaznej środowisku energii. Jednocześnie 
25% respondentów wybrałoby opcję „energii odnawialnej”, 
gdyby miało taką możliwość.

Wydaje się więc, że przy działaniach politycznych promują-
cych odnawialne energie (np. unijny pakiet o zmianie klima-
tu przewiduje 20% udziału energii odnawialnych do 2020 r.) 
oraz przy pozytywnym odbiorze konsumentów udział energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu energii będzie wzrastał.

29   Renewables 2007 Global Status Report, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, 2008, dostępny na http://www.ren21.net.
30    http:// www.ewea.org.
31    C. Hanson, D. Profir, The business case for corporate use of renewable energy in Europe, Corporate Guide to Green Power Markets, Installment 8,
      World Resources Institute, 2007.
32    Plugging in the consumer. Innovating utility business models for the future, IBM, 2007, 
       dostępne na http://www-03.ibm.com/industries/utilities/doc/content/landingdtw/3165578119.html?g_type=pspot.

Urząd Regulacji Energetyki: http://www.ure.gov.pl/
Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE): 
http://www.kape.gov.pl/
Instytut Energetyki Odnawialnej: http://www.ieo.pl
Instytut Paliw i Energii Odnawialnych: 
http://www.ipieo.pl
Stowarzyszenie Energii Odnawialnych: 
http://www.seo.org.pl
Fundacja Poszanowania Energii: http://www.fpe.org.pl/
Towarzystwo Elektrowni Wodnych: http://www.tew.pl/
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych: 
http://www.trmew.pl/
Polska Geotermalna Asocjacja: http://www.pga.org.pl
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej: 
http://www.psew.pl/
Polskie Towarzystwo Biomasy Polbiom: 
http://www.polbiom.pl/
Agroenergetyka: http://www.agroenergetyka.pl
Renewable Energy Policy Network for the 21st Century: 
http://www.ren21.net
Portal o biomasie: http://www.biomasa.org
Portal o biopaliwach: http://www.biodiesel.pl
Renewable Energy Marketers Association (REMA): 
http://www.renewablemarketers.org
Portal o energiach odnawialnych: 
http://www.energieodnawialne.pl
The International Solar Energy Society:
http://www.ises.org/ises.nsf!Open
World Council for Renewable Energy:
http://www.wcre.org
Fuel Cells: http://www.fuelcells.org
Geothermal Resources Council:
http://www.geothermal.org
Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership’s:
http://www.reeep.org
Business Council for Sustainable Energy:
http://www.bcse.org

http://www.ure.gov.pl/
http://www.kape.gov.pl/
http://www.ieo.pl
http://www.ipieo.pl
http://www.seo.org.pl
http://www.fpe.org.pl/
http://www.tew.pl/
http://www.trmew.pl/
http://www.pga.org.pl
http://www.psew.pl/
http://www.polbiom.pl/
http://www.agroenergetyka.pl
http://www.ren21.net
http://www.biomasa.org
http://www.biodiesel.pl
http://www.renewablemarketers.org
http://www.energieodnawialne.pl
http://www.ises.org/ises.nsf!Open
http://www.wcre.org
http://www.fuelcells.org
http://www.geothermal.org
http://www.reeep.org
http://www.bcse.org
http://www.ren21.net
http://www.ewea.org
http://www-03.ibm.com/industries/utilities/doc/content/landingdtw/3165578119.html?g_type=pspot
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Strategia na 
zmianę klimatu

12

Eksperci wskazują na konieczność podjęcia przez firmy dzia-
łań w zakresie zmiany klimatu już teraz. Jak argumentują 
profesorowie M. Porter i F. Reinhard33 na łamach „Harvard 
Business Review”, wpływ zmiany klimatu na działania firmy
jest materialny, pewny i dlatego powinien zostać rozwiązany 
na poziomie strategicznym firmy. Według nich prosty stosu-
nek zysków do całkowitej emisji w łańcuchu wartości firmy
(value chain) może wskazać wpływ zmiany klimatu na dzia-
łania firmy, jeśli uzyskany wskaźnik przeliczymy na cenę tony
emisji gazów. 

Od czego zacząć nasze działania w firmie? Każda firma jest
inna i nie ma jednego uniwersalnego sposobu wprowadzania 
strategii zmiany klimatu. Wiele zależy od historii firmy, przy-
jętej aktualnie strategii, zasobów czy branży, w której działa. 
Zaproponowany przez CSRinfo prosty przewodnik oparty 
o koncepcję CSR, prezentuje kilka kroków, które należy pod-
jąć, zastanawiając się nad reakcją firmy na zmianę klimatu.

Budowa Strategii
 Zespół 
W pierwszej kolejności konieczne jest stworzenie zespołu, 
który dokona oceny sytuacji wyjściowej firmy i pod kierun-
kiem zarządu stworzy zręby strategii. Optymalnie taki zespół 
składa się z osób z różnych działów firmy.

 Punkt wyjścia
Na początku zespół skupia się na miejscu środowiska w do-
tychczasowej strategii społecznej odpowiedzialności firmy.
Zadaje sobie pytania: Czy firma w misji uwzględnia kwestie
zrównoważonego rozwoju? Czy ma politykę środowiskową? 
Systemy zarządzania środowiskiem? Co i w jaki sposób jest 
raportowane i jak rozłożona jest odpowiedzialność? 

 Carbon footprint (wskaźnik emisji)
Kolejnym krokiem jest ocena dotychczasowego wykorzy-
stania źródeł energii, zależności od poszczególnych typów 

Liliana Anam, 
CSRinfo

źródeł oraz wyliczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych 
w całym łańcuchu wartości firmy (value chain). Ta ewaluacja 
powinna pokazać, które procesy, produkty itp. są najbardziej 
energochłonne, wysokoemisyjne, oraz wskazać potencjalne 
obszary dla wprowadzenia zmian.

 Analiza ryzyk i możliwości
Znając poziom emisji i dotychczasową politykę firmy, zespół
może dokonać analizy ryzyk i możliwości, biorąc pod uwagę 
sektor, cykl życia produktu, operacje firmy, dostępne tech-
nologie itp. Bada on wpływ środowiskowy firmy, jego koszty,
możliwości recyklingu, zastosowania nowych źródeł energii 
itd. Warto na tym etapie przyjrzeć się działaniom konkurencji 
i rozwiązaniom, które się sprawdziły. Mogą być one dla firmy
wskazówką i inspiracją. 

Ten etap określa podejście do zarządzania ryzykiem zmiany 
klimatu, jak również pozwala na wyłonienie nowych możliwo-
ści, które te zmiany ze sobą niosą.

Przykład: 
Firmy Boeing i Airbus, główni konkurenci na rynku lotniczym, 
zdecydowały się podjąć współpracę, by dojść do wspólnego 
stanowiska sektora wobec kwestii środowiskowych oraz wy-
pracować działania zmniejszające zużycie paliwa i redukcję 
emisji gazów cieplarnianych poprzez wzrost efektywności 
i wydajności maszyn, a także poprzez obniżenie zanieczysz-
czeń w drodze lepszego zarządzania ruchem lotniczym.

Wykres 11. Strategia zmiany klimatu w firmie

Źródło: opracowanie własne

Krok 1

Krok 2

Krok 3

 Ustalenie polityki firmy i określenie celów krótko-
    i długoterminowych
Jest to najważniejszy etap budowy strategii, w nim na pod-
stawie analizy zespołu oraz informacji uzyskanej od intere-
sariuszy wybiera się spośród różnych możliwych scenariuszy 
działania dla firmy. W tej fazie firma musi odpowiedzieć
sobie na pytanie, jakie ma możliwości redukcji emisji, w sto-
sunku do którego roku bazowego, w jaki sposób będzie je 
monitorować, jakie inwestycje są konieczne oraz czy zdecy-
duje się na offsetowanie emisji, której zredukować nie jest 
w stanie.

Pamiętaj o celach
Zajmująca się doradzaniem w kwestiach floty samochodowej
Karen Healy, menedżer PHH Greenfleet, zwraca uwagę firm
na to, by przy działaniach zmniejszających redukcję emisji 
skupiały się na celach emisji, a nie na technologii. 

Podaje ona przykład firmy, która na fali „zazieleniania” chciała 
wprowadzić samochody z napędem hybrydowym dla wszyst-
kich menedżerów. Pracownikom pozostawiono wybór – jeśli 
ktoś nie chciał takiego pojazdu, wówczas otrzymywał rodzaj 
dodatku samochodowego. Mimo że opcja samochodu ofe-
rowanego przez firmę była dla menedżerów korzystniejsza
finansowo, większość nie chciała pojazdów hybrydowych
i zdecydowała się na dodatek, za który wynajęła inny samo-
chód. W tej sytuacji firma nie miała możliwości monitorowa-
nia samochodów użytkowanych przez własnych menedżerów, 
w rezultacie czego nie była w stanie mierzyć swojego wpływu 
na środowisko i nim zarządzać.
Źródło: http://www.greenbiz.com

Budowa strategii

Implementacja

Ewaluacja

Zaangażowanie 
interesariuszy

http://www.greenbiz.com
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Istotne jest, by rozważając różne możliwości, brać pod uwagę 
cele krótko- i długoterminowe oraz korzyści, które takie dzia-
łania mogą przynieść. Optymalizacja zakładu, zmiany w pro-
cesach, zwiększenie wydajności zużycia energii, zmniejszenie 
odpadów zazwyczaj przekładają się w krótkim terminie na 
korzyści finansowe. Bezpośrednia redukcja emisji może zostać
osiągnięta poprzez outsourcowanie szczególnie uciążliwej 
części procesu, co może mieć sens zarówno kosztowy, jak i śro-
dowiskowy. Niekiedy jednak trzeba stanąć w obliczu poniesie-
nia konkretnych kosztów usprawnień lub inwestycji przyno-
szących korzyść w długim terminie. W ostateczności pozostaje 
offsetowanie emisji. Korzystanie z tego mechanizmu powin-
no być środkiem, po który sięgamy w ostateczności, o ile ma 
podstawy ekonomiczne w krótkiej jak i długoterminowej per-
spektywie.

Przy ustalaniu celów należy stosować strategię SMART34 i za-
stanowić się, jak zostanie sformułowany ogólny cel redukcji 
oraz w jaki sposób poszczególne jednostki firmy mogą przy-
czynić się do jego realizacji, przy uwzględnieniu ich aktual-
nych możliwości. Oprócz ustalenia celów należy także określić 
formy pomiaru i monitoringu.

Na koniec na tym etapie warto przygotować, chociażby w za-
rysie, plan kryzysowy na wypadek nieprzewidzianych pro-
blemów. Całkowity wpływ zmiany klimatu jest trudny do do-
kładnego oszacowania, firmy również stawiają pierwsze kroki
w tym obszarze, dlatego należy liczyć się z błędami czy nawet 
niepowodzeniami. 

 Opracowanie biznesplanu dla strategii zmiany klimatu
Ustalenie samych założeń strategii nie wystarczy do osiągnię-
cia sukcesu. Konieczne jest przygotowanie biznesplanu, który 
zabezpieczy zasoby i środki na realizację celów oraz wprowa-
dzi zachętę w postaci włączenia celów środowiskowych do 
ocen pracowników. Taki plan powinien określać konkretne 
działania i odpowiedzialność pozwalające na osiągnięcie za-
łożonych celów. Warto zwrócić uwagę na kluczową rolę komu-
nikacji i opracować jej plan zarówno na poziomie wewnętrz-
nym firmy, jak i relacji zewnętrznych.

Implementacja
Na tym etapie najważniejsze jest terminowe realizowanie 
cząstkowych celów, które przybliżą nas do wyznaczonego celu 
ostatecznego. Powinniśmy jednak zachować pewną elastycz-
ność. Wartością dobrej strategii jest również to, że może być 
ona dostosowywana do zmieniających się warunków. 

W obszarze zmiany klimatu nowa regulacja czy technologia 
mogą dokonać szybkiej korekty naszych planów. Należy nie 
tylko obserwować trendy, ale i słuchać krytyki naszych intere-
sariuszy i reagować na nią.

Na koniec trzeba mieć świadomość, że dla powodzenia naszej 
strategii istotne jest przywództwo ze strony zarządu, jak rów-
nież zaangażowanie kierowników i menedżerów. 

Krytyka interesariuszy
21 kwietnia 2008 r. Greenpeace rozpoczął kampanię skie-
rowaną przeciw firmie Unilever, która dotyczyła niszczenia
lasów deszczowych w Indonezji. Według Greenpeace lasy są 
karczowane na rzecz powstawania plantacji oleju palmowe-
go, sprowadzanego właśnie z Indonezji przez Unilever. Firma 
szybko odpowiedziała na akcję organizacji. Na początku maja 
Patrick Cescau, CEO Unilevera ogłosił, że firma do 2015 r. 
będzie zaopatrywała się w olej palmowy tylko z certyfikowa-
nych źródeł.

Ewaluacja
Na tym etapie oceniamy, co udało się nam zrealizować, jak 
przebiegał proces i co wymaga usprawnień. Na tej podstawie 
wprowadzamy zmiany do strategii na kolejny okres. Korzyst-
nie jest już na etapie budowania strategii z góry ustalić, jak 
będzie przebiegał monitoring i stopniowa ewaluacja.

Narzędziem zarządzania wspierającym ten etap jest raport 
społeczny (CSR), który pokazuje nam, jak strategia środo-
wiskowa łączy się z całościową strategią CSR. Włączone do 
raportu CSR dane z zakresu wpływu środowiskowego firmy,
w tym kwestii klimatu (np. całkowita emisja), oraz podanie 
stopnia realizacji założonych celów wspierają cały proces 
i powodują, że jest on wiarygodny w oczach najważniejszych 
interesariuszy, naszych pracowników, konsumentów oraz in-
westorów.

Czynnik sukcesu: zaangażowanie interesariuszy
Podejście CSR do biznesu wyróżnia silny nacisk na zaangażo-
wanie interesariuszy, osób, organizacji, instytucji, grup w na-
szym otoczeniu, które wpływają na naszą działalność, i na 
które my wpływamy.

W procesie budowy i implementacji strategii zmiany klimatu 
udział interesariuszy jest niezbędny dla powodzenia naszych 
działań. 

 Budowa strategii
Na tym etapie kluczowym interesariuszem są nasi pracow-
nicy. Z jednej strony zespół złożony z przedstawicieli różnych 
departamentów pozwala na stworzenie kompleksowej stra-
tegii zmiany klimatu, obejmującej wszystkie aspekty firmy
i spójnej z całościową strategią CSR firmy. Z drugiej strony
zaangażowanie zespołu pozwala pracownikom przekazać 
ogólną informację o wartościach, misji i polityce firmy, a tak-
że zrozumieć, jak ważną rolę oni w tej misji odgrywają. To 
pracownicy tworzą strategię, przy wsparciu i przywództwie 
zarządu, który decyduje o ogólnych kierunkach. Zaangażo-
wany zespół to najlepsi ambasadorzy polityki firmy i główny
czynnik sukcesu. 

Jednak pracownicy nie są jedynymi interesariuszami. Do pro-
cesu budowy strategii warto zaangażować np. organizację 
pozarządową, naszych partnerów biznesowych, udziałowców. 
Firma nie zawsze jest w stanie ocenić ryzyka, jakie jej zagra-
żają, i dostrzec nowe możliwości rynkowe. Takie szerokie spoj-
rzenie można uzyskać poprzez zaangażowanie interesariuszy. 
Obecnie firmy, które posiadają strategię CSR, np. Hewlett-

-Packard, tworzą panele doradcze interesariuszy, które są dla 
nich punktem odniesienia w budowie, wdrażaniu i ewaluacji 
strategii.

 Implementacja
Ten etap wymaga dobrej komunikacji z pracownikami, po-
zwalającej im zrozumieć kwestie związane ze zmianą klimatu 
i rolę, jaką mogą odegrać w firmie i poza nią w tym obszarze.
Zachęcanie pracowników do korzystania z komunikacji miej-
skiej, ograniczanie zbędnych podróży na rzecz telekonferen-
cji, nauka segregowania odpadów i większej oszczędności to 
tylko niektóre możliwości. Co więcej, działania edukacyjne 
i angażowanie w wydarzenia firmy poświęcone środowisku,
np. sadzenie drzew, w którym pracownicy mogą uczestniczyć 
z rodzinami, pozwala wyjść firmie poza miejsce pracy i po-
zytywnie wpłynąć na społeczność, w której działa. Dlatego 
należy łączyć strategię środowiskową z pozostałymi strate-
giami, np. zaangażowania społecznego, działań w łańcuchu 
dostaw itd.

Niektórych celów nie osiągniemy bez edukacji i budowy 
świadomości wśród naszych partnerów biznesowych, do-
stawców i konsumentów, np. jeśli ciężar środowiskowy pro-
duktu jest związany z działaniami w łańcuchu dostaw lub 
użytkowaniem produktu i końcem jego cyklu życia. Bez an-
gażowania interesariuszy na etapie wdrażania strategii nie 
tylko nie osiągniemy naszych mierzalnych celów, ale rów-
nież nie uzyskamy korzyści reputacji, uznania za dobrego 
sąsiada i nie zbudujemy relacji opartych na zaufaniu i wia-
rygodności.

 Ewaluacja
Zaprośmy do stołu nasz „panel doradczy”, pomoże nam w oce-
nie naszego raportu, powie, czy na pewno ujęliśmy istotne dla 
niego kwestie i odpowiedzieliśmy na problemy. Angażowanie 
w różnych formach interesariuszy, dialog i otwarta komunika-
cja wspierają naszą firmę w dążeniu do przejrzystości i odpo-
wiedzialności.

Narzędzia, standardy i systemy
EMAS – Eco Management and Audit Scheme: 
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
ISO 14000 Environmental Management System: 
http://www.iso14000-iso14001-environmental-mana-
gement.com/
Protokół gazów cieplarnianych opracowany przez World 
Resorce Institute i World Business Council for Sustaina-
ble Development, Narzędzie do oceny wpływu środowi-
skowego w cyklu życia produktu: 
http://www.ghgprotocol.org
Kalkulator zużycia energii: http://www.energyguide.com
Kalkulator oceny wpływu środowiskowego w cyklu życia 
produktu: http://www.lcacalculator.com 
http://www.energydesignresources.com
Indywidualny kalkulator emisji CO2: http://www.carbon-
fund.org/site/pages/carbon_calculators/
Przewodnik po zakupach produktów z drewna, papieru: 
http://www.sustainableforestprods.org/
Przewodnik po komunikacji o ekoetykietach: http://
www.csrinfo.org/images/Publikacje/con%20e-
nv%20labelling%20bsr%202008.pdf
Przewodnik po zielonych zamówieniach: http://ec.euro-
pa.eu/environment/gpp/index_en.htm
AA1000 Zaangażowanie interesariuszy: 
http://www.accountability21.net
GRI G3 Raportowanie społeczne: 
http://www.globalreporting.org
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju:
http://www.sustainablemeasures.com

33   M.E. Porter, F. Reinhardt, Grist, A strategic approach to climate, „Harvard Business Review”, październik 2007
34   SMART – specific, measurable, attainable, realistic, timely.
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Przykład 
Vattenfall  
– strategia 
zmiany klimatu

Profil firmy:
Vattenfall to międzynarodowa firma o szwedzkim rodowodzie,
największy producent ciepła w Europie i piąty co do wielkości 
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Na polskim ryn-
ku Vattenfall jest obecny od 2000 r., zajmuje się produkcją 
i sprzedażą ciepła oraz w mniejszym stopniu wytwarzaniem 
energii elektrycznej. Zarówno produkcja energii elektrycznej, 
jak i ciepła oparta jest na węglu kamiennym.
 Udział w rynku energii cieplnej: 27%
 Pracownicy: 2740
 Sprzedaż netto (mln euro): 1034

Kontekst:
Firma działa w sektorze wysokiego ryzyka z punktu widzenia 
zmiany klimatu. Według analizy Innovest Strategic Advisors 
producenci energii są w najwyższym stopniu narażeni na 
ryzyka zmiany klimatu, w szczególności na ryzyko regulacji, 
reputacji oraz fizyczne. Firma musi odpowiedzieć na rosną-
ce zapotrzebowanie na energię w warunkach deregulacji  
i liberalizacji rynku, na którym działa, oraz przy jednoczesnym 
spełnieniu wymogów zmniejszania redukcji emisji gazów cie-
plarnianych.

Strategia firmy:
Celem Vattenfall jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku 
energetycznym. Firma chce zrealizować ten cel zgodnie z za-
sadami zrównoważonego rozwoju i opierając się na strategii 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Całościowa strategia firmy obejmuje sześć kluczowych obsza-
rów, w których firma podejmuje działania. Trzy z nich bezpo-
średnio wiążą się ze zmianą klimatu.

Naszym obowiązkiem jest praca na rzecz rozwią-
zań energetycznych wpisujących się w zrównowa-
żony rozwój w społeczeństwie. Nie wystarczy brać 
pod uwagę wyłącznie aspektów środowiskowych poszcze-
gólnych rozwiązań energetycznych. System energetyczny 
musi przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju w spo-
łeczeństwie nie tylko z perspektywy ochrony środowiska, 
lecz również z perspektywy społecznej i ekonomicznej. 
Musimy zaspokajać dzisiejsze potrzeby w taki sposób, by 
nie uniemożliwiło to przyszłym pokoleniom zaspokajania 
ich własnych potrzeb. 

Lars G. Josefsson, 
prezes Vattenfall

Kluczowe obszary firmy
 Ograniczanie zmian klimatycznych
 Koncentracja na bezpieczeństwie wytwarzania
 Inwestowanie w energię odnawialną
 Przyciąganie młodych talentów 
   – pozycja poszukiwanego pracodawcy
 Efektywne wykorzystanie paliw kopalnych 
   – innowacje w obszarze paliw kopalnych
 Promocja integracji rynkowej

Elektrociepłownia Vattenfall w Nordjylland, Dania

W ten sposób firma włączyła zmianę klimatu do swojej stra-
tegii biznesowej. Takie podejście pozwala nie tylko na lepsze 
zarządzanie ryzykami, wykorzystanie możliwości rynkowych 
(np. wprowadzenie usług audytu energetycznego w Polsce), 
ale również na wypełnienie misji zgodnie z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju i budowę głębokich relacji z interesariu-
szami.

Realizacja tak określonej strategii możliwa jest dzięki przy-
wództwu ze strony prezesa firmy Larsa G. Josefssona, zaan-
gażowanego od kilku lat w działania zmiany klimatu na po-
ziomie europejskim.

Ponadto firma wyznaczyła osoby do zajęcia się kwestią śro-
dowiska i klimatu. Koordynacja działań odbywa się na pozio-
mie centralnym, natomiast na poziomie krajowych jednostek 
znajduje się osoba ds. środowiska, wspierana w zależności od 
obszaru przez innych pracowników, np. działu komunikacji. 
Ważnym elementem strategii jest przejrzystość i informowa-
nie o podejmowanych przez firmę działaniach. Dlatego na
poziomie grupy Vattenfall prowadzi raportowanie społeczne 
(CSR) według standardu Global Reporting Initiative. 

Wdrażanie strategii Vattenfall dotyczącej zmiany 
klimatu:
I Redukcja emisji i negatywnego wpływu na środowisko
  Redukcja emisji CO2 o połowę do roku 2030 w porównaniu 

z poziomem z roku 1990. Redukcja dostosowana jest do 
możliwości poszczególnych jednostek firmy. Wszystkie jed-
nak złożą się na 50-procentowe zmniejszenie emisji.

  Efektywne wykorzystanie paliw kopalnych, w tym inwe-
stycje zwiększające wydajność istniejących obiektów, np. 
w Polsce zakończono projekty inwestycyjne optymalizują-
ce działania elektrociepłowni Siekierki i Żerań.

   Inwestycje w odnawialne źródła energii, np. w 2006 r. Gru-
pa zainwestowała 280 mln euro w zdolności wytwórcze 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; w Polsce 
firma chce wybudować farmy wiatrowe, by do 2015 r. uzy-
skać 300–400 MW z tego źródła.

   Inwestycje w nowe technologie, m.in. w technologię ter-
miczną, wykorzystania fal morskich, technologię Carbon 
Capture and Storage (CCS), polegającą na wychwytywaniu 
CO2 powstającego w wyniku spalania węgla i przechowy-
waniu w stanie ciekłym głęboko pod ziemią w nadających 
się do tego celu formacjach geologicznych. 

II Aktywny udział w debacie politycznej i angażowanie się 
w inicjatywy na poziomie międzynarodowym
   Specjaliści firmy opracowali listę przedsięwzięć pozwalają-

cych na obniżenie do roku 2030 łącznej światowej emisji 
o 27 mld ton (www.vattenfall.com/climatemap).

   Firma jest założycielem i koordynatorem powstałej w 2007 r. 
inicjatywy Combat Climate Change (www.combatclimate-
change.org), której celem jest stworzenie globalnej grupy 
opiniotwórczej i zapoznanie środowisk biznesowych z pro-
blemem zmiany klimatu.

III Edukacja i angażowanie interesariuszy firmy
   Pracownicy są informowani o zmianie klimatu i skutkach, 

jakie niesie to dla firmy, poprzez intranet, publikacje i ga-
zetę firmową „Gigazeta”. Firma promuje możliwości działań
sprzyjających środowisku, jak oszczędzanie energii, papie-
ru itp.

   Vattenfall podejmuje działania edukacyjne skierowane do 
klientów, zachęcające do większej wydajności energetycz-
nej. Przykładem jest projekt „Energy Efficiency” w ramach
którego Vattenfall przy współpracy z Elektroskandią za-
chęca klientów biznesowych do wymiany nieefektywnych 
świetlówek na energooszczędne TL-D Eco firmy Philips.
W typowym budynku biurowym o powierzchni 2 tys. m2, 
mieszczącym 100 pracowników, taka wymiana przyniesie 
w skali roku 12 tys. zł oszczędności oraz zmniejszy emisję 
CO2 o 15 tys. kg.

  Firma podejmuje działania edukacyjne skierowane do dzie-
ci i młodzieży. W całej Grupie Vattenfall, w tym również 
w Polsce, firma ogłosiła wspólnie z National Geographic
konkurs dla uczniów szkół średnich „Pokonajmy zmiany kli-
matu”. Projekt obejmuje edukacyjną stronę www.ngceuro-
pe.com/combatclimatechange/pl/.

  Promowanie tematyki zmiany klimatu wśród szeroko rozu-
mianego społeczeństwa, czego przykładem są konkursy: 
fotograficzny „Pstryknij klimat” czy upowszechniający wie-
dzę „Porady Eskimosa”, przeprowadzony z ogólnopolskim 
dziennikiem „Fakt”.

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi, np. w Polsce 
firma podjęła współpracę z Fundacją Nasza Ziemia. W ra-
mach tej współpracy Vattenfall był już trzykrotnie part-
nerem akcji „Sprzątanie Świata” oraz zaangażował się 
w program podnoszenia wiedzy ekologicznej w regionie 
Warszawy „Klimat dla Ziemi – Ciepło dla Warszawiaków”. 
W programie uruchomiono m.in. dwa serwisy internetowe 
www.klimatdlaziemi.pl i www.szkolazklimatem.pl

Podsumowanie 
– cechy strategii zmiany klimatu Vattenfall:
1. Powiązanie ze strategią biznesową,
2. Przywództwo,
3. Jasno określone cele,
4. Wielokierunkowe działania, od redukcji przez inwestycje do 

działań edukacyjnych, 
5. Różne poziomy działania: międzynarodowe i lokalne,
6. Udział w debacie o zmianie klimatu,
7. Zaangażowanie kluczowych interesariuszy. 
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Różne punkty 
widzenia: 
publikacje na 
temat zmiany 
klimatu

Czwarty Raport Oceniający IPCC (AR4)
http://www.ipcc.ch/

Maciej Sadowski, Ocena potencjalnych skutków społeczno-
gospodarczych zmian klimatu w Polsce, 
Instytut Ochrony środowiska
http://wwf.pl/informacje/publikacje_klimat.php

Nicholas Stern, Key elements of a global deal on climate 
change, London School of Economics and Political Science, 
2008
http://www.lse.ac.uk/collections/climateNetwork/
publications/KeyElementsOfAGlobalDeal_30Apr08.pdf

Stern Review on the Economics of Climate Change
http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/
stern_review_economics_climate_change/sternreview_
index.cfm

Global Environmental Outlook
http://www.unep.org/geo/geo4/media/

Climate action, Sustainable Development International, 
UNEP 2007
http://www.climateactionprogramme.org/emagazine/
2007

Climate change: impacts, vulnerabilities and adaptation in 
developing countries, UNFCC 2007
http://unfccc.int/files/essential_background/
background_publications_htmlpdf/application/txt/pub_
07_impacts.pdf

Climate change as a security risk, German Advisory Council 
on Global Change, 2007
http://www.wbgu.de/wbgu_jg2007_engl.html

Chris Abbot, An uncertain future: law enforcement, national 
security and climate change, Oxford Research Group 2008
http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/
briefing_papers/pdf/uncertainfuture.pdf

Voices from communities affected by climate change, 
Friends of the Earth 2007
http://www.foei.org/en/publications/pdfs/climate-
testimonies/

Aaron Cosbey, Trade and Climate Change Linkages. 
A Scoping Paper produced for the Trade Ministers’ Dialogue 
on Climate Change Issues, International Institute for 
Sustainable Development 2007
http://www.iisd.org/pdf/2007/trade_climate_linkages.pdf

Climate change: the cost of inaction and the cost of 
adaptation, EEA Technical report, No 13/2007
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_13/
en/Tech_report_13_2007.pdf
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CSRinfo to projekt oparty wiedzy, który ma za zadanie wes-
przeć praktyków w procesach decyzyjnych, przyczynić się do 
ich rozwoju w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju oraz 
rozpropagować te koncepcje w regionie. 

Dzielimy się naszą wiedzą poprzez:
  Portal CSRinfo
CSRinfo to serwis tematyczny poświęcony zagadnieniom spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsi-
bility -CSR). Portal, który jest skierowany do firm, praktyków
CSR, dziennikarzy i kół akademickich, dostarcza informacji 
w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce i na 
świecie. Stanowi również platformą komunikacyjną dla firm
i organizacji. Strona dostępna jest w dwóch wersjach języko-
wych, polskiej i angielskiej. 

  Publikacje i analizy
CSRinfo prowadzi własne badania i analizy. Tworzymy publi-
kacje i piszemy artykuły zarówno w mediach elektronicznych 
jak i w prasie. Przygotowujemy również prezentacje na semi-
naria i konferencje. 

  Wsparcie dla firm
CSRinfo dzieli się wiedzą poprzez szkolenia. Prowadzimy 
szkolenia otwarte oraz zamknięte, uwzględniające szczegól-
ne potrzeby sektora czy firmy. Doradzamy w zakresie CSR.
Specjalizujemy się w raportowaniu.

Kontakt:
Liliana Anam, Manager CSRinfo
Liliana.Anam@csrinfo.org
www.CSRinfo.org

Vattenfall jest piątym w Europie producentem energii elek-
trycznej i największym producentem ciepła. Przedsiębiorstwo 
działa na terenie Szwecji, Danii, Finlandii, Niemiec i Polski. 

Głównymi produktami firmy są energia elektryczna i ciepło.
Vattenfall zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją 
i sprzedażą energii elektrycznej oraz wytwarzaniem, dystry-
bucją i sprzedażą ciepła. Działa także w branży handlu ener-
gią elektryczną i górnictwa węgla brunatnego.

Firma ma niemal 6 milionów odbiorców, od gospodarstw 
domowych do przemysłu ciężkiego oraz zatrudnia ponad  
32 000 pracowników. 

Spółka macierzysta – Vattenfall AB – jest w całości własno-
ścią szwedzkiego skarbu państwa.

Na czele firmy stoi Lars G Josefsson, który pełni funkcje pre-
zesa firmy i dyrektora generalnego od 2000 r. Przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej jest Lars Westerberg.

W Polsce Vattenfall działa od 2000 r. i w obecnej chwili po-
siada dziewięć spółek zajmujących się przede wszystkim pro-
dukcją i sprzedażą ciepła. 

Kontakt dla mediów:
Łukasz Zimnoch, Rzecznik prasowy Vattenfall Poland Sp. z o.o.
Lukasz.Zimnoch@vattenfall.pl
www.vattenfall.pl
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