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Porozumienie Paryskie
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W grudniu 2015 r. wszystkie kraje świata ustaliły, 
że będą razem działać, aby

W 2016 r. Unia Europejska ratyfikowała porozumienie Paryskie

zatrzymać globalne 
ocieplenie na poziomie 

dużo poniżej 2oC

złagodzić skutki 
zmian klimatu

https://www.consilium.europa.eu/media/49565/infographic-paris-agreement-pl.jpg


Porozumienie Paryskie
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Do czego zobowiązała się Unia Europejska?

UE deklaruje zmniejszenie emisji o co najmniej 55% do 2030 r. 
i uzyskanie neutralności klimatycznej do 2050 r. – Zero Netto. 

Zgodnie z Porozumieniem strony muszą przedstawić krajowe plany 
redukcji emisji, a potem co 5 lat weryfikować te zobowiązania

!
Oznacza to, że pojawią się 

krajowe rozporządzenia (jak 
np. dot. BDO) obligujące firmy 

do redukcji emisji CO2 .

W tym celu zobliguje wszystkie sektory gospodarki do działań na 
rzecz redukcji emisji. 

https://www.consilium.europa.eu/media/49565/infographic-paris-agreement-pl.jpg


Zerowa wartość netto odnosi się do 
równowagi między emisją gazów 
cieplarnianych (GHG) wytwarzanych przez 
człowieka a ich usuwaniem z atmosfery. 

Zerowa emisja dwutlenku węgla netto

Aby osiągnąć równowagę, emisje gazów 
cieplarnianych muszą zostać zredukowane, a te, 
których nie uniknięto, muszą zostać 
skompensowane lub „neutralizowane” poprzez 
zastosowanie długoterminowych rozwiązań 
w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla.



▪ UFI - Światowe Stowarzyszenie Przemysłu 
Targowego ogłosiło w 2021 uruchomienie 
nowej inicjatywy Net Zero Carbon Events 
(Wydarzenia o Zerowej Emisji Dwutlenku 
Węgla).

▪ Głównym jej celem jest połączenie branży 
wydarzeń na całym świecie we wspólnym 
dążeniu do redukcji do zera emisji dwutlenku 
węgla do 2050 roku.

▪ W czerwcu br. PIPT podpisała deklarację 
i przystąpiła do inicjatywy Net Zero Carbon 
Events.

N dzień dzisiejszy jest 390 podmiotów 
wspierających z 51 krajów/regionów, 
w tym 260 sygnatariuszy Zobowiązania
i 130 partnerów wspierających.

Inicjatywa Net Zero Carbon Events

Inicjatywa zostanie ogłoszona podczas 

szczytu klimatycznego – COP27

w Sharm El Sheikh, w listopadzie 2022 r.



CO2

Inicjatywa Net Zero Carbon Events ma na celu zgromadzenie szerokiego 
grona interesariuszy z branży wydarzeń w celu:

▪ jednolitej metodologii pomiaru emisji CO2 w całym 
łańcuchu dostaw branży

▪ ogólnobranżowego Planu Działania (ROADMAP) 
prowadzącego do redukcji do zera emisji CO2 do 2050 r. 
wspierania współpracy z dostawcami i klientami, aby zapewnić 
kompatybilność rozwiązań i wspólne podejście

▪ wspólnych mechanizmów raportowania postępów 
i dzielenia się najlepszymi praktykami

▪ informowania o zaangażowaniu branży w działania
na rzecz „uzdrowienia” klimatu i dążenie zerowej emisji CO2 do 2050 r.

Inicjatywa Net Zero Carbon Events – główne cele



Branża wydarzeń – ekosystem interesariuszy
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Źródła emisji CO2 w standardowym łańcuchu dostaw

Źródło: na podstawie: Protokół GHG,  Greenhouse Gas Protocol, Greenhouse Gas Protocol | (ghgprotocol.org)

https://ghgprotocol.org/


Źródła emisji CO2 – przykład dla organizacji 



Źródła emisji CO2 – przykład dla organizacji 



Źródła emisji CO2 – przykład dla organizacji 



Źródła emisji CO2 w branży wydarzeń



Źródła emisji CO2 w branży wydarzeń



1. Wydajne zasilanie wydarzenia czystą, odnawialną energią

2. Przeprojektowanie wydarzenia, tak aby wykorzystywać 

zrównoważone materiały i nie pozostawiać odpadów

3. Pozyskiwanie żywność w sposób zrównoważony i zapobieganie 

odpadom żywnościowym

4. Wydajne przemieszczanie towarów i sprzętu oraz przejście na 

logistykę o zerowej emisji

5. Współpraca z partnerami z branży turystycznej i wpływanie na nich, 

w celu zmniejszenia emisji  związanych z podróżami na/z wydarzeń.

Priorytetowe obszary działania



Strategie Zero Netto
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Ścieżka Zero Netto dla branży wydarzeń



Inicjatywa Net Zero Carbon Events NZCE dla Członków PIPT

Zespół NZCE wraz z ekspertami opracował wstępny Plan Działania / ROADMAP 
dojścia do zerowej emisji CO2 do 2050 r. dla branży spotkań.

Członkowie PIPT otrzymali polską wersję dokumentu z prośbą o ewentualne 
uwagi. 

Na podstawie uwag Zespół NZCE przygotuje ostateczną wersję Planu Działania 
/ ROADMAP dla branży targowej i wraz z ogłoszeniem inicjatywy NZCE
zaprezentuje dokument podczas szczytu klimatycznego – COP27 w Sharm El 
Sheikh, w listopadzie 2022 r. 

A Net Zero Roadmap for the Events Industry (Plan Działania Zero Netto / 
ROADMAP dla branży eventowej) stanie się oficjalnym przewodnikiem do 

dekarbonizacji branży wydarzeń



Inicjatywa Net Zero Carbon Events NZCE dla Członków PIPT

- Uczestnictwo w Inicjatywnie 
NZCE jest DOBROWOLNE –
podpisanie grudzień 2022

- Firmy mają półtora roku 
– do grudnia 2023 – na 
opracowanie Planu Działania 
(ROADMAP) i Ścieżki Zero 
Netto

- Firmy mają ponad 27 lat na 
stopniowe wprowadzenie 
zmian wynikających ze 
Ścieżki dla branży wydarzeń

- Izba i Zespół GO GREEN będą 
wspierać Członków

- Dzisiaj rozwiązania Eko 
wydają się droższe – jutro 
nowe technologie 
pozwolą na obniżkę cen

- W niektórych przypadkach 
używanie tańszych 
nieekologicznych 
materiałów już dzisiaj jest  
kosztowniejsze –
wymagają   utylizacji 

- Produkty zrównoważone 
można wykorzystać 
wielokrotnie a firmy, które 
zajmują się recyklingiem 
odbierają zużyte materiały 
bezpłatnie np. ekologiczne 
dywany



Podsumowując – dlaczego należy rozważyć wejście na Ścieżkę Zero Netto:

- Zobowiązanie UE i zobligowanie rządów krajów europejskich

- Organizatorzy targów mówią NIE nieekologicznym rozwiązaniom

- Dołączają oni do inicjatywy Net Zero Carbon Events

- Coraz więcej klientów pyta o politykę Zero Netto

- Inne branże już mają wdrożone swoje ROADMAP: branża turystyczna, hotelarska, 
transportowa, lotnicza

- Abyśmy mogli być w łańcuchu ich dostaw powinniśmy podążać Ścieżką Zero Netto

- W ciągu kilku najbliższych lat produkty nieekologiczne i ich utylizacja będzie dużo 
droższa niż alternatywy ekologiczne

- To co nieekologiczne staje się passe

- Razem jest łatwiej – wraz z Zespołem NZCE opracowujemy Plan Działania / ROADMAP Zero Netto 
dla branży wydarzeń, w tym listę źródeł emisji i sposoby pomiaru, narzędzia redukcji, eliminacji 
i kompensacji emisji, bazę najlepszych praktyk

- Izba będzie dostarczać gotowych materiałów i narzędzi (dedykowana strona z materiałami do 
pobrania) oraz organizować regularne webinaria

Inicjatywa NZCE dla Członków PIPT



Inicjatywa NZCE dla Członków PIPT – harmonogram działań propozycja

IX - X 2022 X - XI  2022 XI – XII 2022 XII 2022 VI 2023 IX 2023 XII 2023 2024 - 2050
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Opracowanie niezbędnych materiałów, szablonów, webinaria, spotkania z ekspertami, uzupełnianie bazy dobrych praktyk – PIPT  



1. POMIAR: zapewnienie standardowych metodologii, metryk i współczynników 

branżowych do pomiaru śladu węglowego wydarzeń. ORGANIZACJA 

PROWADZĄCA: Zespół NZCE.

2. RAPORTOWANIE: konfiguracja i konsolidacja informacji o postępów w branży na 

podstawie szablonu raportowania przesyłanego przez firmy. ORGANIZACJA 

PROWADZĄCA: Zespół NZCE.

3. KOMPENSACJA WĘGLA: rozwinięcie podejścia opartego na hierarchii kompensacji 

w strategię ogólnobranżową. ORGANIZACJA PROWADZĄCA: Zespół NZCE.

4. ENERGIA OBIEKTU (obszar działania 1): wydajne zasilanie imprez z czystą, 

odnawialną energią. ORGANIZACJA PROWADZĄCA: AIPC

Inicjatywa NZCE – źródła informacji

Zakres prac i zespoły robocze w UFI:



5. PRODUKCJA I ODPADY (obszar działania 2): przeprojektowanie wydarzeń w celu 

wykorzystania zrównoważonych materiałów i unikania odpadów. ORGANIZACJA 

PROWADZĄCA: Zespół NZCE, IFES.

6. ŻYWNOŚĆ I MARNOTRAWIENIE ŻYWNOŚCI (Obszar działania 3): pozyskiwanie 

żywności w sposób zrównoważony i eliminowanie marnotrawienia żywności.
ORGANIZACJA PROWADZĄCA: chętne organizacje.

7. LOGISTYKA (Obszar działania 4): Wydajne przemieszczanie towarów i sprzętu oraz 

przejście na logistykę o zerowej emisji. ORGANIZACJA PROWADZĄCA: IELA, Zespół
NZCE.

8. PODRÓŻ I ZAKWATEROWANIE (obszar działania 5): współpraca i wywieranie 

wpływu na partnerów w sektorze podróży w celu zmniejszenia 

i złagodzenia emisji związanych z podróżami na wydarzenia. Zespół ICCA

Zakres prac i zespoły robocze w UFI:

Inicjatywa NZCE – źródła informacji



Branża targowa 

ratuje ziemię dla 

przyszłych pokoleń
– dołącz i TY

Dziękuję
Beata Kozyra

Lena Bretes-Dorożała


