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INICJATYWA NET ZERO CARBON EVENTS 

Inicjatywa Net Zero Carbon Events ma na celu zgromadzenie szerokiego grona interesariuszy  

z branży wydarzeń w celu: 

➢ wspólnego informowania o zaangażowaniu naszej branży w przeciwdziałanie zmianom 
klimatu i dążenia do zera netto do 2050 r. 

➢ opracowania jednolitej metodologii pomiaru bezpośrednich, pośrednich i w łańcuchu 
dostaw emisji gazów cieplarnianych w branży 

➢ opracowania ogólnobranżowego Planu Działania / ROADMAP prowadzącą do zera netto do 
2050 r. i redukcji emisji do 2030 r. zgodnie z Porozumieniem Paryskim1, ze wsparciem  
i wskazówkami w kluczowych kwestiach 

➢ wspierania współpracy z dostawcami i klientami, aby zapewnić kompatybilność rozwiązań 
i wspólne podejście 

➢ ustanowienia wspólnych mechanizmów raportowania postępów i dzielenia się najlepszymi 
praktykami 

Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich organizacji zaangażowanych w wydarzenia, które w każdej 

chwili mogą przyłączyć się do Inicjatywy. Rejestracja jest bezpłatna, ale wszyscy wspierający są 

proszeni o wniesienie wkładu finansowego. Aktualni sygnatariusze oraz partnerzy wspierający,  

w momencie wydania tego dokumentu, są wymienieni na ostatniej stronie. 

Więcej informacji na stronie www.netzerocarbonevents.org  

 
1 Porozumienie Paryskie - dokument przyjęty w 2015 roku podczas 21. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu. Więcej 
na: EUR-Lex - 22016A1019(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
http://www.netzerocarbonevents.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)
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STRESZCZENIE 
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WSTĘP 
 

OPIS SYTUACJI 

Wydarzenia są kluczem do ludzkiej współpracy. Stanowią platformę dla innowacji, biznesu, partnerstwa  

i nowych doświadczeń. Wydarzenia są integralną częścią naszego społeczeństwa, od dużych targów, 

wystaw, kongresów przez festiwale i imprezy muzyczne na żywo lub imprezy sportowe, przez mniejsze 

imprezy biznesowe czy  konferencje, po spotkania zespołów lub rodzin. Branża eventowa rozumie swoje 

korzyści ekonomiczne i społeczne, a jednocześnie jest całkowicie świadoma swojej odpowiedzialności za 

minimalizowanie wpływu działalności branży na klimat. 

Inicjatywa Net Zero Carbon Events została uruchomiona w sierpniu 2021 r. w celu zjednoczenia globalnej 

branży wydarzeń we wspólnej drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto (zero netto) do 2050 r. Plan ten 

jest wynikiem wspólnego działania ponad 390 organizacji z 55 krajów, które stały się zwolennikami tej 

inicjatywy i ma na celu wytyczenie wspólnej drogi dla całej branży do osiągnięcia tego ambitnego celu. 

To oparte na współpracy podejście międzybranżowe jest ważniejsze niż kiedykolwiek w obecnym 

kontekście spowolnienia gospodarczego, wyzwań dla globalnych łańcuchów dostaw i rosnących kosztów. 

Mniejsi gracze już teraz są ograniczeni finansowo i chociaż korzyści ekonomiczne z dekarbonizacji2 pojawią 

się w perspektywie średnioterminowej, jednak w perspektywie krótkoterminowej mogą dominować 

wyzwania finansowe. Współpracując, silna branża eventowa może nie tylko podkreślić korzyści, jakie 

przynosi światu, ale także jakie może dać wsparcie, tak potrzebne dzisiaj do wprowadzenia wymaganych 

zmian w celu osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r.  

NAWIĄZANIE WSPÓLNEJ PODRÓŻY 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY 

Być może bardziej niż jakikolwiek inny sektor, branża eventowa jest bardzo złożona i ma wielu 

różnorodnych interesariuszy pracujących nad ogromną liczbą projektów różnej wielkości na całym 

świecie. Oprócz firm bezpośrednio zaangażowanych w organizację wydarzeń, takich jak organizatorzy, 

którzy mogą być wielonarodowymi firmami lub osobami fizycznymi w firmie (i wiele pomiędzy) czy 

obiekty, które mogą być dużymi centrami kongresowymi o wielu zastosowaniach, stadiony sportowe, sale 

koncertowe, hotele, a nawet puste pole należy wymienić wszystkich usługodawców, którzy pomagają  

 
2 Dekarbonizacja to szereg działań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (w tym dwutlenku węgla), które są odpowiedzialne 
za ocieplenie klimatu: Dekarbonizacja – Encyklopedia Zarządzania (mfiles.pl)  

Zobowiązanie dotyczące wydarzeń o zerowej emisji dwutlenku węgla 

Zobowiązanie Net Zero Carbon Events zostało uruchomione w listopadzie 2021 r. jako sposób na połączenie i nadanie 

rozmachu działaniom całej branży. Sygnatariusze zobowiązują się do podjęcia następujących czterech działań w celu 

osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r.: 

➢ Przed końcem 2023 r. opublikować ścieżkę organizacji do osiągnięcia zera netto najpóźniej do 2050 r., z celem 
międzyokresowym zgodnym z wymogiem Porozumienia Paryskiego, aby zmniejszyć globalne emisje gazów 
cieplarnianych o 50% do 2030 r. 

➢ Współpracować z partnerami, dostawcami i klientami, aby wprowadzać zmiany w całym łańcuchu dostaw. 
➢ Mierzyć i śledzić własne emisje gazów cieplarnianych z Zakresu 1, 2 i 3 zgodnie z najlepszymi praktykami 

branżowymi. 
➢ Raportować z postępów działań przynajmniej co dwa lata. 

Pełen tekst zobowiązania znajduje się w Załączniku A 

https://netzerocarbonevents.org/initiative/
https://mfiles.pl/pl/index.php/Dekarbonizacja
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w realizacji wydarzeń w terenie (m.in. firmy budujące stoiska targowe, firmy spedycji targowej, firmy IT, 

firmy cateringowe, itp.), ale także lokalne organizacje rządowe i samorządowe, convention bureau, lub 

lokalne wspólnoty, które zachęcają i wspierają imprezy na swoich obszarach, wystawcy i sponsorzy, 

inwestorzy oraz oczywiście uczestnicy, bez których wydarzenia by nie istniały. 

Niniejszy Plan Działania / ROADMAP nie ma na celu dostarczenia odpowiedzi dla wszystkich powyższych 

grup i wszystkich rodzajów wydarzeń, ale ma stworzyć wspólne ramy w celu dążenia do redukcji 

dwutlenku węgla do wartości zero netto, które mogą być stosowane i dostosowywane przez poszczególne 

firmy i całą branżę. 

Ta wersja Planu Działania / ROADMAP skupia się na firmach bezpośrednio zaangażowanych w realizację 

wydarzeń, a mianowicie na organizatorach, obiektach i usługodawcach. Nie oznacza to, że inne 

zainteresowane strony, takie jak destynacje lub klienci nie mają do odegrania ważnej roli, co zostanie 

omówione bardziej szczegółowo w kolejnych wersjach Planu Działania/ ROADMAP. Część 2, Rozdział 6 

zawiera wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób można wykorzystać niniejszy Plan Działania / ROADMAP 

do zaangażowania tych ważnych dla inicjatywy Zero Netto interesariuszy. 

PODEJŚCIE OGÓLNOSYSTEMOWE 

Biorąc pod uwagę wyzwania związane ze zmianą klimatu, przewiduje się, że podjęcie kroków w celu 

dekarbonizacji przez pojedynczą organizację lub grupę organizacji jest niewystarczające. Chociaż potrzeba 

spotykania się, rozmowy i prezentowania produktów oraz dzielenia się doświadczeniami pozostaje 

punktem wyjścia do organizowania wydarzeń, należy ponownie przemyśleć sposób planowania  

i projektowania wydarzeń w całym systemie. Jest to również wymagane w kontekście rosnących kosztów 

dla klientów. 

Wprowadzenie niezbędnej zmiany systemowej będzie wymagało od poszczególnych firm nie tylko 

skupienia się na dekarbonizacji własnych działań i łańcucha dostaw, ale także współpracy krzyżowej, aby 

zapewnić priorytetowe potraktowanie niektórych z najbardziej wymagających „poprawy” elementów 

branży eventowej. Dla niektórych małych operatorów biznesowych, którzy stanowią kręgosłup branży 

wydarzeń może zaistnieć potrzeba zmierzenia się z dodatkowymi wydatkami, które będą wymagane, aby 

przejść proces dekarbonizacji.  

Współpraca krzyżowa obejmuje również partnerstwo z innymi branżami, takimi jak lotnictwo, transport, 

hotele, produkcja żywności itp. w celu opracowania nowych rozwiązań i dostosowania się wymagań na 

drodze do Zero Netto. 

W związku z powyższym Plan Działania / ROADMAP określa: 

➢ Ścieżkę Zero Netto Firmy (Rozdział 3), która zawiera wskazówki dla tych firm, które podpisały 
Zobowiązanie (i innych, które nie podpisały, ale pomimo tego chcą zrealizować Zero Netto do 2050 
r.), dotyczące postępów jakie powinny zaplanować, aby osiągnąć konkretne kamienie milowe. 

➢ Priorytetowe Obszary Działań (Rozdział 4), które określają priorytetowe obszary współpracy  
w całej branży oraz z zewnętrznymi interesariuszami, takimi jak branże „wspierające” (np. 
lotnictwo, produkcja żywności, zaopatrzenie w energię) i wskazują, gdzie będzie konieczne 
zastosowanie nowego podejścia oraz innowacyjnych rozwiązań w miarę zbliżania się do celu Zero 
Netto w 2050 r.  

OKREŚLENIE POZIOMU 

Szybkość, z jaką można podjąć działania w kierunku Zero Netto, będzie zależeć nie tylko od zaangażowania 

i zasobów, jakie organizacja lub grupa organizacji przeznaczy na dekarbonizację, ale także od czynników 

zewnętrznych związanych z lokalizacjami, w których firmy działają.  
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Ponadto organizacje, które podjęły już znaczące kroki w kierunku redukcji emisji CO2, mogą wykazywać 

wolniejszy progres niż te, które rozpoczynają działalność w kierunku dekarbonizacji, ponieważ pokusiły się 

o „owoce nisko zawieszone3”. W niektórych przypadkach określony model biznesowy może wpływać na 

sposób, w jaki organizacja odnosi się do celu Zero Netto. Dlatego nie ma jednej ścieżki lub osi czasu, które 

można zastosować do wszystkich organizacji we wszystkich lokalizacjach. Chociaż cel końcowy jest taki 

sam – zerowa emisja netto CO2 do 2050 r. – niektórzy mogą osiągnąć ten cel szybciej niż inni, a wyznaczona  

ścieżka może różnić się w zależności od firmy różnymi kamieniami milowymi osiąganymi w różnym czasie. 

Te „względy równości” są podkreślone w całym Planie Działania / ROADMAP. Biorąc pod uwagę mnogość 

różnych podejść, nie zostały one w tym momencie w pełni zdefiniowane, a prace mające na celu 

zapewnienie większej liczby wskazówek zostaną przedstawione w kolejnych wersjach Planu Działania  

/ ROADMAP. 

OKREŚLENIE POZIOMU BAZOWEGO 

Zidentyfikowanie punktu wyjścia lub punktu odniesienia jest kluczowym elementem przy ustalaniu celów 

redukcji emisji dwutlenku węgla. Porozumienie Paryskie wzywa do redukcji emisji o 50% do 2030 r., ale 

nie określa uniwersalnego punktu odniesienia. W związku z tym firmy mogą określić swoją linię bazową  

w zależności od dostępności danych lub innych czynników związanych z działalnością firmy, takich jak 

okres wzrostu czy fuzje, przejęcia, itp. Plan Działania / ROADMAP zawiera wskazówki, jak ustalić punkt 

odniesienia na poziomie firmy. 

WYDARZENIA CYFROWE I HYBRYDOWE 

Pandemia Covid-19 miała głęboki i niszczycielski wpływ na branżę wydarzeń. Wymuszony ruch online 

został zaakceptowany przez wielu graczy i zasadniczo zmienił sposób, w jaki ludzie myślą o wydarzeniach, 

potrzebie podróżowania na wydarzenia i sposobie nawiązywania kontaktu z odbiorcami zróżnicowanymi 

geograficznie. Oczywiste jest, że bardziej intensywne wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i możliwości 

organizowania imprez hybrydowych jest już osadzone w przyszłości branży eventowej. Jednak pojawienie 

się takich możliwości nie neguje wartości interakcji twarzą w twarz. Chociaż treści mogą być  

z powodzeniem dostarczane online, mniej skuteczne okazało się nawiązywanie kontaktów i tworzenie 

relacji biznesowych (w przypadku wydarzeń biznesowych) lub doznawania czystej przyjemności  

i wspólnych doświadczeń (w przypadku sportu, muzyki lub innych wydarzeń konsumenckich). 

W rezultacie, chociaż inicjatywa Net Zero Carbon Events dostrzega rolę, jaką mogą odegrać wydarzenia 

cyfrowe i hybrydowe, nie są one proponowane jako rozwiązanie dekarbonizacji branży eventowej. 

Wydarzenie cyfrowe nie tylko ma swój własny ślad węglowy, ale, co ważniejsze, istotą „cyfrowego 

działania” jest zapewnienie środków do dekarbonizacji wydarzeń twarzą w twarz, który jest podstawą, na 

której opiera się pozytywny wkład branży wydarzeń w rozwój ludzkości. Samo przejście do online, do 

czego zostaliśmy zmuszeni podczas pandemii, nie jest rozwiązaniem długoterminowym. 

 

 

 

 

 

 

 
3 Przypis tłumacza: “nisko wiszący owoc” - strategia opierająca się na wykonywaniu w pierwszej kolejności najłatwiejszych zadań. 

Praca nad wpływem emisji z podróży 

Emisje CO2 generowane przez podróże uczestników wydarzeń są znaczące i prawie we wszystkich przypadkach mają większy 

wpływ na ślad węglowy niż same wydarzenia. Branża eventowa jest świadoma swojej odpowiedzialności za redukcję także  

i tych emisji poprzez współpracę z partnerami z branży turystycznej, informowanie uczestników o zrównoważonych opcjach 

podróżowania oraz poprzez podejmowanie decyzji planistycznych, które skutkują bardziej wydajnymi lub ograniczonymi 

podróżami.  

W związku z tym jeden z pięciu obszarów działania określonych w niniejszym Planie Działania / Roadmap koncentruje się na 

emisjach związanych z podróżami. Wytyczne zawarte w niniejszym Planie Działania / Roadmap zalecają, aby organizatorzy 

wydarzeń mierzyli i raportowali emisje podróżne związane z uczestnikami oraz aby uwzględniali je przy obliczaniu całkowitego 

śladu węglowego wydarzenia. Jednak biorąc pod uwagę niski poziom wpływu, jaki organizatorzy wydarzeń mają na emisje  

z podróży, nie zaleca się uwzględniania ich w obliczeniach emisji firmy z Zakresu 3 (łańcuch dostaw), chyba że bilety na podróż 

są kupowane bezpośrednio przez firmę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Części 2, Sekcja 1: Ramy emisji  

z Zakresu 1, 2 i 3 dla branży eventowej. 

 



 

 Plan Działania / ROADMAP NZCE – PROJEKT DO PRZEGLĄDU – lipiec 2022 r.  

 

St
ro

n
a 

8 

PLAN DZIAŁANIA / ROADMAP 

Poruszanie się po Planie Działania / ROADMAP 

Plan Działania / ROADMAP podzielony jest na trzy części: 

Część 1: Wspólne podejście, określające Ścieżkę Firmy Zero Netto i Priorytetowe Obszary Działań oraz  

                zapewnia nadrzędne ramy dla branży eventowej w celu dojścia do Zero Netto. 

Część 2: Wytyczne i zasoby zapewniające wsparcie techniczne dla firm podczas tworzenia własnej Ścieżki  

                Zero Netto i wskazujące wspólne podejście do stosowania w całej branży w celu zapewnienia  

                spójności. 

Część 3: Dalsze informacje zawierające szereg załączników z podstawowymi danymi w kluczowych  

                  tematach. 

Jak powstał Plan Działania / ROADMAP 

Plan Działania / ROADMAP został opracowany w procesie konsultacji z udziałem członków grupy 

zadaniowej inicjatywy Net Zero Carbon Events oraz szerszej społeczności interesariuszy. W styczniu 2022r. 

przeprowadzono ankietę wśród zainteresowanych inicjatywą. Grupa zadaniowa, po dokonaniu przeglądu 

odpowiedniej literatury i aktualnych informacji oraz po odbyciu konsultacji wewnątrz grupy zadaniowej, 

a także z innymi wybranymi stronami przedstawiała pierwszą wersję Planu Działania / ROADMAP – planu 

dojścia do zeroemisyjnych eventów. Projekt ten został następnie przedstawiony wszystkim zwolennikom 

inicjatywy w celu pozyskania uwag i informacji zwrotnych, które zostały uwzględnione w niniejszej, drugiej 

wersji dokumentu, do którego zapoznania zachęcamy obecnie szersze grono interesariuszy. Zostanie on 

poprawiony i zaktualizowany na podstawie otrzymanych od Państwa informacji zwrotnych przed 

przedstawieniem ostatecznej wersji Planu Działania / ROADMAP. Więcej informacji na temat metodologii 

i konsultacji znajduje się w Załączniku H. 

DALSZE KROKI 

Plan Działania / ROADMAP zapewnia ramy, które poprowadzą branżę wydarzeń w jej drodze do Zero 

Netto. W kolejnej fazie inicjatywy Net Zero Carbon Events nacisk zostanie przeniesiony na wsparcie firm 

w radzeniu sobie z wyzwaniami związanym z dekarbonizacją. Strumienie robocze zostaną opracowane 

zgodnie z Priorytetowymi Obszarami Działań w celu: 

➢ określenia działań, które można łatwo wdrożyć bez większych zmian w organizacji; 
➢ wyróżnienia projektów i inicjatyw będących już w toku, które definiują nowe rozwiązania – oraz 

zapewnić mechanizm wymiany wiedzy i najlepszych praktyk; 
➢ stosowania kreatywnego myślenia do odkrywania nowych i innowacyjnych sposobów działania, 

takich jak korzystanie z lokalnych dostawców, konsolidacja działalności i opracowywanie kalendarza 
wydarzeń w celu zmniejszenia potrzeb transportowych między eventami. 

 
Dodatkowe strumienie pracy będą koncentrować się na opracowywaniu metryk i metodologii pomiaru, 

ogólnobranżowym raportowaniu postępów i dalszym badaniu możliwości strategicznego, 

międzybranżowego podejścia do kompensacji nadwyżki gazów. 

Więcej informacji na temat wszystkich strumieni roboczych można znaleźć na stronie: 

www.netzerocarbonevents.org/resources. 

 

  

http://www.netzerocarbonevents.org/resources
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CZĘŚĆ 1: WSPÓLNE STANOWISKO / PODEJŚCIE 
 

ROZDZIAŁ 1: DROGA DO ZERO NETTO 

1.1.1 KRYZYS KLIMATYCZNY 

Według słów, które padły w czasie Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) Zmiany klimatu 

są … „powszechne, szybkie i nasilające się”. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zmianami 

klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem. Jednak pomimo wzrostu publicznych planów i zobowiązań 

podjętych zarówno przez kraje, miasta, jak i firmy, nauka nadal wskazuje, że ludzkość wciąż jest daleka od 

powstrzymania zmian klimatycznych, aby nie wykroczyły one poza punkt, który jest nieodwracalny – to  

jest  „ograniczenie wzrostu średniej temperatury globalnej do poziomu znacznie niższego niż 2 °C powyżej 

poziomu przedindustrialnego oraz podejmowanie wysiłków mających na celu ograniczenie wzrostu 

temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu przedindustrialnego”4, jak określono w Porozumieniu Paryskim. 
W miarę nasilania się potrzeby uwagi i pilności w stosunku do zmian klimatycznych, rządy podejmują coraz 

poważniejsze działania. Zalewa nas fala zasad i regulacji związanych z ochroną klimatu, ponieważ rządy 

wyznaczają swoje własne cele i zadania. Na przykład plan UE Fit for 55 dostosowuje przepisy do celu 

polegającego na zmniejszeniu emisji o 55% do 2030 r. Zamiast czekać na wyraźne regulacje polityczne 

przed podjęciem działań, niniejszy Plan Działania / ROADMAP na lata 2022–2050 ma zainspirować to 

stworzenia działań zapobiegawczych, które pomogą branży eventowej dokonać zdecydowanego przejścia 

w kierunku bardziej zrównoważonych wydarzeń. 

Działania na rzecz klimatu są również coraz częściej priorytetem wśród akcjonariuszy firm, a inwestycje  

w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności, ładu korporacyjnego (ESG)5 nabierają rozpędu. 

Akcjonariusze chcą, aby ich głos był również słyszany. Na przykład akcjonariuszom firmy Exxon Mobil udało 

się usunąć trzech członków zarządu i wprowadzić trzech nowych członków i skłonić firmę Exxon Mobil do 

zmniejszenia śladu węglowego6. 

Również konsumenci stają się – przy dokonywaniu zakupów – coraz bardziej świadomi wpływu na 

zrównoważony rozwój. Prawie 80% konsumentów zmienia swoje preferencje zakupowe w oparciu  

o społeczną odpowiedzialność lub wpływ na środowisko7. Raport Booking.com dotyczący 

zrównoważonego podróżowania w 2022 wykazał, że 81% podróżnych na całym świecie potwierdza, iż 

zrównoważone podróżowanie jest dla nich ważne, a 50% twierdzi, że ostatnie wiadomości o zmianach 

klimatu wpłynęły na dokonywanie przez nich bardziej zrównoważonych wyborów w zakresie podróży. 

Sygnatariusze deklaracji Net Zero Carbon Events zobowiązali się do osiągnięcia wartości zero netto emisji 

gazów cieplarnianych do 2050 r. i, aby to osiągnąć, do zmniejszenia swoich emisji o 50% do 2030 r., jako 

poziom działań niezbędnych do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 °C. Jednak nawet jeśli wzrost 

temperatury będzie ograniczony do 1,5 °C, negatywne skutki ocieplenia będą nadal widoczne w wielu 

częściach świata. Zmieniające się wzorce pogodowe, coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe, 

podnoszenie się poziomu morza, pożary i susze już powodują zniszczenia. 

Branża eventowa jako branża globalna, która generuje korzyści ekonomiczne i zatrudnia ludzi na całym 

świecie, zdaje sobie sprawę z roli, jaką może i musi odegrać w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla  

i łagodzeniu skutków zmian klimatu. 

 
4 EUR-Lex - 22016A1019(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
5 ESG Environmental, Socialand Corporate Governance – Środowisko, Społeczna odpowiedzialność, Ład korporacyjny 
6 https://www.reuters.com/business/sustainable-business/shareholder-activism-reaches-milestone-exxon-board-vote-nears-end-2021-05-26/   
7 https://www.circularonline.co.uk/news/research-sustainability-rising-up-consumer-agenda/    

https://globalnews.booking.com/climate-community-and-choice-bookingcom-reveals-the-trends-shaping-sustainable-travel-in-2022
https://globalnews.booking.com/climate-community-and-choice-bookingcom-reveals-the-trends-shaping-sustainable-travel-in-2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)
https://www.circularonline.co.uk/news/research-sustainability-rising-up-consumer-agenda/
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1.1.2 ZERO NETTO W PRAKTYCE 

Zerowa emisja netto odnosi się do równowagi między emisją gazów cieplarnianych (GHG) wytwarzanych 

przez człowieka a ich usuwaniem z atmosfery. Aby osiągnąć tę równowagę, emisje gazów cieplarnianych 

muszą zostać zredukowane, a te, których nie uniknięto, muszą zostać skompensowane lub 

zneutralizowane poprzez zastosowanie długoterminowych rozwiązań wychwytywania dwutlenku węgla. 

Ww. neutralizacja nie jest tym samym, co bycie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, co 

może być pośrednim krokiem w kierunku Zero Netto. Aby być bycie neutralnym pod względem emisji 

dwutlenku węgla emisje, których nie da się uniknąć powinny być kompensowane za pomocą tradycyjnych 

środków wyrównawczych (kredyty węglowe pochodzące z projektów rozwijających energię odnawialną 

czy bardziej wydajny transport itp.), które finansują redukcje emisji gazów w dowolnym miejscu na 

świecie. 

Protokół gazów cieplarnianych GHG (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) dzieli emisje dwutlenku 

węgla na trzy Zakresy (zob. Rysunek 1.1). 

 
Rysunek 1.1.1 Trzy zakresy emisji gazów cieplarnianych.  

 

Źródło: Protokół dotyczący GHG 

Zakres 1 – Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych pochodzące ze źródeł będących własnością lub 
kontrolowanych przez organizację.  
Są to gazy powstające w obiektach należących do firmy lub przez nią nadzorowanych, wskutek spalania 
paliw w źródłach stacjonarnych lub mobilnych, a także emisje procesowe i ulatnianie się z instalacji 
czynników chłodniczych będących gazami cieplarnianymi. 
Obejmują one m. in. spalanie gazu na potrzeby procesów produkcyjnych lub ogrzewania budynków, 
zużycie paliwa przez firmową flotę transportową czy ulatniające się czynniki chłodnicze z chłodni we 
własnym centrum dystrybucyjnym. Zakres 1 jest względnie łatwy do zidentyfikowania i obliczenia, gdyż 
wymaga głównie zebrania danych o zużyciu przez firmę paliw i wycieków czynników chłodniczych.8 

Zakres 2 – Pośrednie emisje GHG z zakupionej z zewnątrz energii zużywanej przez organizację.  

 
8 Przypis tłumacza na podstawie: Scope 1, Scope 2, Scope 3 – Klimatopedia 

https://ghgprotocol.org/
https://klimatopedia.pl/zakres-1-2-3-scope-1-2-3/
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To energia, którą firma kupuje z zewnątrz: energia elektryczna, cieplna, para technologiczna, chłód. 

Zidentyfikowanie śladu węglowego Zakresu 2 również jest względnie proste i wymaga głównie 

inwentaryzacji zużycia zakupionej energii oraz jej źródeł. W celu jej redukcji, można zdecydować się na 

zakup gwarantowanej energii pochodzącej w 100% z OZE.9 

Zakres 3 – Inne pośrednie emisje GHG, które powstają w wyniku działań organizacji, ale pochodzą ze 

źródeł nie będących własnością lub nie kontrolowanych przez organizację i uwzględniają cały łańcucha 

dostaw firmy – począwszy od śladu węglowego zawartego w materiałach czy półproduktach 

wykorzystanych do produkcji bądź przygotowania świadczonych usług, aż do emisji związanych  

z wykorzystaniem produktu przez końcowych użytkowników i jego końcową utylizację. W Zakresie 3 

znajdują się także pośrednie emisje, wynikające z działalności przedsiębiorstwa, np. odpady, podróże 

służbowe pracowników i emisje firm transportowych działających na zlecenie firmy. 

Precyzyjne obliczenie śladu węglowego Zakresu 3 wymaga współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw 
firmy, na których przedsiębiorstwo ma jedynie wpływ pośredni, np. poprzez stosowne polityki zakupowe. 
Optymalizacja emisji Zakresu 3 często może prowadzić do istotnego przebudowania portfolio produktów 
i procesów biznesowych.10  

Aby organizacja osiągnęła zerową emisję netto należy zająć się emisjami ze wszystkich trzech Zakresów. 

Jest to ważne dla branży eventowej, ponieważ nie tylko firmy eventowe będą musiały zająć się redukcją 

emisji łańcucha dostaw, ale mi.in. podróże na wydarzenia – mogą stanowić znaczną część emisji innych 

firm z Zakresu 3. 

 
Rysunek 2.1.2 Hierarchia zarządzania węglem 

 

Źródło: www.g7uk.org 

 

Jeśli chodzi o przeciwdziałanie śladowi węglowemu, priorytetem firmy powinno być przede wszystkim 

unikanie emisji dwutlenku węgla. Strategie powinny zatem koncentrować się na redukcji emisji (np. 

poprzez zwiększenie wydajności energetycznej), a następnie zastępowaniu działań wysokoemisyjnych 

alternatywami niskoemisyjnymi. Jako ostateczną opcję można rozważyć kompensację emisji dwutlenku 

węgla poprzez jego wychwytywanie lub usuwanie. 

 
9 J.w. 
10 J.w. 

https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/10/G7-Carbon-Management-Plan-FINAL.pdf
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1.1.3 ŚLAD WĘGLOWY WYDARZEŃ 

Ślad węglowy wydarzeń różni się znacznie w zależności od rodzaju, wielkości i lokalizacji wydarzenia. Im 

większe wydarzenie i im dalej uczestnicy będą musieli podróżować, tym większy będzie ślad węglowy. 

Jednak różne rodzaje zdarzeń generują emisje na różne sposoby, a ich ilość różni się w zależności od 

zdarzenia. 

W przypadku zdecydowanej większości wydarzeń największym czynnikiem przyczyniającym się do emisji 

dwutlenku węgla są podróże na i z wydarzenia. Jak pokazują dane zebrane z całej francuskiej branży 

eventowej z okresu dwóch lat, dotyczy to nawet eventów krajowych, w przypadku których odległości 

mogą być mniejsze niż w przypadku wydarzeń międzynarodowych. (Rysunek 1.1.3). 

 
Rysunek 1.1.3 Emisje dwutlenku węgla z wydarzeń we Francji 

 

Źródło: Unimev 

Pozostałe czynniki przyczyniające się w znaczący sposób do powstawania śladu węglowego są różne  

w zależności od rodzaju wydarzenia. W przypadku wydarzeń, w których głównym elementem jest 

aranżacja i zabudowa przestrzeni takich, jak targi i wystawy stoiska targowe i inne elementy 

wykończeniowe są zwykle drugim co do wielkości, po podróży, czynnikiem przyczyniającym się do emisji 

dwutlenku węgla. 

W przypadku imprez firmowych zazwyczaj największy wpływ na emisję dwutlenku węgla ma serwowane 

jedzenie. Logistyka, czyli transport i spedycja sprzętu i towarów na imprezę, jest również ważnym 

czynnikiem przyczyniającym się do powstawania śladu węglowego, szczególnie w przypadku targów  

i wystaw. Istotna będzie również energia obiektu, która może być różna w zależności od rodzaju 

wykorzystywanego miejsca i wielkości wydarzenia.  

Pomijając element podróży można wyraźniej zobaczyć wpływ tych różnych elementów. Dodatek D 

zawiera więcej szczegółów i definicji dotyczących źródeł emisji wydarzenia (rysunek 1.1.4). 

W rzeczywistości ślad węglowy każdego wydarzenia jest inny i bardzo często również mierzony w inny 

sposób. Ponieważ branża zaczyna dopiero swoją drogę do Zero Netto, sprostanie wyzwaniu, jakim jest 

sposób pomiaru staje się priorytetem. 

➢ Konferencja Green Build w 2021 r. w San Diego w Kalifornii poinformowała, że 87% całkowitej emisji 
dwutlenku węgla pochodziło z podróży lotniczych, 10% z miejsca wydarzenia, 1,5% z transportu 

https://images.go.informaconnect01.com/Web/UBMSCG/%7Ba31304fa-6652-45ab-b27e-2e54cb42026b%7D_GB21_Sustainability_Report_Final_02.10.22.pdf
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towarowego i lokalnego, a 1,5% z zakwaterowania. 
➢ W sezonie 2021 Formuły E odnotowano, iż 71% jej śladu węglowego stanowił transport, 14% było 

generowane przez podróże personelu, 7% przez operacje związane z wydarzeniem, 5% przez 
podróże widzów, 2% jedzenie i napoje, a 1% samochód. 

➢ Badania z Japonii pokazują, że chociaż transport jest nadal największym źródłem emisji, stanowi on 
jedynie 56% śladu generowanych przez wydarzenia. Inne źródła emisji to: planowanie  
i przygotowanie (13%), zakwaterowanie (12%), rozrywka i zakupy (10%), żywność i napoje (7%). 

 

Rysunek 1.1.4 Emisje dwutlenku węgla z wydarzeń we Francji bez podróży i zakwaterowania 

 
Źródło: Unimev 

 

Kwantyfikacja śladu węglowego wydarzeń wirtualnych i cyfrowych elementów wydarzeń osobistych to 

rozwijająca się dziedzina. Ślad węglowy wydarzeń wirtualnych obejmuje11 emisje cyklu życia komputerów 

uczestników wydarzenia, zużycie energii w sieciowym transferze danych, zużycie energii przez serwery  

i inne elementy (oświetlenie, monitory itp.), które nie miałyby miejsca bez wydarzenia. W przykładzie 

wirtualnej konferencji, która odbyła się w maju 2022 r., 64% emisji pochodziło z sieciowego przesyłania 

danych, 19% z przedkonferencyjnych spotkań planistycznych, a 11% z korzystania z komputera podczas 

konferencji. Inna analiza12 wykazała, że emisje dwutlenku węgla podczas wirtualnego wydarzenia mogą 

być mniej więcej takie same, jak elementy na miejscu wydarzenia na żywo (tyle, że bez emisji z transportu). 

1.1.4 POTRZEBA ZMIAN SYSTEMOWYCH 

Łańcuch dostaw branży eventowej jest duży i złożony, z wieloma zróżnicowanymi interesariuszami. 

Obejmuje on organizatorów wydarzeń, obiekty, całą gamę usługodawców, a także firmy wystawiennicze 

i zwiedzających. Każde wydarzenie jest wyjątkowe pod względem sposobu realizacji i konkretnych 

interesariuszy, których dotyczy. Jednak choć każde wydarzenie jest wyjątkowe, wszystkie wydarzenia są 

wspierane przez zbliżone systemy i struktury, które stanowią podstawę branży eventowej. Oznacza to, że 

aby określone zdarzenie miało wartość Zero Netto, systemy i struktury, które je obsługują, muszą mieć 

wartość Zero Netto. Samo w sobie nie ma czegoś takiego jak „wydarzenie zerowe netto”. 

Jak pokazuje rysunek 1.1.5, zdarzenie jest jak liść na drzewie – może być zdrowe tylko wtedy, gdy cały 

system, który je obsługuje, jest zdrowy. Jest to przeciwieństwo „wydarzenia neutralnego pod względem 

emisji dwutlenku węgla”, w którym emisje zdarzenia można określić ilościowo, a następnie zrównoważyć. 

 
11 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207233.2020.1864190  
12 https://www.chrisjohnson.earth/2020/08/26/how-significant-is-the-environmental-footprint-of-online-vs-real-life-events/  

https://www.fiaformulae.com/en/news/2021/september/how-formula-e-achieved-net-zero#:~:text=It's%20a%20year%20since%20the,seven%20seasons%20of%20electric%20racing
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5001/pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207233.2020.1864190
https://www.chrisjohnson.earth/2020/08/26/how-significant-is-the-environmental-footprint-of-online-vs-real-life-events/
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Rysunek 1.1.5 Ekosystem wydarzeń 

 
 

W rezultacie potrzebne są zmiany systemowe i dalszy rozwój w branży. Planowanie wydarzeń i podążanie 

przez firmę w kierunku do Zero Netto musi dziać się równocześnie z działaniami w całym łańcuchu dostaw, 

aby cały system również zaczął się dekarbonizować.  

W obecnym klimacie rosnących kosztów istnieje dodatkowy imperatyw „robienia rzeczy inaczej”  

w ramach systemu i projektowania wydarzeń, które będą bardziej wydajne. 

1.1.5 DZIAŁANIA WPŁYWAJĄCE NA ŁAŃCUCH DOSTAW 

Jednym z najtrudniejszych aspektów, na drodze dekarbonizacji branży eventowa, jest fakt, że większość 

emisji związanych z wydarzeniem leży poza bezpośrednim wpływem interesariuszy branży eventowej. 

Poza energią zużywaną w obiekcie, którą obiekt ma możliwość ograniczyć lub zastąpić odnawialnymi 

źródłami, większość pozostałych emisji jest generowana przez podmioty spoza branży eventowej – sektor 

lotniczy, hotele, transport drogowy, produkcja wyposażenia na stoiska (np. dywany) czy materiałów 

promocyjnych, systemy AV, żywność, itp. 

Jak wskazano powyżej, aby osiągnąć zerowy poziom netto emisji, podmioty muszą zająć się swoimi 

emisjami w całym łańcuchu dostaw. Zatem w celu osiągnięcia Zero Netto jednym z kluczowych działań dla 

branży eventowej – jako poszczególnych firm i jako całości – jest zaangażowanie interesariuszy  

i generowanie rozwoju w całym łańcuchu dostaw. W związku z tym, oprócz podążania własną ścieżką Zero 

Netto, firmy zajmujące się wydarzeniami muszą współpracować zarówno z firmami z branży, jak  

i z dostawcami dla branży, aby inspirować i promować działania Zero Netto na całym świecie. 

1.1.6 INNE ŚCIEŻKI BRANŻOWE 

Branża eventowa nie jest osamotniona w swoim zaangażowaniu w działania Zero Netto. Wiele firm, które 

zaopatrują branżę eventową, a także inne branże, opublikowały zobowiązania i własne ścieżki dojścia do 
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zerowej emisji gazów. W miarę, jak świat łączy się na drodze do Zero Netto, postęp w tym zakresie będzie 

mógł być dokonywany wspólnie. Chociaż trajektoria będzie się zmieniać w zależności od różnych 

czynników sytuacyjnych i geograficznych, a w niektórych przypadkach od bliżej nieokreślonych innowacji, 

globalne działania na rzecz dekarbonizacji będą miały istotny wpływ również na zdolności branży 

eventowej do osiągnięcia zerowej emisji CO2 do 2050 r.  

Wykresy 1.1.6 i 1.1.7 pokazują, jak może wyglądać ścieżka dekarbonizacji śladu branży wydarzeń w oparciu 

o cele i plany opublikowane przez inne branże13. 

 
Rysunek 1.1.6 Ścieżka Zero Netto z innych branż.  

 

Źródło: Początkowe proporcje na podstawie danych Unimev 

 

Rysunek 1.1.7 przedstawia Ścieżkę Zero Netto z innych branż bez podróży i zakwaterowania w celu 

podkreślenia obszarów, na które branża eventowa ma wyższy wpływ. 

 
Rysunek 1.1.7 Ścieżka Zero Netto z innych branż bez podróży i zakwaterowania.  

 
Źródło: Początkowe proporcje na podstawie danych Unimev 

 
13 Zobacz Załącznik C, aby zapoznać się z przeglądem innych zobowiązań branżowych i ścieżek dojścia do Zero Netto 
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ROZDZIAŁ 2: PLAN DZIAŁANIA / ROADMAP – PRZEGLĄD 
 

1.2.1 PRZEGLĄD 

Niniejszy Plan Działania / ROADMAP dla wydarzeń został zaprojektowany w celu zapewnienia spójnych 

ram dla działań, które mają być podejmowane wspólnie przez branżę eventową w celu osiągnięcia zerowej 

emisji netto (Zero Netto) do 2050 roku. Plan Działania / ROADMAP wskazuje ścieżkę postępowania firmy 

(Ścieżka Zero Netto) prowadzącą do realizacji Zobowiązania Net Zero Carbon Events, a także ramy dla 

określenia szeroko pojętych Branżowych Obszarów Działań Priorytetowych. Wskazówki zawarte  

w załącznikach do niniejszego dokumentu mają na celu wyjaśnienie niektórych zawiłości związanych 

działaniami dekarbonizacyjnymi branży eventowej, tak aby można było zastosować spójne dla całej branży 

podejścia, takie jak np. definiowanie granic Zakresu 3 emisji gazów cieplarnianych. 

1.2.2. ŚCIEŻKA ZERO NETTO FIRMY A PRIORYTETOWE OBSZARY DZIAŁAŃ  

Ścieżka Zero Netto firmy określa proces, który firmy powinny starać się realizować w swoich własnych 

planach dojścia do Zero Netto, z sugerowanymi przełomowymi datami, w których należy podjąć działania 

lub dokonać progresu. 

Branżowe Priorytetowe Obszary Działań stanowią kluczowe tematy, w których wymagana jest 

współpraca, zarówno w ramach branży, jak i poza nią, w celu osiągnięcia rzeczywistego postępu. 

Przedstawiono w nich wskazówki dotyczące postępów, jakich można oczekiwać w latach przełomowych 

w celu wspierania rozwoju inicjatywy Zero Net Carbon Events oraz proponowane rozwiązania. 

 
Rysunek 1.2.1 Ścieżka Zero Netto a Priorytetowe Obszary Działań 

 
 

1.2.3 ZASADA RÓWNOŚCI/SPRAWIEDLIWOŚCI 

Szybkość, z jaką można podjąć działania w kierunku Zera Netto, będzie zależeć nie tylko od zaangażowania 

i zasobów, jakie dana organizacja lub grupa organizacji przeznaczy na dekarbonizację, ale także od 

czynników zewnętrznych związanych z lokalizacjami, w których firmy działają. Ponadto organizacje, które 

podjęły już znaczące kroki w kierunku zerowej emisji CO2, mogą poruszać się wolniej niż te, które dopiero 

zaczynają swoje działania. W niektórych przypadkach również przyjęty model biznesowy może wpływać 

na sposób, w jaki organizacja odnosi się do Zero Netto. Dlatego nie ma jednej ścieżki lub osi czasu, które 

można by zastosować do wszystkich organizacji we wszystkich lokalizacjach. Chociaż cel końcowy jest taki 

sam – Zero Netto do 2050 r. – niektórzy mogą osiągnąć ten cel szybciej niż inni, a obrana ścieżka może 

różnić się w zależności od firmy różnymi kamieniami milowymi osiągniętymi w różnym czasie.  

W omawianych Priorytetowych Obszarach Działań te zasady równości/sprawiedliwości14 są 

 
14 Pojęcie słuszności lub zasada sprawiedliwości/równości pochodzi z kryteriów ONZ Race to Zero i jest również częścią zasad przewodnich 
UNFCCC. 
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przedstawione w zarysie i zawierają wskazówki, które można zastosować w przypadku konkretnej 

organizacji. 

1.2.4 EWOLUCJA W CZASIE 

W miarę zbliżania się do Zero Netto zostaną podjęte nowe zobowiązania i określone nowe rozwiązania. 

Ponadto poprawi się jakość i dostępność danych, które zapewnią rzeczywisty wgląd w tempo i skuteczność 

różnych działań dekarbonizacyjnych w branży wydarzeń. Oczekuje się zatem, że niniejszy Plan Działania / 

ROADMAP na lata 2022–2050 będzie ewoluował wraz ze zmianą oczekiwań i możliwości, podobnie jak 

ramy czasowe i wytyczne w nim zawarte. 
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ROZDZIAŁ 3: ŚCIEŻKA FIRMY ZERO NETTO 
 

1.3.1 PRZEGLĄD 

Ścieżka Firmy Zero Netto określa etapy, do których firma powinna dążyć, aby osiągnąć kluczowe kamienie 

milowe. Zakładając, że różne firmy będą rozwijać się w różnym tempie, Ścieżka Zero Netto zapewnia 

wytyczne, których należy przestrzegać. Może to dotyczyć każdej firmy z branży eventowej, organizatora, 

obiektu, usługodawcy lub dostawcy. Ścieżka Firmy powinna być wdrażana w całej firmie. 

Ścieżka Firmy sugeruje, że: 

➢ Do 2023 roku zostaną określone granice śladu węglowego za pomocą wytycznych Zakresu 1, 2 i 3 
emisji gazów cieplarnianych w Planie Działania / ROADMAP, a Ścieżka Zero Netto zostanie 
wprowadzona => ZDEFINIUJ I ZAPLANUJ 

➢ Do 2025 roku zostaną wdrożone systemy do pomiaru śladu węglowego na poziomie korporacyjnym  
i poziomi wydarzenia, a kryteria zrównoważonego rozwoju zostaną uwzględnione we wszystkich 
umowach => MIERZ I WDRAŻAJ 

➢ Do 2030 roku emisje dwutlenku węgla firmy zostaną zredukowane o 50% poprzez zwiększenie 
wydajności energetycznej i wyeliminowanie elementów i procesów wysokoemisyjnych => REDUKUJ 

➢ Do 2035 roku pozostałe działania i elementy o dużej emisji dwutlenku węgla zostaną zastąpione 
odnawialnymi, nadającymi się do ponownego użycia, zrównoważonymi alternatywami => ZASTĄP 

➢ Do 2040 roku wszelkie pozostałości emisji dwutlenku węgla będą usuwane z atmosfery za pomocą 
solidnych i akredytowanych procesów wychwytywania lub usuwania dwutlenku węgla => USUŃ 

➢ Daty kamieni milowych nie stanowią ani punktu początkowego, ani końcowego dla wymienionych 
działań, ale wskazują, w którym miejscu na Ścieżce Zero Netto powinna znajdować się firma. 

1.3.2. ZDEFINIUJ I ZAPLANUJ 

W pierwszej kolejności firmy powinny starać się określić granice swoich emisji i wprowadzić plan 

dekarbonizacji. Część 2, Sekcja 1 zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób firmy 

powinny podchodzić do Zakresów 1, 2 i 3 emisji gazów cieplarnianych, a także ramy dla ustalania emisji  

z Zakresu 3. 

W chwili obecnej pozyskanie danych dotyczących emisji z Zakresu 3 prawdopodobnie będą stanowiły 

wyzwanie, jednak dane dotyczące własnych emisji z Zakresu 1 i 2 (energia generowana na miejscu  

i energia zakupiona z sieci) powinny być dostępne. 

Na tym etapie powinna również obowiązywać w firmie rzetelna polityka zrównoważonego rozwoju. 

Pięć Priorytetowych Obszarów Działania opisanych w następnym rozdziale, które są istotne dla Twojej 

firmy, może pomóc Ci ustrukturyzować podejście do dekarbonizacji. Twój plan może ewoluować w czasie, 

ale powinien obejmować etapy pomiaru i wdrażania, redukcji, zastępowania i usuwania, jakie określono 

w niniejszym Planie Działania / ROADMAP. 

1.3.3. MIERZ I WDRAŻAJ 

Branża eventowa musi jak najszybciej opracować wspólną metodologię i sposoby pomiaru oraz narzędzia 

pomocnicze, aby umożliwić regularne gromadzenie i udostępnianie spójnych i wysokiej jakości danych. 

Przewodzi temu inicjatywa Net Zero Carbon Events, współpracując z zainteresowanymi stronami, które 

już działają w tym obszarze15. Istnieje również szansa opracowania wskaźników branżowych do 

 
15 Przewiduje się, że do czasu opublikowania Planu Działania w listopadzie 2022 r. zostanie opracowana i uzgodniona wspólna metodologia  
i narzędzia pomiaru służące do określenia zużycia energii podczas wydarzeń, a także powstanie infrastruktura wspierająca ustalanie 
ogólnobranżowych wskaźników emisji. 
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wykorzystania w przypadku, gdy nie są dostępne dane opomiarowane licznikami. W międzyczasie można 

korzystać z opracowanych w Części 2, Sekcja 2 i Załączniku F wskazówek określających, jakie dane należy 

zbierać, jakie pytania należy zadawać i po czyjej stronie leży odpowiedzialność za zbieranie i udostępnianie 

danych. 

Do 2025 roku wszystkie umowy powinny zawierać moce kryteria zrównoważonego rozwoju i redukcji 

emisji dwutlenku węgla. Do tego czasu niektóre firmy mogą podejmować decyzje zakupowe w oparciu  

o zrównoważony rozwój, ale w ramach minimum należy zadać stosowne pytania dostawcom i wymagać 

od nich spełnienia podstawowych wymogów, takich jak posiadanie planu zrównoważonego rozwoju lub 

Ścieżki Zero Netto. 

1.3.4 REDUKUJ, ZASTĄP I USUŃ 

Działania mające na celu zmniejszenie, zastąpienie i usunięcie emisji dwutlenku węgla z łańcucha dostaw 

branży eventowej powinny następować stosownych odpowiednich latach przełomowych. Istnieje wiele 

zasobów branżowych, które mogą dostarczyć wskazówek, jak podejść do tego problemu, a Branżowe 

Priorytetowe Obszary Działań powinny stanowić ramy dla wspólnych działań. Sekcja „Podejście 

ogólnosystemowe” w każdym Priorytetowym Obszarze Działań wskazuje główne działania, które mogą 

podjąć różne zainteresowane strony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bioróżnorodność i zmiana klimatu 

Powiązania między bioróżnorodnością a zmianami klimatycznymi przebiegają dwojako. Chociaż zmiana klimatu jest jedną  

z głównych przyczyn utraty różnorodności biologicznej, niszczenie ekosystemów przyspiesza zmianę klimatu i zwiększa 

podatność na utratę bioróżnorodności, podważając zdolność przyrody do regulowania emisji gazów cieplarnianych  

i wytrzymywania ekstremalnych warunków pogodowych. W związku z tym ochrona bioróżnorodności i redukcja emisji 

dwutlenku węgla są coraz częściej postrzegane jako wspólne i nierozerwalnie powiązane ze sobą działania. Zostało to 

podkreślone przez niedawne dodanie kryteriów bioróżnorodności do kryteriów wyścigu Przywództwo do Zera Netto oraz 

rosnącą dynamikę działań Task Force on Nature Related Financial Disclosure (TCND). Ponieważ plany ewoluują w czasie, firmy 

będą musiały wziąć pod uwagę bioróżnorodność w swoich planach Zero Netto. Bioróżnorodność w planach może obejmować 

konieczność oceny wpływu budowy nowych obiektów na bioróżnorodność, włączenie bioróżnorodności do budynków poprzez 

ogrody na dachu i projektowanie biofilne, zapewnienie zrównoważonego wykorzystania drewna lub zrównoważonych połowów 

owoców morza. 
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ROZDZIAŁ 4: BRANŻOWE PRIORYTETOWE OBSZARY DZIAŁAŃ 
 

Plan Działania / ROADMAP składa się z pięciu Branżowych Priorytetowych Obszarów Działania. Każdy 

obszar ma własną grupę interesariuszy, zależności i potencjalną Ścieżkę Zero Netto. Obszary te zapewniają 

koncentrację na wspólnych działaniach w całym łańcuchu dostaw. Ścieżki mogą być również 

wykorzystywane do informowania o Planie Działania / ROADMAP danej organizacji. Dzięki połączonym 

siłom poszczególnych organizacji zmotywowanych własnymi ambicjami Zero Netto i zaangażowaniem 

branży w zjednoczenie tych ambicji, będzie można osiągnąć przyśpieszenie działań i widoczne postępy. 

Pięć Branżowych Priorytetowych Obszarów Działań zostało zdefiniowanych za pomocą metodologii 

ustalania priorytetów przedstawionej w Załączniku E i są to: 

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. 

 

Każdy obszar działania zawiera: 

➢ Wizję 2050, która przedstawia, jak wygląda Zero Netto w kontekście danego obszaru działania. 

➢ Ścieżkę Zero Netto do 2050 r., która zapewnia ramy dla działań i realizacji celów w odniesieniu do 
przełomowych lat do 2050 r., począwszy od krótkoterminowych działań podstawowych, które 
powinny zostać wprowadzone tak szybko, jak to możliwe. 

➢ „Zasada równości/sprawiedliwości”, w celu zapewnienia elastyczność w przypadku różnych 
kontekstowych wyzwań zewnętrznych i/lub możliwości firmy. 

➢ Podejście ogólnosystemowe, które określa najważniejsze działania do podjęcia przez różnych 
interesariuszy branży eventowej. 

 

OBSZAR DZIAŁANIA 1: WYDAJNE ZASILANIE WYDARZENIA CZYSTĄ, ODNAWIALNĄ ENERGIĄ 

Energia do zasilania, ogrzewania i chłodzenia odpowiada za znaczną część emisji każdego wydarzenia  

i może być redukowana poprzez zmniejszenie zużycia energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Jest to również najważniejszy element śladu węglowego wydarzenia, który mieści się w Zakresie 1 lub 2 

emisji gazów wydarzenia, a głównym jego źródłem jest obiekt, w którym to wydarzenie się odbywa. 

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w sieciach energetycznych będzie z czasem zmniejszać 

wielkość śladu energetycznego branży wydarzeń. Istnieje również inne rozwiązanie poprawiające 

efektywność energetyczną: wykorzystywanie na miejscu źródeł odnawialnych, a także zakup certyfikatów 

energii odnawialnej od dostawców energii, które są potwierdzeniem „zielonego” pochodzenia  energii16. 

 
16 W Polsce: tzw. zielone certyfikaty, czyli Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) 

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/gwarancje-pochodzenia/6816,Gwarancja-pochodzenia-dokument-pochodzenia-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-z.html
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Wizja 2050 

Do 2050 r. wszystkie emisje związane z energią powinny być dokładnie rozliczane, efektywność 

energetyczna powinna być zmaksymalizowana, a energia odnawialna powinna być wykorzystywana tam, 

gdzie to możliwe, w tym poprzez stosowanie świadectw atrybutów energetycznych (EAC), zwanych  

w Polsce świadectwami efektywności energetycznej lub białymi certyfikatami oraz świadectw 

pochodzenia energii elektrycznej, czyli zielone certyfikaty. Dopiero po wyczerpaniu powyższych kroków  

w celu zrównoważenia wszelkich pozostałych emisji powinny być wdrażane stosowne sposoby 

kompensacji emisji gazów.   

 

Ścieżka do 2050 

Działania 
wyjściowe 

2025 2030 2035 2040 2050 

Zbieranie danych  
i planowanie 

Pomiar  
i działania 

Wymierne 
postępy  

i odnawialne 
źródła energii 

100% energii 
odnawialnej tam, 
gdzie to możliwe 

100% energii 
odnawialnej na 

wszystkich 
rynkach 

Zero Netto 

Pozyskiwanie 
danych  
o zużyciu energii 
przy użyciu jednego, 
wspólnego  
sposobu pomiaru 
wykorzystywanego 
dla wszystkich 
wydarzeń 
 
Ustalenie punktów 
odniesienia i celów  
w zakresie 
efektywności 
energetycznej  
i odnawialnych 
źródeł energii 
 
Gotowe Plany 
Działania 
 / ROADMAP  
z planem poprawy 
efektywności 
energetycznej  
i redukcji emisji 
dwutlenku węgla 

W firmach 
realizowane są 
projekty dotyczące 
efektywności 
energetycznej  
i przejścia na 
odnawialne źródła 
energii, a postępy 
są stale 
raportowane 
 
Istnieje 
uniwersalny, 
wspólnie 
wypracowany  
przez firmy17 
system do pomiaru  
i śledzenia danych 

Zmniejszenie 
zużycia energii  
o 50% w firmach  
w stosunku do 
stanu wyjściowego,  
w tym gazu 
 
Energia 
odnawialna jest 
normą dla 
wydarzeń 
 
100%  
odnawialnych  
źródeł energii 
wykorzystywanych 
przez firmy na tzw. 
rynkach 
bezpośrednich  
i co najmniej 50% 
przez firmy na 
rynkach kolejnych18 
 
Wdrożone  
w firmie plany 
redukcji emisji 
resztkowych 

Ciągła redukcja 
zużycia energii  
w stosunku do 
wartości bazowej  
 
100% odnawialnej 
energii elektrycznej 
dla firm na rynkach 
bezpośrednich  
i 75% odnawialnej 
energii elektrycznej 
dla firm z rynków 
kolejnych  
w tym miks sieci 

100% energii 
odnawialnej dla 
wszystkich firm 
zarówno z rynków 
bezpośrednich,  
jak i rynków 
kolejnych. 
 
 
Emisje resztkowe  
z pozostałych 
nieodnawialnych 
źródeł energii są 
określane 
ilościowo  
i kompensowane 
w ramach 
standardowych 
praktyk 

Osiągnięcie 
poziomu zerowej 
netto emisji gazów, 
przy czym 
wszystkie emisje  
w łańcuchu 
wartości są mocno 
zdekarbonizowane, 
emisje resztkowe 
są 
zminimalizowane, 
skwantyfikowane  
i skompensowane 
tam, gdzie nie ma 
realnej 
alternatywy. 

W każdym punkcie kontrolnym firmy powinny wykazać wzrost w % całkowitej energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do 
stanu wyjściowego. Firmy nieustannie powinny wykazywać redukcję o co najmniej 5%-10% w stosunku do wartości 
wyjściowej poprzez efektywność energetyczną w każdym kolejnym 5-letnim okresie. (np. -10% w 2025, -20% w 2030) 

Zasada równości/sprawiedliwości  

Zdolność obiektu do przejścia na energię odnawialną będzie zależeć od rozwoju energii odnawialnej  

w danym kraju/mieście, w którym się znajduje. Kamienie milowe odnoszą się do rynków „bezpośrednich” 

i „kolejnych”19: 

 
17 Sygnatariuszy Zobowiązania Zero Net Carbon Events 
18 Zobacz definicję w kolejnym punkcie 
19 Więcej informacji można znaleźć w Metodologii Net Zero dla hoteli 

https://www.gov.pl/web/klimat/efektywnosc-energetyczna
https://www.ure.gov.pl/pl/oze/gwarancje-pochodzenia/6816,Gwarancja-pochodzenia-dokument-pochodzenia-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-z.html
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• Rynki bezpośrednie to te, które mają dostęp do świadectw efektywności energetycznej (białe 
certyfikaty) oraz świadectw pochodzenia energii elektrycznej (zielone certyfikaty) lub bezpośredniego 
zaopatrzenia w umowy na zakup energii po rozsądnych kosztach, ponieważ firmy są w stanie kupić 
certyfikaty i natychmiast zredukować emisje. 

• Rynki kolejne to wszystkie inne rynki. Oczekuje się, że ich priorytetem będą efektywność energetyczna  
i kompensacja emisji dwutlenku węgla w oczekiwaniu na dojrzałość rynku energii odnawialnej. 

 

Organizatorzy wydarzeń mogą być ograniczeni lokalizacją lub miejscem wybranym na wydarzenie.  

W przypadku obiektu, dla którego nie jest możliwe określenie priorytetu w zakresie efektywności 

energetycznej lub odnawialnych źródeł energii, jako minimum powinien śledzić i gromadzić dane, tak aby 

postępy mogły być widoczne w miarę upływu czasu. 

 

Podejście ogólnosystemowe 

 Krótkoterminowe (do 2025 r.) Długoterminowe (2025-2035 r.) 

Obiekty • Przekazywanie organizatorom danych o 
zużyciu energii jako standard 

• Ustalone poziomy bazowe energii i 
wyznaczone cele redukcji zużycia energii 

• Wprowadzone środki wydajności, takie jak 
diody LED 

• Wdrożony plan zakupu energii odnawialnej  
z innych źródeł, jeżeli nie jest możliwe 
wytwarzanie jej na miejscu 

• Współpraca z organizatorami w celu 
wdrożenia wytycznych dotyczących 
temperatur, które zmniejszają zużycie energii 

• Wprowadzone liczniki podrzędne20 w celu 
lepszego przypisania emisji do różnych wydarzeń  
i pozyskiwania dokładniejszych danych 
dotyczących zużycia energii 

• Wykazywanie wymiernego postęp w zakresie 
efektywności energetycznej i przejście na 
odnawialne źródła energii 

• Zakup energii odnawialnej z innych źródeł, jeżeli 
nie jest możliwe wytwarzanie jej na miejscu. 
Preferowane są umowy PPA i VPPA21. 

• Rozwijanie odnawialnych źródeł energii na 
miejscu tam, gdzie to możliwe 

Organizatorzy • Wymaganie od obiektów danych o zużyciu 
energii jako standardowej informacji 

• Priorytetowe traktowanie pracy z obiektami,  
w których obowiązują cele w zakresie redukcji 
zużycia energii 

• Upewnianie się, czy całe oświetlenie 
zamówione jest oświetleniem LED 

• Współpraca z obiektami w celu wdrożenia 
wytycznych dotyczących temperatur, które 
zmniejszają zużycie energii. 

• Zobowiązanie się do współpracy z obiektami, 
które wykazały wymierną poprawę efektywności 
energetycznej i wykorzystują wysoki procent 
odnawialnych źródeł energii 

• Wymaganie od obiektów i usługodawców 
dostosowania się do powyższych celów branży  
w zakresie redukcji zużycia energii, jeśli nie jest to 
możliwe, organizatorzy powinni współpracować  
z obiektami w celu zrównoważenia pozostałych 
emisji gazów w poszczególnych wydarzeniach 

• Dzielenie się wszelkimi wzrostami kosztów  
w wyniku zakupu odnawialnych źródeł energii 

Dostawcy 
usług 

• Wdrożony lokalne plany efektywności 
energetycznej 

• Upewnienie się, że całe używane oświetlenie 
to oświetlenie LED 

• Upewnienie się, że każdy nowy zakupiony 
sprzęt ma wysoką wydajność energetyczną 

• Wdrożony wymagane plany efektywności 
energetycznej dla całej działalności biznesowej 

• Bieżąc współpraca z wystawcami w celu 
zmniejszenia zużycia energii na miejscu 
wydarzenia 

 

OBSZAR DZIAŁANIA 2: PRZEPROJEKTOWANIE WYDARZENIA, TAK ABY WYKORZYSTYWAĆ 

ZRÓWNOWAŻONE MATERIAŁY I NIE POZOSTAWIAĆ ODPADÓW 

Wstęp 

 
20 Termin „licznik podrzędny”, „licznik działowy” lub „licznik dystrybucji” jest używany w odniesieniu do licznika znajdującego się za innym 
licznikiem, ogólnie nazywanym licznikiem głównym lub licznikiem pierwszego zaczepu. Ta instalacja ma na celu obliczenie zużycia konkretnej 
instalacji: Licznik zużycia wody - frwiki.wiki 
21 Zobacz Załącznik G, aby uzyskać więcej informacji na temat kupowanej energii odnawialnej 

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/gwarancje-pochodzenia/6816,Gwarancja-pochodzenia-dokument-pochodzenia-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-z.html
https://pl.frwiki.wiki/wiki/Compteur_d%27eau
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Tymczasowy charakter wydarzeń oznacza, że branża eventowa z czasem ewoluowała i stała się taką 

branżą, w której infrastruktura jest specjalnie zaprojektowana do użytku krótkoterminowego. Pozwoliło 

to na dużą elastyczność w zakresie organizacji wydarzeń i możliwość zastosowania szytych na miarę 

wyrobów na konkretną okazję. Produkcja i utylizacja wyrobów jest jednak czynnikiem w znacznym stopniu 

przyczyniającym się do powstawania śladu węglowego wydarzenia, a aby zbliżyć się do Zero Netto, branża 

jako całość musi przyjąć bardziej „cyrkularne” podejście do produkcji imprez, które zakłada 

wykorzystywanie wyrobów wielokrotnego użytku, zrównoważonych materiałów i projektowanie 

przetwarzania znacznych ilości odpadów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizja 2050 

Do 2050 r. wydarzenia będą „produkować” zero odpadów, a wszystkie produkty i materiały będą 

wynajmowane, zmieniane, odnawiane, poddawane recyklingowi lub ponownie wykorzystywane. 

 

Ścieżka do 2050 

Działania 
wyjściowe 

2025 2030 2035 2040 2050 

Wysoki poziom 
pomiarów 
odpadów i ich 
przekierowanie 
ze składowisk22 
 

Szeroko 
zakrojone 
rozmowy w 
branży na temat 
redukcji 
odpadów / 

Pomiar  
i działania 
podczas różnych 
wydarzeń 

Wymierna 
redukcja odpadów, 
mierzalne  
zmiany  
w materiałach 
produkcyjnych, 
eliminacja 
jednorazowych 
tworzyw 
sztucznych 

Ciągły progres  
 

Wyeliminowanie 
przedmiotów 
jednorazowego 
użytku 

Materiały 
produkcyjne 
wielokrotnego 
użytku lub 
zużywane do 
minimum 

Zero Netto 

 
22 Ponownie wykorzystana, poddawana recyklingowi lub kompostowana przed oddaniem na składowisko 

Gospodarka cyrkularna – gospodarka o obiegu zamkniętym  

Nasza globalna gospodarka przyjmuje w dużej mierze liniowe podejście do wytwarzania produktów. Firmy tworzą wartość, 

produkując i sprzedając jak najwięcej produktów. Ten system sprowadza się do pozyskania surowca, wykorzystania go do 

produkcji wyrobów, użycia ich, a następnie ich wyrzucenia: Take-Make-Use-Waste (Weź-Zrób-Użyj-Wyrzuć). 

Takie podejście doprowadziło do negatywnych konsekwencji zarówno po stronie wydobycia, gdzie wydobycie lub 

pozyskiwanie surowców spowodowało ogromne szkody ekologiczne i społeczne, jak i po stronie odpadów, gdzie obecnie 

mamy góry śmieci, których nie można wydajnie przetworzyć i które nie rozkładają się w sposób naturalny. W podejściu 

liniowym zrównoważony rozwój polega na próbie zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. 

W przypadku wydarzeń wyrobami będą: materiały marketingowe i promocyjne, takie jak drukowane agendy programów, 

ulotki, plakaty, banery, a także odpady z żywności i opakowań do żywności, dekoracje, meble, pościel i sztuczne kwiaty oraz 

materiały wykorzystywane do budowy stoisk targowych.  

Podejście cyrkularne zmienia sposób tworzenia i zachowywania wartości wyrobów. Tam, gdzie potrzebne są nowe produkty, 

produkty jednego procesu produkcyjnego stają się wkładem kolejnego, znacznie zmniejszając potrzebę wydobywania 

zasobów lub tworzenia odpadów. Ten obiegowy proces może również wynikać z większego wykorzystania tych samych 

towarów (tj. używania i ponownego wykorzystywania stołów i krzeseł w obiekcie zamiast kupowania nowych lub tworzenia 

materiałów drukowanych wielokrotnego użytku, takich jak oznakowanie) lub przekształcanie produktów w usługi (tj. 

wynajmowania kabin zamiast budowania, demontowania i niszczenia po każdym wydarzeniu). Wartość jest tworzona przez 

zachowanie wartości, a zrównoważony rozwój uzyskuje się dzięki wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów i zwiększeniu 

efektowności całego systemu. 

W gospodarce cyrkularnej cykl życia produktu jest wydłużony do maksimum. Istotą cyrkularności jest to, aby produkt był 

wielokrotnie wykorzystany, naprawiany i odnawiany. Gdy cykl życia produktu dobiega końca, pochodzące z niego surowce są 

poddawane recyklingowi, co powoduje ograniczenie odpadów do minimum. 
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wytwarzania 
zrównoważonych 
materiałów 
produkcyjnych 
Ustalone 
podstawowe 
kryteria pomiaru 
odpadów, 
dodatkowe 
kryteria w trakcie 
opracowywania 
 
Trwające wspólne 
wysiłki w celu 
zajęcia się ilością  
i zrównoważonym 
rozwojem użytych 
materiałów 
produkcyjnych 
 
Uzgodnione przez 
branżę definicje 
materiałów / 
artykułów 
zrównoważonej 
produkcji  

Identyfikacja 
produktów, 
materiałów, 
aktywów firmy, 
które są 
wynajmowane, 
przerabiane, 
odnawiane lub 
ponownie 
wykorzystywane 
/poddawane 
recyklingowi  
 

Co najmniej 50% 
odpadów jest 
przekierowana 
ze składowisk23  
(25%24  
w lokalizacjach,  
w których 
infrastruktura jest 
trudna – zasady 
równości/ 
sprawiedliwości) 
 

Standardowo  
w umowach  
z wystawcami 
obowiązują normy 
w zakresie 
zrównoważonych 
stoisk/ materiałów 
produkcyjnych 
 

W całej branży 
obowiązują 
standardy i normy 
dotyczące 
zrównoważonych 
stoisk i materiałów 
produkcyjnych  
 

W miarę 
możliwości firmy 
ograniczają użycie 
plastikowych 
przedmiotów  
i używają tylko tych 
rodzajów plastiku, 
które są 
powszechnie 
poddawane 
recyklingowi 
 

Każde wydarzenie 
ma plan redukcji 
odpadów i są 

Co najmniej 50% 
produktów, 
materiałów, 
aktywów firmy jest 
wypożyczanych, 
przerabianych, 
odnawianych lub 
ponownie 
wykorzystanych/pr
zetworzonych  

 

Co najmniej 75% 
odpadów jest 
przekierowana ze 
składowisk (50%25  
w lokalizacjach,  
w których 
infrastruktura jest 
trudna – zasady 
równości/ 
sprawiedliwości) 

 

Standardowo  
w umowach  
z wystawcami 
obowiązują normy 
w zakresie 
zrównoważonych 
stoisk/ materiałów 
produkcyjnych 
i szeroko one 
komunikowane 
zainteresowanym 
stronom 

 

Każde wydarzenie 
ma wymierny 
zrównoważony 
program stoisk  
i materiałów 
produkcyjnych 

 

Firmy 
wyeliminowały 
jednorazowe 
tworzywa sztuczne 
ze wszystkich 
wydarzeń 

 

Firmy używają  
tylko tworzyw 
sztucznych 
pochodzących  
w 100% z 
recyklingu 

 

Stały wzrost 
proporcji 
wynajmowanych, 
przerabianych, 
odnawianych lub 
ponownie 
używanych/ 
odzyskiwanych 
produktów, 
materiałów, 
aktywów firmy 
 
Co najmniej 90% 
odpadów jest 
przekierowana ze 
składowisk (75%26 
w lokalizacjach,  
w których 
infrastruktura jest 
trudna – zasady 
równości/ 
sprawiedliwości) 
 
 
Jednorazowe 
stoiska  
i materiały 
produkcyjne są 
wyeliminowane 

Problematyczne  
i niepotrzebne 
tworzywo 
sztuczne jest 
wyeliminowane– 
dotyczy to 
zarówno tworzyw 
stosowanych  
w produkcji 
materiałów, jak  
i elementów  
z tworzyw 
sztucznych 
 
Co najmniej 90% 
odpadów jest 
przekierowana ze 
składowisk 

Wszystkie 
produkty, 
materiały,  
aktywa firmy są 
wynajmowane, 
przerabiane, 
odnawiane lub 
ponownie 
wykorzystywane  
 
Zero odpadów 

 
23Jw. 
24 Dla firm w Europie obowiązywałoby Unijne Rozporządzenie o 55% redukcji odpadów komunalnych do 2030 roku  
25 Jw.  
26 Jw.  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj?locale=pl
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podejmowane 
konkretne 
działania, np. 
rezygnacja  
z materiałów typu 
pianka 

Inne trudne do 
recyklingu 
materiały są 
zakazane, a ich 
wymiana jest 
konieczna  
i stosowana jako 
standard 

Zasada równości/sprawiedliwości  

Infrastruktura gospodarowania odpadami, w tym zakłady recyklingu, różni się w poszczególnych krajach  

i wewnątrz nich, a dostępność zakładów recyklingu bezpośrednio wpłynie na tempo, w jakim organizacje 

będą w stanie redukować ilość odpadów. Naczelną zasadą powinno być to, aby organizacje starały się 

wykorzystać najlepszą dostępną infrastrukturę i odgrywać aktywną rolę w próbach zwiększenia 

dostępności recyklingu i do innych zakładów recyklingu. 

Ponadto dostępność do zrównoważonych materiałów lub produktów może być w niektórych miejscach 

ograniczona, co może skutkować wolniejszym postępem. 

 

Podejście ogólnosystemowe 

 Krótkoterminowe (do 2025 r.) Długoterminowe (2025-2035 r.) 

Obiekty • Wdrożone procesy i systemy do pomiaru 
odpadów na miejscu 

• Zapewnienie pełnej opcji recyklingu zgodnie  
z lokalną infrastrukturą 

• Dane dotyczące odpadów związanych  
z wydarzeniem udostępniane jako standard  

Organizatorzy • Zobowiązanie do współpracy z dostawcami  
w zakresie zrównoważonej produkcji 
i materiałów oraz odpowiedniego zapewnienia 
zasobów 

• Wdrożone zrównoważone normy dotyczące 
stoisk, wyposażenia, materiałów 
promocyjnych, itp. i szeroko komunikowane 
zainteresowanym stronom 

• Używanie materiałów odnawialnych do 
własnych wyrobów, gadżetów (smyczy itp.) 

• Zrównoważone normy dotyczące stoisk, 
wyposażenia, materiałów promocyjnych, itp. 
wymagane w ramach umów z dostawcami 

• Wydarzenia mające na celu zminimalizowanie 
ilości odpadów, np. brak jednorazowych 
dywanów 

Dostawcy usług • Zobowiązanie do współpracy z dostawcami  
w zakresie zrównoważonej produkcji  
i materiałów 

• Pozyskiwanie, w miarę możliwości 
zrównoważonych materiałów/produktów 

• Współpraca z interesariuszami w celu 
właściwego usuwania odpadów (np. 
wystawcy) 

• W stosownych przypadkach plany redukcji 
odpadów na składowisk 

• Wszystkie pozyskiwane produkty / materiały 
nadają się do ponownego użycia lub recyklingu 

• Odpady na składowiska mierzone w ramach 
standardowych procedur 

 

OBSZAR DZIAŁANIA 3: POZYSKIWANIE ŻYWNOŚĆ W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY  

I ZAPOBIEGANIE ODPADOM ŻYWNOŚCIOWYM 
 

Wstęp 

Emisje dwutlenku węgla generowane przez produkcję i transport żywności oraz odpady spożywcze mogą 

stanowić znaczną część śladu węglowego wielu wydarzeń. Mają również spory udział w budżetach wielu 
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wydarzeń27. Dotyczy to w szczególności imprez firmowych, gdzie elementy produkcyjne (np. stoiska, 

standy) są mniej liczne, a głównym elementem wydarzenia jest np. bankiet. Na poziomie globalnym 

system żywnościowy i wytwarzane przez niego odpady odpowiadają za 37%28 globalnych emisji gazów 

cieplarnianych. W związku z powyższym globalny system żywnościowy, w ramach zrównoważonego 

rozwoju ma konkretny cel skoncentrowany na redukcji odpadów żywnościowych29. Dlatego ważne jest, 

aby branża eventowa odegrała swoją rolę w dążeniu do wytwarzania zrównoważonej, niskoemisyjnej 

żywności oraz zminimalizowania odpadów żywności. 

Istnieje wiele różnych modeli zapewniania cateringu w obiektach i na wydarzeniach. Obejmuje to koncesje 

na miejscu, catering kontraktowy, firmy cateringowe i wiele innych. Obowiązki i działania związane  

z dekarbonizacją będą się różnić w zależności od stosowanego modelu, ale podejście ogólnosystemowe, 

jak określono w niniejszym Planie Działania / ROADMAP, pozwoli na spójne działania i osiąganie 

wspólnych celów. 

Wizja 2050 

Emisje związane z żywnością i cateringiem na imprezach należy zminimalizować poprzez stosowanie 

produktów lokalnych i sezonowych, eliminację żywności wysokowęglowej oraz cyrkulacyjne podejście do 

produkcji żywności i odpadów żywnościowych. 

Ścieżka do 2050 

Działania 
wyjściowe 

2025 2030 2035 2040 2050 

Wdrożone 
systemy danych  
i stosowne normy 
i zasady 

Dokonywane są 
pomiary emisji 
gazów żywności  
i stanowią 
podstawę 
podejmowania 
decyzji   

Efektywne 
planowanie  
w celu 
zmniejszenia ilości 
odpadów 
spożywczych 

 

Określone 
wskaźniki 
zrównoważonego 
rozwoju  
w zakresie 
żywności 

 

Wymierna 
poprawa  
w zakresie 
generowania 
odpadów 
żywnościowych 

Stałe postępy 
dzięki znacznemu 
przejściu na 
żywność 
niskoemisyjną 

Widoczny postęp  
w kierunku 
niskoemisyjnej 
żywności  
i produktów 
sezonowych 

 

Znaczna redukcja 
odpadów 
żywnościowych 

Zero Netto 

Wspólne 
porozumienie  
w sprawie 
pomiaru emisji 
gazów 
cieplarnianych  
z branżą 
gastronomiczną 

 

Polityka 
zrównoważonego 

Poziom bazowy 
oraz bieżący 
pomiar dla emisji 
gazów żywności 

 

Wdrożona 
zrównoważona 
polityka 
żywnościowa,  
w tym działania 
związane  

W stosownych 
przypadkach 
składanie 
zamówienie na 
jedzenie  
w przedsprzedaży 
oraz wskazywanie 
ograniczeń 
dietetycznych 
(redukcja / eliminacja 
żywności  

Widoczne  
bieżące postępy w 
zrównoważonym 
pozyskiwaniu 
żywności 

 

Eliminacja lub 
znaczne 
zmniejszenie ilości 
czerwonego mięsa 

Redukcja 
odpadów 
spożywczych 
 o 75% 

 

75% pozostałych 
odpadów 
spożywczych jest 
przetwarzana 

Emisje 
zminimalizowane 
dzięki sezonowym 
lokalnym 
produktom 
podawanym na 
wszystkich 
wydarzeniach 

 

Żywność  
o wysokim śladzie 

 
27 https://www.limevenueportfolio.com/media/tw0bjgz5/001704-lvp-bfr-futurefood-the-survey.pdf  
28 https://www.newscientist.com/article/2290068-food-production-emissions-make-up-more-than-a-third-of-global-
total/#:~:text=Food%20production%20contributes%20around%2037,emissions%20of%20plant%2Dbased%20ones  
29 Cel 12.3.1: Do 2030 r. zmniejszyć o połowę globalne marnowanie żywności na mieszkańca na poziomie detalicznym i konsumenckim oraz 
zmniejszyć straty żywności w produkcji i łańcuchach dostaw, w tym straty po zbiorach. 

https://www.limevenueportfolio.com/media/tw0bjgz5/001704-lvp-bfr-futurefood-the-survey.pdf
https://www.newscientist.com/article/2290068-food-production-emissions-make-up-more-than-a-third-of-global-total/#:~:text=Food%20production%20contributes%20around%2037,emissions%20of%20plant%2Dbased%20ones
https://www.newscientist.com/article/2290068-food-production-emissions-make-up-more-than-a-third-of-global-total/#:~:text=Food%20production%20contributes%20around%2037,emissions%20of%20plant%2Dbased%20ones
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pozyskiwania 
żywności na 
całym świecie 
 

Identyfikacja 
powszechnie 
sprzedawanych 
produktów 
spożywczych  
o wysokiej 
zawartości węgla 

 

Wdrożone plany 
eliminacji 
odpadów 
żywnościowych 

z redukcją 
odpadów 
żywnościowych, 
które są osadzone  
w planach 
wydarzeń  
i zapytaniach 
ofertowych 

 

Opcje wegańskie i 
wegetariańskie 
dostępne na 
wszystkich 
wydarzeniach 

 

Wdrożone plany 
ograniczenia 
spożycia żywności  
o wysokiej 
zawartości węgla, 
takiej jak czerwone 
mięso, ser, olej 
palmowy oraz 
zwiększenia 
spożycia 
produktów 
niskoemisyjnych, 
takich jak orzechy, 
mleko sojowe itp.30 

o wysokiej zawartości 

węgla) jako 
standard przy 
sprzedaży biletów 
na wydarzenia 

 

Demonstrowanie 
wymiernych  
postępów w 
zrównoważonym 
pozyskiwaniu 
żywności 

 

Ograniczone 
odpady spożywcze 
o 50%  

 

50% pozostałych 
odpadów 
żywnościowych jest 
przetwarzanych 

podawanego na 
wydarzeniach 

węglowym nie jest 
serwowana 
 
Zero  
marnowania 
żywności poprzez 
udział  
w gospodarce 
cyrkularnej 
(o obiegu 
zamkniętym),  
w tym darowizny  
i kompostowanie 

Zasada równości/sprawiedliwości  

Zdolności produkcyjne żywności różnią się w zależności od sytuacji rynku lokalnego, co może utrudniać 

pozyskiwanie składników lokalnych i dostępność do produktów sezonowych. Plan Działania / ROADMAP 

ma na celu zachęcić do zakupów ze źródeł, które są najbliżej, zanim zaczniemy szukać w innym bardziej 

odległym miejscu, gdzie żywność jest sezonowa, a techniki produkcji są zrównoważone. 

 

Ponadto zakłady kompostowania i recyklingu różnią się w zależności od regionu. Należy dołożyć wszelkich 

starań, aby kompostować lub poddać recyklingowi zgodnie z dostępną infrastrukturą. 

 

Podejście ogólnosystemowe 

 Krótkoterminowe (do 2025 r.) Długoterminowe (2025-2035 r.) 

Obiekty • Podnoszenie świadomości na temat 
możliwości redukcji emisji z żywności  
z interesariuszami z branży gastronomicznej 
(koncesjonowanymi lub firmami 
zakontraktowanymi) 

• Zrównoważone pozyskiwanie żywności  
i ograniczenie marnowania i odpadów 
żywności uwzględnione w ramach umów 

• Urządzenia do kompostowania na terenie 
obiektów 

• Sortowanie odpadów spożywczych, 
kompostowanie i system darowizn żywności 
wymagane od wszystkich dostawców usług 
gastronomicznych 

• Zakończenie praktyk kontraktowania 
„minimalnej ilości”, która powoduje znaczące 
marnowanie żywności 

• Rozważenie zainwestowania we wspólną 
infrastrukturę społeczną, aby lepiej radzić 
sobie z marnowaniem żywności 

• Korzystanie z jedzenia sezonowego jako 
standard  

• Zachęcanie firm cateringowych do: 

• Zobowiązania się do przejścia na 
zrównoważone menu 

Organizatorzy • Zobowiązanie do współpracy z dostawcami  
w zakresie zrównoważonego pozyskiwania 
żywności i eliminacji marnowania żywności. 

• Jasne wytyczne dla firm cateringowych w 
zakresie wymagań dotyczących pozyskiwania 

 
30 Więcej informacji na temat żywności niskoemisyjnej można znaleźć na stronie https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Food-
Land-Use/Food-Agriculture-Roadmap  

https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Food-Land-Use/Food-Agriculture-Roadmap
https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Food-Land-Use/Food-Agriculture-Roadmap
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żywności, z naciskiem na lokalne pozyskiwanie, 
zrównoważone owoce morza i produkty 
sezonowe. 

• Uwzględnienie lokalnego pozyskiwania, 
produktów sezonowych i odpowiedzialnego 
rolnictwo jako kryteriów oceny zamówień na 
potrzeby cateringu na wydarzenia 

• Wdrożone programy darowizn 
nieskonsumowanego jedzenia 

• Opracowania listy lokalnych 
zrównoważonych dostawców dla obiektów, 
aby produkty były pozyskiwane w sposób 
zrównoważony 

• Branie udziału w inicjatywach, takich jak 
Sustainable Caterers Alliance31 lub 
Sustainable Restaurant Association32 (lub 
podobnych odpowiedników w danym 
regionie) 

 

OBSZAR DZIAŁANIA 4: WYDAJNE PRZEMIESZCZANIE TOWARÓW I SPRZĘTU ORAZ PRZEJŚCIE 

NA LOGISTYKĘ O ZEROWEJ EMISJI 
 

Wstęp 

Transport sprzętu, towarów, eksponatów na wydarzenia jest kolejnym istotnym źródłem emisji dwutlenku 

węgla. Niektóre rodzaje wydarzeń, szczególnie te z elementami zabudowy, takie jak targi, będą miały 

większy wpływ na emisję gazów niż inne wydarzenia. Zrównoważonymi praktykami będą tutaj m.in. 

lokalne pozyskiwanie sprzętu, towarów, eksponatów oraz ich transport. Ten obszar działania jest ściśle 

powiązany z Priorytetowym Obszarem Działania 2, ponieważ im mniej sprzętu i materiałów potrzebnych 

do organizacji wydarzenia, tym mniej będzie potrzebnych środków transportu. Może to, oprócz redukcji 

emisji, prowadzić również do istotnych oszczędności kosztów. 

Wizja 2050 

Waga materiałów, przedmiotów, eksponatów, które są przewożone na wydarzenia, jest wyraźnie  

zmniejszona, a planowanie logistyczne opiera się na maksymalnej wydajności zarządzania emisją 

dwutlenku węgla, dzięki czemu emisje pochodzące z działań logistycznych są minimalizowane, a wszelkie 

emisje resztkowe są kompensowane w rzetelny sposób. 

Ścieżka do 2050 

Działania 
wyjściowe 

2025 2030 2035 2040 2050 

Wdrożone  
systemy 
pomiarowe  
i plany redukcji  

 

Szeroka  
i aktywna 
komunikacja  
z 
interesariuszami 

Pomiar  
i działania 
podczas różnych 
wydarzeń 

Demonstrowanie 
wymiernego 
wpływu na 
redukcję emisji, 
nowe pilotażowe 
modele działania, 
zrównoważony 
transport jako 
priorytet 

Bieżący postęp Nowe modele 
działania stają się 
standardem, trwa 
dekarbonizacja 
transportu oraz 
kompensacja 
emisji 

Zero Netto 

Uzgodnione 
wskaźniki 
branżowe do 
pomiaru emisji 
logistycznych dla 
wydarzeń 

 

Wdrożone plany 
dekarbonizacji 
firm 

Wszystkie 
wydarzenia mierzą 
i raportują emisje 
dwutlenku węgla  
z logistyki  
w odniesieniu do 
ustalonych 
wartości bazowych 

 

Wymierna redukcja 
emisji z logistyki – 
biorąc  pod uwagę 
zasady równości 
(np. różne lokalizacje 
itp.) 

 

Logistyka „ostatniej 
mili”34 – produkty 
dostarczane przez 

Opcje transportu 
niskoemisyjnego są 
normą 

 

Modele 
zrównoważonej 
logistyki 
rozpowszechnione  

w całej branży 

Modele 
zrównoważonej 
logistyki  
w powszechnym 
użyciu w całej 
branży eventowej 
na świecie 

 

Transport 
dalekobieżny  

Emisje logistyczne 
zero netto poprzez 
redukcję emisji 
dwutlenku węgla 
do minimum  
i kompensowaniu 
emisji resztkowych 
poprzez 
odpowiednie 

 
31 Sojusz na rzecz zrównoważonego żywienia 
32 Stowarzyszenie Zrównoważonych Restauracji 
34 Logistyka ostatniej mili to końcowy i najważniejszy etap łańcucha dostaw. Polega na odbiorze zamówienia z magazynu i terminowym 
dostarczeniu go do klienta: Efektywna logistyka ostatniej mili | Trans.eu 

https://www.trans.eu/pl/blog/logistyka-4-0/efektywna-logistyka-ostatniej-mili/#:~:text=Efektywna%20logistyka%20ostatniej%20mili.%20Logistyka%204.0.%2016.11.2020%20-,z%20logistyk%C4%85%20ostatniej%20mili%20musz%C4%85%20podo%C5%82a%C4%87%20firmy%20
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Komunikacja z 
wystawcami, 
wykonawcami, 
dostawcami na 
temat tego, jak 
zmniejszyć ilość 
materiałów  
i dokonywać 
zrównoważonych 
wyborów 
transportowych, 
jest standardem 
we wszystkich 
wydarzeniach 

Trwają działania 
mające na celu 
zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla z 
logistyki (np. 
wydajne pakowanie, 
optymalizacja trasy, 
wykorzystanie 
pojazdów 
elektrycznych33, 
wykorzystanie 
lokalnych dostawców, 
lokalne 
magazynowanie itp.) 

pojazdy elektryczne 
lub pojazdy 
energooszczędne 
 
Modele 
zrównoważonej 
logistyki 
opracowane  
i pilotowane przez 
liderów branży 
wydarzeń (opcje 
konsolidacji na 
imprezach, 
przechowywanie  
w obiektach) 

 

Dowody 
/certyfikaty na 
wykorzystanie opcji 
transportu 
niskoemisyjnego 
wszędzie tam, 
gdzie to możliwe 

w procesie 
dekarbonizacji 
zgodnie ze 
ścieżkami 
branżowymi 
(lotnictwo, żegluga, 
kolej, transport) 

 

Kompensacja 
przemysłowa 
pozostałych emisji 
pochodzących  
z transportu 
zgodnie  
z podejściem 
hierarchicznym 

projekty 
wychwytywania/us
uwania  
i kompensacji 
dwutlenku węgla 

 

Zasada równości/sprawiedliwości  

Tam, gdzie lokalni dostawcy mogą nie być dostępni, zachęca się firmy do rozważenia alternatywnych 

substytutów w oparciu o bliskość dostawców i/lub efektywność węglową tras dostaw. Przejście na pojazdy 

elektryczne będzie kluczowym elementem redukcji emisji z transportu i logistyki. Jednak postęp w tej 

dziedzinie będzie determinowany przez podaż pojazdów elektrycznych, a także infrastrukturę wspierającą 

dla pojazdów elektrycznych, która sama w sobie jest bardzo różna na całym świecie. Podobnie, podczas 

gdy ostatecznym celem jest przejście z transportu lotniczego do lądowego/morskiego rodzaju transportu, 

kontekst lokalny określi tempo, w jakim będzie można to osiągnąć. 

 

Podejście ogólnosystemowe 

 Krótkoterminowe (do 2025 r.) Długoterminowe (2025-2035 r.) 

Obiekty • Rozwijanie sieci lokalnych dostawców w celu 
budowy zrównoważonego źródła dostaw 
sprzętu / produktów 

• Zachęcanie do korzystania ze sprzętu 
należącego do obiektu, aby zmniejszyć 
zapotrzebowanie na transport 

• Stworzenie listy zasobów samorządu lokalnego 
w zakresie zrównoważonych opcji transportu 

• Wykorzystywanie możliwości magazynowania 
na miejscu do maksimum 

• Zainstalowanie stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych 

Organizatorzy • Dodanie wymagań dotyczących 
zrównoważonej logistyki do kontraktów  
i zapytań ofertowych (lokalne zaopatrzenie, 
ekologiczny transport) 

• Współpraca z obiektami i dostawcami usług  
w celu identyfikacji sposobów na 
wykorzystanie wspólnych lub współdzielonych 
materiałów, produktów takich jak dywany, 
sprzęt audio-wideo, inscenizacja, itp. 

• Współpraca z wystawcami i sponsorami w celu 
zmniejszenia objętości i wagi materiałów 
przewożonych na i z wydarzeń 

• Wdrożenie systemy do analizy efektywności 
węglowej środków transportu – statek kontra 
kolej kontra powietrze – i podejmowanie 
odpowiednich decyzji 

Dostawcy usług • Generalni wykonawcy powinni: 
o Dodać wymagania dotyczące 

• Współpraca z wystawcami i sponsorami w celu 
zmniejszenia objętości i wagi materiałów 

 
33 Należy zauważyć, że wszystkie pojazdy elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie plany zużycia baterii 
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zrównoważonej logistyki do kontraktów  
i zapytań ofertowych  

o W miarę możliwości starać się pozyskiwać 
produkty lokalnie  

o Inwestować i promować korzystanie ze 
wspólnych urządzeń/materiałów lub 
udostępnianych urządzeń/materiałów 

o Komunikować się regularnie z wystawcami 
na temat zrównoważonych możliwości 
logistycznych 

 

• Firmy logistyczne powinny: 
o Zmaksymalizować wydajność sieci 

transportowej 
o Skonsolidować wysyłki 
o Rozwijać sieci dostawców 

zrównoważonego transportu 

przewożonych na i z wydarzeń 

• Zaawansowane planowanie tras jako norma 
ułatwiająca konsolidację ładunków 

• W stosownych przypadkach inwestycje we 
floty elektryczne 
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OBSZAR DZIAŁANIA 5: WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI Z BRANŻY TURYSTYCZNEJ I WPŁYWANIE 

NA NICH, W CELU ZMNIEJSZENIA EMISJI ZWIĄZANYCH Z PODRÓŻAMI NA/Z WYDARZEŃ 
 

Wstęp 

Emisje generowane przez podróże uczestników wydarzeń oraz personel również stanowią część śladu 

węglowego wydarzenia. Chociaż istnieją pewne działania, które branża eventowa może podjąć w celu 

zmniejszenia emisji gazów generowanych przez podróże, takie jak współpraca z zrównoważonymi 

dostawcami, udostępnianie odpowiednich informacji osobom delegowanym czy uwzględnianie emisji  

z podróży przy podejmowaniu decyzji dotyczących lokalizacji wydarzenia, w rzeczywistości poziom 

kontroli nad podróżami na/z wydarzeń jako źródła emisji, jest niewielka. 

Niemniej jednak emisje z podróży są tak znaczące, że bardzo ważne jest, aby branża eventowa miała jasno 

określone podejście do sprostania stawianym przez siebie wyzwaniom. Kluczowa będzie współpraca 

z interesariuszami branży turystycznej, podobnie jak spójne gromadzenie odpowiednich danych  

i zarządzanie przez samych uczestników wydarzeń kompensacją emisji, przynajmniej w perspektywie 

krótko- i średnioterminowej. 

 

   Plan Działania / ROADMAP sektora turystycznego 

Światowa Rada ds. Podróży i Turystyki (WTTC) opublikowała ROADMAP do Zero Netto dla sektora 

turystycznego35, która podsumowuje Ścieżki Zero Netto dla różnych branż – lotnictwa, hoteli, rejsów  

i wycieczek. Ponadto sektor lotniczy za pośrednictwem IATA opublikował ROADMAP do zerowej wartości netto, 

która jest w dużej mierze oparta na szybkiej ekspansji paliw zrównoważonego lotnictwa (SAF) i nowych 

technologii. Ścieżka dekarbonizacji sektora hotelarskiego wskazuje na potrzebę redukcji emisji o 90% do 2040 r., 

a organizacja Sustainable Hospitality Alliance niedawno opublikowała „Pathway to Net Zero Hospitality”36,  

w której nakreślono, w jaki sposób branża może osiągnąć Zero Netto. Branża eventowa będzie jednym  

z beneficjentów działań Zero Netto ww. branż, dzięki którym emisje z transportu będą się z czasem zmniejszać. 

Branża eventowa może odegrać istotną rolę w promowaniu zrównoważonych opcji transportowych wśród 

uczestników wydarzeń i we wspieraniu branży turystycznej w jej lotniczej i turystycznej poprzez promowanie SAF 

czy zielonych hoteli. 

 

Wizja 2050 

Do 2050 r. podróże i zakwaterowanie związane z wydarzeniami będą miały możliwie najniższy poziom 

emisji dwutlenku węgla, a wszelkie emisje resztkowe zostaną zneutralizowane za pomocą 

akredytowanego wychwytywania dwutlenku węgla lub kompensacji. 

Ścieżka do 2050 

Działania 
wyjściowe 

2025 2030 2035 2040 2050 

Wdrożone 
systemy 
gromadzenia 
danych 

 

Zaangażowanie  
w zrównoważone 
plany podróży 

Zbieranie danych 
 

Zrównoważone 
plany podróży  
i komunikacja  
z uczestnikami 
wszystkich 
wydarzeń  
 

Kompensacja 

Wdrożona 
współpraca 
branżowa 
 

Promowanie opcji 
niskoemisyjnych 
jako 
priorytetowych 

Ciągły postęp 
 

Szeroko stosowane 
kompensowanie 
opcje stanowią 
normę 

Widoczne 
postępy  
w zakresie 
dekarbonizacji 
branży 
turystycznej 
 

Zero Netto 

 
35 https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/WTTC_Net_Zero_Roadmap.pdf  
36 Net Zero Methodology for Hotels – Sustainable Hospitality Alliance 

https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/WTTC_Net_Zero_Roadmap.pdf
https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/net-zero-methodology-for-hotels/
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Opcje 
zrównoważone 
jako standard 

Regularne 
zbieranie danych 
w celu 
umożliwienia 
obliczenia emisji  
z podróży  
i zakwaterowania 
uczestników 
wydarzeń  
i personelu 

 

Uzgodnione  
i szeroko 
komunikowane 
plany 
zrównoważonej 
podróży 

Wszystkie 
wydarzenia mają 
zrównoważony 
plan podróży, który 
obejmuje 
informowanie 
wystawców/ 
zwiedzających  
o możliwościach 
zrównoważonego 
transportu 
lokalnego oraz na 
dłuższe trasy 

 

Współpraca 
branżowa z biurami 
podróży w celu 
zachęcania 
uczestników 
wydarzeń do 
wyboru 
zrównoważonych 
podróży na 
wydarzenia 

 

Dane dotyczące 
podróży  
i zakwaterowania 
uczestników 
zebrane dla 
wszystkich 
wydarzeń  
i obliczone ślady 
węglowe 

 

Wszystkie hotele 
partnerskie mają 
plany redukcji 
emisji dwutlenku 
węgla 

Większość podróży 
na krótsze 
odległości na 
wydarzenia 
odbywa się koleją 
lub  
w zrównoważony 
sposób innym 
transportem 

 

Większość 
uczestników ma 
możliwość 
zrównoważenia 
emisji 
samodzielnie, za 
pośrednictwem linii 
lotniczych37  
lub organizatora. 

Robi to średnio 
ponad 75% 
uczestników,  
a niektórzy 
organizatorzy 
decydują się na 
pokrycie „luki 
kompensacyjnej”, 
aby wydarzenie 
było neutralne pod 
względem emisji 
dwutlenku węgla 

 

Firmy eventowe 
współpracują 
wyłącznie  
z hotelami 
posiadającymi 
certyfikaty 
zrównoważonego 
rozwoju 

Poziom emisji 
gazów z podróży 
na/z wydarzeń jest 
zgodny lub niższy 
od poziomów 
emisji ze Ścieżek 
powiązanych branż 
(lotnictwo, kolej, 
transport naziemny) 

 

Wszyscy uczestnicy 
wydarzeń mają 
możliwość 
zrekompensowania 
swoich emisji 
samodzielnie, za 
pośrednictwem linii 
lotniczych lub 
organizatora. Robi 
to średnio ponad 
90% uczestników  
i większość 
organizatorów 
decyduje się na 
pokrycie „luki 
kompensacyjnej”, 
aby wydarzenie 
było neutralne pod 
względem emisji 
dwutlenku węgla 

Poziom emisji 
gazów z podróży 
na/z wydarzeń 
jest zgodny  
z poziomami 
emisji ze Ścieżek 
powiązanych 
branż (lotnictwo, 
kolej, transport 
naziemny) 

 

Hotele Net Zero 
priorytetowe dla 
partnerstwa 

Minimalne  
emisje z podróży  
i zakwaterowania 
 
Wszelkie emisje 
resztkowe 
zneutralizowane 
przy użyciu 
akredytowanego 
wychwytywania 
dwutlenku węgla 
lub kompensacji 

Zasada równości/sprawiedliwości  

Tempo, w jakim różne firmy i interesariusze mogą zbliżać się do Zero Netto, będzie się różnić w zależności 

od ich uzależnienia od podróży służbowych oraz dostępności opłacalnych, zrównoważonych substytutów. 

Na przykład jeśli podróż samolotem na odległe wyspy, na których  zlokalizowane są obiekty nie będzie 

możliwa może to mieć poważny wpływ na lokalną działalność gospodarczą. 

 

Podejście ogólnosystemowe 

 

 Krótkoterminowe (do 2025 r.) Długoterminowe (2025-2035 r.) 

Obiekty • Współpraca z lokalną infrastrukturą/firmami 
transportowymi w celu rozwoju i promowania 
zrównoważonego transportu do/z miejsca 

• Zapewnienie infrastruktury pomocniczej, takiej 
jak punkty ładowania pojazdów elektrycznych, 
przechowalnia rowerów itp. 

 
37 Np. LOT wprowadził system dobrowolnych kompensacji dla pasażerów: LOT wprowadza możliwość kompensacji emisji CO2. DestinationEco 
(businessinsider.com.pl) 

https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/lot-wprowadza-mozliwosc-kompensacji-emisji-co2-destinationeco/jr0rkbe
https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/lot-wprowadza-mozliwosc-kompensacji-emisji-co2-destinationeco/jr0rkbe
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wydarzenia 

• Opracowane plany zrównoważonego 
transportu 

Organizatorzy • Stworzenie systemu zbierania informacji  
o podróży/zakwaterowaniu uczestników 

• Zapewnienie uczestnikom możliwości 
zrównoważenia ich śladu węglowego (opt in)38 

• Promowanie i zachęcanie uczestników oraz 
pracowników do korzystania  
z opcji zrównoważonych hoteli 

• Promowanie bardziej zrównoważonych opcji 
podróży, takich jak carpooling, kolej itp. 
podczas lokalnych wydarzeń 

• Zapewnienie możliwość rezygnacji 
uczestników z uczestnictwa (opt out)  
w przypadku większości wydarzeń  
i rekompensowanie pozostałych emisji 
związane z podróżami i zakwaterowaniem 

• Uwzględnienie opcje zrównoważonego 
transportu w decyzjach dotyczących lokalizacji 
wydarzenia, w celu zminimalizowania emisji 
związane z podróżami 

• Promowanie wśród delegatów wyłącznie 
hoteli akredytowanych w zakresie 
zrównoważonego rozwoju lub hotele Zero 
Netto 

• Zapewnienie opcji hybrydowej / zdalnej 
obsługi tam, gdzie to możliwe 

• Branie udziału w ogólnobranżowych 
inicjatywach na rzecz ekologicznego 
transportu – np. Paliwa Zrównoważonego 
Lotnictwa 

Dostawcy usług • Pozyskiwanie załogi / personelu lokalnego, w 
celu redukcji emisji związane z ich podróżami 

 

 

 

 

 

 

  

 
38 zgadzać się na uczestnictwo 
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ROZDZIAŁ 5: PLAN DZIAŁANIA / ROADMAP 
 

W celu zrozumienia koncepcji, pojęć i ram przedstawionych w niniejszym Planie Działania / ROADMAP, 

firmy mogą rozważyć wprowadzenie ich w życie krok po kroku. Dalsze informacje są dostępne w Szybkim 

przewodniku Pierwsze kroki39 , ale jako pierwsze kroki sugerujemy następujące podejście: 

1. Określ kategorię swojej firmy 
Określenie do jakiej kategorii usługodawcy branży eventowej należy Twoja firma jest pierwszym 
krokiem: 
➢ Organizator (wielonarodowe firmy, firmy lokalne, osoby fizyczne) w firmie  
➢ Obiekt (duże centra targowo-kongresowe, stadiony sportowe, sale koncertowe, hotele itp.) 
➢ Firmy projektujące i budujące stoiska targowe 
➢ Firmy spedycji targowej 
➢ Inni usługodawcy, którzy pomagają w realizacji wydarzeń w terenie (m.in. firmy: IT, cateringowe, 

oświetleniowe, dostarczające sprzęt audio, itp.), 
 
Jeżeli firma wykonuje kilka różnych rodzajów usług (jest np.: organizatorem i obiektem), powinna 
stosować się do wytycznych dla obu kategorii. 

 

Niezależnie od typu organizacji, wszyscy gracze w branży powinni monitorować  ogólnobranżowy Plan 

Działania / ROADMAP, ponieważ wskazuje on priorytety dla każdego przełomowym okresu, które 

wszyscy gracze powinni starać się osiągnąć za pomocą środków określonych każdym Priorytetowym 

Obszarze Działania dla danej kategorii firm. 

 

2. Określ granice Zakresu 1, 2 i 3 
Skorzystaj z wytycznych określonych w Sekcji 1, Część 2 niniejszego Planu Działania lub Protokołu 

gazów cieplarnianych GHG40, aby zdefiniować granice Zakresu 1, 2 i 3 emisji gazów dla Twojej 

organizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zidentyfikuj, co mierzysz oraz braki w danych 
Ścieżki dla wszystkich Priorytetowych Obszarach Działania jako najważniejsze traktują pomiar oraz 

śledzenie śladu węglowego każdej firmy. Pomiar śladu jest niezbędny, aby wiedzieć, co należy 

poprawić. Firmy powinny najpierw dokonać analizy informacji, które już posiadają, takich jak zużycie 

energii deklarowane na rachunkach za media, a następnie zidentyfikować luki w danych dla części 

 
39 https://netzerocarbonevents.org/wp/wp-content/uploads/Net-Zero-Carbon-Events-Practical-Guide-February-2022.pdf  
40 Greenhouse Gas Protocol | (ghgprotocol.org) 

Definicja Zakresów emisji gazów 

➢ Zakres 1 – bezpośrednie emisje GHG pochodzące ze spalania paliw w źródłach będących własnością organizacji lub 
przez nią kontrolowanych np. emisje wynikające ze spalania paliw w urządzeniach lub pojazdach będących 
własnością organizacji, wycieki fluorowanych gazów cieplarnianych (HFC) z systemów chłodniczych lub 
klimatyzacyjnych oraz emisje powstałe w prowadzonych procesach technologicznych 

➢ Zakres 2 – pośrednie emisje GHG, które pochodzą z zakupionej energii elektrycznej, ciepła, pary i chłodu, z których 
Twoja organizacja korzysta w prowadzonej działalności.  

➢ Zakres 3 – wszystkie inne pośrednie emisje GHG występujące w łańcuchu wartości Twojej organizacji, czyli emisje 
gazów cieplarnianych, na które organizacja ma ograniczony wpływ, ale których nie kontroluje. W tej kategorii 
znajdują się emisje związane np. z transportem zakupionych towarów, wywozem odpadów, podróżami służbowymi, 
dojazdami pracowników do pracy pojazdami niebędącymi własnością organizacji.  

Więcej na: Urząd Dozoru Technicznego - Ślad węglowy organizacji. Obliczaj, weryfikuj, zmniejszaj i raportuj. (udt.gov.pl) 

https://netzerocarbonevents.org/wp/wp-content/uploads/Net-Zero-Carbon-Events-Practical-Guide-February-2022.pdf
https://ghgprotocol.org/
https://www.udt.gov.pl/archiwum/2062-slad-weglowy-organizacji-oblicz-weryfikuj-zmniejsz-i-raportuj
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operacji biznesowych, których ślad nie jest określony. Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej szczegółowe 

informacje, tym lepiej, ponieważ wyraźniej wyjaśniają, kto lub co może mieć najbardziej bezpośredni 

wpływ na zmniejszenie śladu węglowego firmy. 

4. Dowiedz się, jak wypełnić braki w dostępności danych 
Po zidentyfikowaniu luk w danych firmy powinny opracować plan wypełnienia tych luk. Na przykład 

firmy mogą: 

➢ zastosować narzędzia pomiarowe 
➢ współpracować z interesariuszami, takimi jak kadra kierownicza wyższego szczebla i dostawcy 

wyższego szczebla lub dalsi użytkownicy 
➢ użyć współczynników do oszacowania luk w danych, w przypadku których nie można ich dokładnie 

policzyć 
 

5. Stwórz systemy śledzenia oraz linię bazową (punkt odniesienia) 

Wdróż systemy pomiaru i śledzenia kluczowych źródeł emisji, a następnie zbieraj te dane w celu 

ustalenia punktu odniesienia. 

Firmy mogą wybrać własny rok bazowy, ale należy pamiętać: 

➢ Na ile reprezentatywny jest ten rok dla działalności firmy (na przykład dane za 2020 i 2021 r. będą 
znacznie wypaczone z powodu odwołania wydarzeń, czego przyczyną była pandemia Covid-19; lub 
czy miało to miejsce bezpośrednio przed istotną zmianą wielkości firmy (fuzja lub przejęcie) lub 
pojawiły się nowe wydarzenia  

➢ Na ile dostępne dane są rzetelne. 
 

6. Zdefiniuj swoje kamienie milowe w oparciu o Priorytetowe Obszary Działania 

Używając Ścieżek w Priorytetowych Obszarach Działania jako przewodnika, dostosuj Plan Działania / 

ROADMAP do swojej firmy, który będzie odzwierciedlał kwestie związane z Zasadą 

równości/sprawiedliwości, które mogą dotyczyć Twojej firmy. Skorzystaj z niniejszego Planu Działania 

/ ROADMAP, aby ustalić wymierne i łatwo weryfikowalne cele, które mogą uzupełnić Plan Działania  

/ ROADMAP Twojej firmy. 

7. Stwórz kulturę „zera netto” w swojej organizacji 

Komunikuj cel Zero Netto w swojej organizacji oraz zewnętrznym interesariuszom w strefie wpływów 

Twojej firmy. Spraw, by ludzie zrozumieli, czym jest Zero Netto i dlaczego jest to kluczowe dla 

pozyskania interesariuszy dla dowolnego ustalonego celu Zero Netto. Przejrzyj cele, potencjalne 

wyzwania i plany osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych, aby wszyscy interesariusze jasno 

widzieli przyszłą Ścieżkę Zero netto Twojej firmy. 

8. Współpracuj z kluczowymi partnerami 

Współpracuj ściśle z innymi partnerami z branży wydarzeń — organizatorami, obiektami, dostawcami 

usług, a także lokalizacjami — którzy znajdują się w Twoim ekosystemie, aby dostosować współpracę 

do realizacji celów i priorytetów oraz wprowadzać zmiany w skoordynowany sposób. 

9. Angażuj się w ogólnobranżowe inicjatywy dotyczące Priorytetowych Obszarów Działania 

Priorytetowe Obszary Działania to obszary, w których branża musi współpracować, aby zbliżyć się do 

Zero Netto. Tam, gdzie to możliwe, firmy powinny angażować się w inicjatywy branżowe, aby rozwiązać 

napotkane problemy, na przykład usprawniając proces przekazania darowizny żywności i tworząc 

platformy dla graczy z branży wydarzeń na całym świecie, w celu dzielenia się najlepszymi praktykami 
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czy minimalizować wykorzystywanie produktów jednorazowego użytku. Inicjatywa Net Zero Carbon 

Events zapewnia ramy dla rozwoju Priorytetowych Obszarów Działania. 

Poniższa tabela przedstawia hipotetyczny przykład ścieżki dekarbonizacji wydarzenia korporacyjnego  

– czyli w jaki sposób korzystać z Planu Działania/ROADMAP podczas planowania realizacji imprez 

firmowych. Dalsze przykłady zostaną dodane w odpowiednim czasie. 

Coroczne spotkanie kadry zarządzającej firmy, 1000 delegatów z całego świata, 3-dniowa impreza z jedzeniem  

i napojami oraz noclegami obejmująca wystawę najnowszych produktów i dostawców; miejsce wydarzenia to 

hotelowe centrum konferencyjne w jednym z głównych miast europejskich:  

Priorytetowe 
Obszary Działań 

2025 2030 2035 2040 

Obszar 1: Energia Obiekt wprowadza 
liczniki podrzędne, 
aby można było 
zmierzyć zużycie 
energii podczas 
wydarzenia 

Obiekt ma ukończoną 
modernizację 
energetyczną, w tym 
zainstalowane 
systemy efektywności 
energetycznej, takie 
jak nowy wydajny 
system HAVC41 

Zakupione REC 
(Renewable Energy 
Certificate) / Energy 
Attribute 

Certificate (EAC)42, aby 
wydarzenie było  
w 100% odnawialne 

Montaż paneli 
słonecznych na obiekcie 
(które dostarczą 20% 
energii) 

Obszar 2: Produkcja  
i odpady 

Wszyscy dostawcy są 
zobowiązani do 
posiadania planu 
redukcji emisji 
dwutlenku węgla 
 
Obiekt używa własne 
dywany zamiast 
zamówionych 
 
Foamboard - 
piankowe arkusze 
konstrukcyjne są 
zastąpione 
zrównoważoną 
alternatywą 
 
50% odpadów 
podlega recyklingowi 

Wszystkie plastikowe 
elementy  
z identyfikatorów  
i smyczy są usunięte  
i zastąpione 
cyfrowymi 
alternatywami 
 
Wszystkie stoiska 
wystawców są 
zbudowane  
z materiałów 
pozyskiwanych  
w sposób 
zrównoważony 

Prezenty i materiały promocyjne zastąpione są 
alternatywami cyfrowymi 
 
Wszystkie stoiska wystawców wykorzystują 
istniejące lekkie zrównoważone konstrukcje,  
a nie konstrukcje jednorazowego użytku 
 
100% odpadów jest poddawanych recyklingowi  

Obszar 3: Jedzenie  
i odpady spożywcze 

Główne menu 
obiadowe to produkty 
lokalne i sezonowe  
 
Stosowny program 
darowizn żywności na 
niewykorzystane 
jedzenie 

Co najmniej jedno 
danie w każdym 
serwowanym posiłku 
jest wegetariańskie 
 
Kompostownie 
odbywa się na miejscu 

Produkty o wysokiej 
zawartości węgla są 
wyeliminowane  
z menu 
 
75% odpadów 
spożywczych jest 
skomponowanych lub 
przekazanych 
(darowizna) 

Większość serwowanych 
potraw jest lokalna  
i sezonowa oraz 
niskoemisyjna 
 
90% odpadów 
spożywczych jest 
skomponowanych lub 
przekazanych 
(darowizna) 

Obszar 4: Transport  
i logistyka 

Eliminacja dywanów 
(patrz wyżej) 
zmniejsza 
zapotrzebowania na 
przewóz ładunku 

Wszystkie przedmioty 
są krajowe, aby 
umożliwić transport 
lądowy 

Umowa z firmą 
transportową na 
wykorzystanie 50% 
floty EV (elektrycznej) 

Flota transportowa 85% 
EV (elektryczna) 
 
Znaczące zmniejszenie 
ilości transportowanych 
materiałów (patrz 
wyżej) 

 
41 System HVAC to angielski skrót, w rozwinięciu brzmiący: heating, ventilation, air conditioning, czyli ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja  
i oznaczający zintegrowany system urządzeń z wyżej wymienionych branż: Home | HVAC system 
42 W Polsce: tzw. zielone certyfikaty, czyli Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) / Świadectwa 

efektywności energetycznej: Świadectwa efektywności energetycznej - wzory i informacje - Urząd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl) 

https://www.hvacsystem.com.pl/
https://www.ure.gov.pl/pl/oze/gwarancje-pochodzenia/6816,Gwarancja-pochodzenia-dokument-pochodzenia-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-z.html
https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/swiadectwa-efektywnosci
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Obszar 5: Podróże  
i zakwaterowanie 

Cały europejski 
personel podróżuje 
drogą lub koleją 
 
Loty są 
zoptymalizowane pod 
kątem efektywności 
środowiskowej (trasy, 
samoloty itp.)  
 
Ślady węglowe lotów  
i zakwaterowania są 
mierzone 

Wszystkie hotele 
partnerskie posiadają 
certyfikat 
zrównoważonego 
rozwoju i/lub 
zobowiązanie Zero 
Netto  
 
Ślady węglowe lotów  
i zakwaterowania są 
kompensowane za 
pomocą rzetelnego  
i akredytowanego 
systemu kompensacji 

Rozszerzenie sieci paliw zrównoważonego 
lotnictwa (SAF) oznacza zmniejszenie emisji  
z lotów o 20%  
 
Działania branży hotelarskiej i dekarbonizacja 
sieci hoteli oznaczają zmniejszenie emisji  
o 25%  
 
Zastosowane kompensacji emisji 
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CZĘŚĆ 2 – WYTYCZNE I ZASOBY 
 

SEKCJA 1: RAMY DLA ZAKRESU 1, 2 I 3 EMISJI GAZÓW DLA BRANŻY WYDARZEŃ 
 

Protokół GHG (Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard)43, który ma również zastosowanie 

do organizacji niebędących korporacjami, zawiera jasne wytyczne dotyczące sposobu wyznaczania granic 

Zakresu 1 i 2 emisji gazów na poziomie firmy lub organizacji. Poniższa tabela przedstawia w zarysie, w jaki 

sposób różne podmioty w branży wydarzeń mogą definiować swoje emisje z Zakresu 1, 2 i 3 (szczegóły na 

temat Zakresu 3 w punkcie 2.1.2 i 2.1.3). 

Tabela 2.1.1 Przegląd zakresów 1, 2 i 3 dla firm eventowych 

 Zakres 1 Zakres 2 Zakres 3 

Organizatorzy  • Emisje z dowolnej energii (w 

tym gazu ziemnego) na miejscu 
– generowanej w biurach 
firmy 

• Emisje z dowolnych 
pojazdów należących do 
firmy (np. transport personelu) 

• Zakup energii elektrycznej 
dla biur firmy 

• Biznesowe podróże służbowe 

• Dojazdy pracowników 

• Odpady generowane  
w biurach firmy 

• Inne emisje w łańcuchu 
dostaw określone w 
Protokole GHG (inwestycje, 
aktywa leasingowane itp.) 

• Inne emisje związane  
z wydarzeniami (patrz punkt 
2.1.2 i 2.1.3) 

Obiekty • Emisje z dowolnej energii (w 

tym gazu ziemnego) na miejscu 
– generowanej w biurach  
i obiektach firmy 

• Emisje z dowolnych 
pojazdów należących do 
firmy (np. transport personelu, 
wózki widłowe itp.) 

• Zakup energii elektrycznej 
dla biur firmy i obiektu 

• Zakupione ogrzewanie  
i chłodzenie 

• Biznesowe podróże służbowe 

• Dojazdy pracowników 

• Odpady generowane  
w biurach firmy 

• Inne emisje przed i po  
w łańcuchu dostaw 
określone w Protokole GHG 
(inwestycje, aktywa 
leasingowane itp.) 

• Inne emisje związane ze 
zdarzeniami (patrz punkt 2.1.2 
 i 2.1.3) 

Dostawcy usług • Emisje z dowolnej energii (w 

tym gazu ziemnego) na miejscu 
– generowanej w biurach lub 
magazynach firmy 

• Emisje z dowolnych 
pojazdów należących do 
firmy (np. transport personelu, 
pojazdy towarowe, wózki 
widłowe itp.) 

• Zakup energii elektrycznej 
dla biur firmy i magazynów 

• Biznesowe podróże służbowe 

• Dojazdy pracowników 

• Odpady generowane  
w biurach firmy 

• Inne emisje przed i po  
w łańcuchu dostaw 
określone w Protokole GHG 
(inwestycje, aktywa 
leasingowane itp.) 

• Inne emisje związane ze 
zdarzeniami (patrz punkt 2.1.2  
i 2.1.3) 

2.1.2 ZAKRES 3 EMISJI DLA WYDARZENIA 

Wydarzenie ma ślad węglowy i generuje różne emisje dwutlenku węgla, niezależnie od tego, jak są one 

przydzielane lub klasyfikowane. Celem niniejszego Planu Działania/ROADMAP jest wyjaśnienie 

współzależności między zainteresowanymi stronami oraz zdolności branży do wpływania na różne źródła 

 
43 https://ghgprotocol.org/corporate-standard  

https://ghgprotocol.org/corporate-standard
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emisji, tak aby organizacje branżowe zajmujące się wydarzeniami mogły ustalać własne Ścieżki Zero Netto 

przy wykorzystując jednolitego podejście i ostatecznie doprowadziły swoje wydarzenia do Zero Netto. 

Punkt ten ta wskazówki dla firm, które zaangażowane są w wydarzenie i które chcą określić granicę 

Zakresu 3. Chociaż każde wydarzenie jest inne i każda firma jest inna, poniższe ramy mają na celu 

przedstawienie podstawowych zasad, których należy przestrzegać, aby zapewnić spójność sposobu 

określenia granicy Zakresu 3 emisji gazów. 

Oczywiście każda organizacja musi określić swoje własne granice, jednak poniższa tabela przedstawia 

minimalne zalecane granice Zakresu 3 emisji, aby spełnić prawdopodobne oczekiwania interesariuszy 

dotyczące raportowania i odpowiedzialności za redukcję CO2. Organizacja może oczywiście zdecydować 

się na wzięcie odpowiedzialności za szerszy zestaw emisji. 

Należy zauważyć, że w tych ramach uwzględniono również „wystawcę”. Jest to ważne, ponieważ w wielu 

przypadkach to wystawca ma największy wpływ na niektóre rodzaje emisji. Celem niniejszego 

opracowania jest pomoc organizatorom, obiektom i usługodawcom, którzy współpracują z wystawcami, 

w podnoszeniu świadomości ich roli w ograniczaniu tych emisji. 

Zastosowano tu następującą ogólną zasadę: 

➢ Jako inicjator wydarzenia, organizator obejmuje całe spektrum emisji w ramach ich Zakresu 3. 
➢ W przypadku, gdy podmiot podejmuje decyzję o zakupie lub składa zlecenie produkcyjne na dany 

przedmiot lub materiał, powinno ono obejmować zarówno węgiel utrwalony, jak i odpady wytworzone 
przez ten przedmiot w granicach jego Zakresu 3. 

 
Tabela 2.1.2 Granice zakresu 3 dla firm eventowych 

Źródła emisji Organizatorzy Obiekty Dostawcy usług Wystawcy Uwagi 

Energia na 
miejscu 

uwzględnia uwzględnia 
(Zakres 1) 

nie uwzględnia nie uwzględnia Tylko związane  
z wydarzeniem – 
jeśli organizator 
jest właścicielem 
obiektu, to 
uwzględnia  
w Zakresie 1 i 2 

Zakupiona 
energia dla 
obiektu, 
ogrzewanie  
i chłodzenie 

uwzględnia uwzględnia 
(Zakres 2) 

nie uwzględnia nie uwzględnia 

Węgiel zawarty 
obiektach 

nie uwzględnia uwzględnia nie uwzględnia nie uwzględnia  

Straty  
w przesyle  
i dystrybucji  

nie uwzględnia uwzględnia nie uwzględnia nie uwzględnia  

Woda uwzględnia uwzględnia nie uwzględnia nie uwzględnia  

Projektowanie  
i produkcja 
przestrzeni (np. 
stoiska, standy, 
dywany, 
oznakowanie, 
AV, meble itp.) 

uwzględnia nie uwzględnia 
(chyba że 
zakupiony 

bezpośrednio 
przez obiekt) 

uwzględnia 
(tylko  

w przypadku 
przedmiotów 
zakupionych 
przez firmę) 

uwzględnia 
(przy zakupie 

bezpośrednio od 
dostawcy) 

Węgiel  
w materiałach 
produkcyjnych 

Papier 
(przewodniki, 
gazety itp.) 

uwzględnia nie uwzględnia44 nie uwzględnia nie uwzględnia  

 
44 Papier używany przez obiekt w trakcie codziennego zarządzania – papier dla biur zostanie uwzględniony, ale papier wygenerowany w ramach 
organizacji/dostawy wydarzenia powinien być poza zakresem obiektu 
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Materiały 
promocyjne / 
towary 

uwzględnia 
(z wyłączeniem 

towarów 
związanych 

bezpośrednio  
z wystawcami) 

nie uwzględnia nie uwzględnia uwzględnia 
(przy zakupie 
przedmiotu) 

 

Komunikacja 
niematerialna 
(działania 
cyfrowe, 
transmisje na 
żywo itp. 
obejmują emisje  
z przesyłania 
danych, usług itp.) 

uwzględnia 
 

nie uwzględnia45 
 

uwzględnia 
 

nie uwzględnia 
 

 

Produkcja  
i transport 
żywności  
i napojów 

uwzględnia uwzględnia 
(przy zakupie 

cateringu) 

uwzględnia 
(przy zakupie 

cateringu) 

uwzględnia 
(przy zakupie 

bezpośrednio od 
dostawcy) 

Jeżeli podmiot 
podejmuje 
decyzję o zakupie, 
cateringu 
powinien być on 
uwzględniony  
w Zakresie 3. 
Uwzględnij 
wyłącznie 
catering  
w ramach 
imprezy. 

Transport 
towarowy 

uwzględnia nie uwzględnia 
 

uwzględnia 
(w przypadku 

kontroli 
/zakupiony) 

uwzględnia  

Podróż 
uczestnika na 
wydarzenie 
(niebędącego 
personelem)  

nie uwzględnia 
(ale należy 

zgłosić) chyba że 
bilety 

komunikacyjne są 
zakupione przez 

firmę 

nie uwzględnia 
 

nie uwzględnia 
 

nie uwzględnia 
 

 

Podróż 
pracowników 
na wydarzenie 

uwzględnia 
(tylko własny 

personel) 

uwzględnia 
(tylko własny 

personel) 

uwzględnia 
(tylko własny 

personel) 

uwzględnia 
(tylko własny 

personel) 

 

Transport 
lokalny 
uczestnika do 
miejsca 
docelowego 

uwzględnia 
 

(Zakres 1  
w przypadku 
posiadania 
pojazdów) 

nie uwzględnia 
 

nie uwzględnia 
 

 

Zakwaterowanie 

uczestników 
(bez personelu) 

nie uwzględnia 
(ale należy 

zgłosić) chyba że 
bilety 

komunikacyjne 
zakupione przez 

firmę 

nie uwzględnia 
 

nie uwzględnia 
 

nie uwzględnia 
 

 

Zakwaterowanie 
personelu 

uwzględnia 
(tylko własny 

personel) 

uwzględnia 
(tylko własny 

personel) 

uwzględnia 
(tylko własny 

personel) 

uwzględnia 
(tylko własny 

personel) 

 

Odpady obiektu uwzględnia uwzględnia nie uwzględnia nie uwzględnia  

Odpady 
produkcyjne 

uwzględnia 
 

nie uwzględnia uwzględnia uwzględnia Usługodawca lub 
wystawca 

 
45 Niematerialne komunikaty wykorzystywane przez obiekt w ramach codziennego zarządzania - biura zostaną uwzględnione, ale niematerialne 
komunikaty generowane w ramach organizacji/dostawy wydarzenia powinny być poza zakresem obiektu 
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 jeśli 
kontrolowane 

jeśli 
kontrolowane 

powinien 
uwzględnić  
w Zakresie 3, czy 
jest 
odpowiedzialny 
za usuwanie 
odpadów 

Odpady 
spożywcze 

uwzględnia 
 

uwzględnia 
(przy zakupie 

cateringu) 

uwzględnia 
(przy zakupie 

cateringu) 

uwzględnia 
(przy zakupie 

bezpośrednio od 
firmy 

cateringowej) 

Jeśli obiekt, 
usługodawca lub 
wystawca 
podejmuje 
decyzję o zakupie 
cateringu, odpady 
żywnościowe 
należy uwzględnić 
w Zakresie 3 

 

2.1.3 PRIORYTETOWE EMISJE ZAKRESU 3 

Tabela 2.1.2. określa ramy dla rodzajów emisji jakie przedsiębiorstwa mogą zaliczyć do Zakresu 3. 

Jednakże, zgodnie z Protokołem GHG, firma może elastycznie oceniać każde źródło emisji według 

minimalnych kryteriów granicznych w celu ustalenia, czy należy je uwzględnić w końcowej inwentaryzacji.  

Tabela 2.1.3 przedstawia te kryteria wraz z kilkoma przykładami z branży eventowej. Aby uzyskać 

informacje na temat priorytetyzacji emisji w branży wydarzeń zobacz Załącznik E. 
 

Tabela 2.1.3 Kryteria istotności dla Zakresu 3  

Kryterium Opis Przykładowe zastosowanie przy wydarzeniach 

Rozmiar 
 

Przyczyniają się one znacząco do 
całkowitego przewidywanego poziomu 
emisji firmy z Zakresu 3 

Podróż zwiedzających to znacząca część emisji 
organizatora z Zakresu 3 

Wpływ 
 

Istnieją potencjalne sposoby redukcji 
emisji, które firma może podjąć lub na 
które może mieć wpływ 

Dostawcy usług mogą wpływać na trasy dostaw 
w celu zmniejszenia emisji 

Ryzyko 
 

Mogą narazić firmę na ryzyko 
 

Ustalone odgórnie cele dotyczące odpadów, 
takie jak te w UE, które wymagają wykazania 
znacznych redukcji, co z kolei wpływa na 
obiekty w UE 

Interesariusze 
 

Kryteria uważane za kluczowe przez 
najważniejszych interesariuszy 
 

Interesariusze oczekują, że branża wydarzeń 
zajmie się emisją gazów podróży 
odwiedzających 

Outsourcing 
 

Są to czynności zlecone na zewnątrz, które 
wcześniej były wykonywane we własnym 
zakresie lub zazwyczaj wykonywane są 
wewnętrznie przez inne firmy z sektora 

Firma zleca outsourcing swojej floty logistycznej 

Wytyczne 
sektorowe 

Zostały one zidentyfikowane jako istotne 
na podstawie wytycznych sektorowych 

 

Inne 
 

Spełniają wszelkie wymogi trafności 
opracowane przez firmę lub branżę 

W przypadku wydarzeń należy wziąć pod 
uwagę złożoność branży w zakresie pomiaru  
i podziału 

 

Źródło: Protokół GHG 

Gdy firmy ustalają własne granice z Zakresu 3, powinny oceniać odpowiednie źródła emisji z Zakresu 3  

pod względem powyższych kryteriów oraz określać ich znaczenie w oparciu o rodzaj zdarzeń i poziom 

kontroli, jakie firma posiada na tymi źródłami. 
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2.1.4 PRZYKŁADY 

Poniższe diagramy pokazują, jak mogą wyglądać granice Zakresu 1, 2 i 3 dla różnych interesariuszy. 
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SEKCJA 2: RAMY DLA SPÓJNEGO POMIARU ŚLADU WĘGLOWEGO WYDARZEŃ 
 

Zbieranie spójnych danych od wielu interesariuszy i wydarzeń jest jednym z najważniejszych wyzwań dla 

branży, która wkracza na Ścieżkę Zero Netto. Aby uprościć wyzwanie, zidentyfikowano listę 20 

podstawowych danych, które firmy powinny gromadzić ze wszystkich istotnych wydarzeń. Dane te zostały 

zidentyfikowane po dokonaniu przeglądu istniejących narzędzi, metodologii i wewnętrznych podejść firm 

i stanowią podstawę analizy śladu węglowego wydarzeń. 

Kategoria Podstawowe dane Kto dostarcza dane 
 1. Liczba dni wydarzenia (otwartych dla publiczności) 

2. Całkowita liczba dni wydarzenia (z montażem/demontażem) 

3. Powierzchnia wynajmowana na potrzeby wydarzenia (netto 
 i brutto, w m2) – rozróżnij wewnętrzne i zewnętrzne, jeśli nie 
wszystkie są wewnętrzne 

4. Całkowita liczba uczestników, w tym personelu 

Organizator 

ENERGIA46 5. Każdy rodzaj energii (gaz, olej napędowy, biopaliwo itp.) zużyty 
na wydarzenie (tylko obiekt) zgłoszony w kwh 

6. Całkowity zakup energii elektrycznej na wydarzenie (tylko 
obiekt) (kwh) 

7. % zakupionej energii elektrycznej, która pochodzi ze źródeł 
odnawialnych 

Obiekt 

WODA 8. Ilość wody zużytej podczas wydarzenia (galony lub litry) Obiekt 

JEDZENIE 9. Liczba zamówionych posiłków Obiekt / organizator / 
usługodawca  
(w zależności od tego, kto 
zleca catering) 

PRODUKCJA 10. % stoisk modułowych/wielokrotnego użytku Usługodawca 

ODPADY 11. Całkowite odpady (tony) 

12. % odpadów kierowanych ze składowiska47 

Obiekt 

LOGISTYKA 13. Objętość/masa i odległość transportu drogą powietrzną (km) 

14. Objętość/masa i odległość transportu koleją (km) 

15. Objętość/masa i odległość transportu drogą (km) 

Usługodawca i/lub dane 
zebrane przez 
usługodawcę/organizatora 
od wystawców 

Podróż  
i zakwaterowanie 
uczestnika 

16. Przeloty i miejsca odlotów 

17. Odbyte podróże i miejsca wyjazdu 

18. Przejazdy kolejowe i miejsca odjazdów 

19. Liczba noclegów w każdym typie hotelu (liczba gwiazdek) 

20. % uczestników kompensujących podróże 

Uczestnicy  

 

  

 
46 Stworzenie metodologii zapewniającej spójne podejście do rozdzielania zużycia energii i wody na wydarzenia w obiektach jest planowana  
w ramach inicjatywy Net Zero Carbon Events i powinna być dostępna na przełomie 2022 i 2023 roku. 
47 ponownie wykorzystana, recyklingowana lub kompostowana przed oddaniem 
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SEKCJA 3: USTALENIE LINII BAZOWEJ 
 

Zobowiązanie Net Zero Carbon Events odnosi się do ostatecznego celu jakim jest zerowa emisja dwutlenku 

węgla netto do 2050 r. Jednak, aby zapewnić podjęcie wystarczających działań w tak krótkim okresie, firmy 

muszą również zobowiązać się do znacznych redukcji do 2030 r., co zostało przyjęte w Porozumieniu 

Paryskim. Podczas gdy Porozumienie Paryskie stanowi, że powinna nastąpić redukcja globalnych emisji  

o 50% w stosunku do roku bazowego 2018, firmy i sektory mogą swobodnie ustalać własne lata bazowe  

i punkty odniesienia. Zasadniczo rok bazowy będzie pierwszym rokiem, w którym dostępne będą rzetelne 

dane (zobacz tabela powyżej). 

Protokół dotyczący gazów cieplarnianych GHG48 zawiera następujące wytyczne: 

➢ Przedsiębiorstwa wybierają i zgłaszają rok bazowy, dla którego dostępne są weryfikowalne dane 
dotyczące emisji oraz podają powody wyboru tego konkretnego roku. Większość firm wybiera jeden 
rok jako rok bazowy. 

➢ Możliwe jest jednak również wybranie średniej rocznej emisji z kilku kolejnych lat. Na przykład 
brytyjski system handlu uprawnieniami do emisji określa średnią emisji z lat 1998–2000 jako punkt 
odniesienia dla śledzenia redukcji poziomu emisji. Średnia wieloletnia może pomóc złagodzić 
nietypowe wahania emisji gazów cieplarnianych, które sprawiłyby, że dane z jednego roku nie byłyby 
reprezentatywne dla typowego profilu emisji firmy. 

 

Ponadto inicjatywa Science Based Targets49 określa trzy ważne kwestie dotyczące wyboru roku bazowego: 

1. Powinny istnieć weryfikowalne dane dotyczące emisji z Zakresu 1, 2 i 3 dla roku bazowego. Zaleca 
się, aby firmy wybrały ostatni rok, dla którego dostępne są dane, jako rok bazowy. 

2. Rok bazowy powinien być reprezentatywny dla typowego profilu GHG (Greenhouse Gas Protocol) 
firmy. Firmy mogą ocenić reprezentatywność, porównując zapasy i poziomy aktywności biznesowej 
w czasie. Jeśli trudno jest określić jeden reprezentatywny rok, firmy powinny zamiast tego uśredniać 
dane dotyczące GHG z wielu kolejnych lat, aby stworzyć bardziej reprezentatywny okres bazowy, 
który usredni nietypowe wahania emisji. Na przykład nietypowe warunki pogodowe mogą 
zniekształcić emisje w danym roku (powiedzmy 2017) dla producenta rolnego. W odpowiedzi firma 
mogłaby uśrednić emisje w latach 2016, 2017 i 2018. Jej cel byłby wówczas sformułowany  
w następujący sposób: „Firma X zobowiązuje się do zmniejszenia bezwzględnego emisji z Zakresu 1  
i 2 gazów cieplarnianych o 40% do 2025 r. w stosunku do okresu bazowego 2016-2018”. 

3. Rok bazowy należy wybrać tak, aby cel był wystarczająco ambitny. Chociaż firmy, które wykonały już 
pierwsze kroki na Ścieżce do Zero Netto zasługują na uznanie za dotychczasowe postępy, celem 
Inicjatywa Net Zero Carbon Events jest promowanie działań, które nie zostały jeszcze zrealizowane 
oraz zachęcanie firm, które już osiągnęły postęp, aby wykraczały poza obecne ambicje. SBTi50 
wykorzystuje rok, w którym cel inicjatywy został zgłoszony (lub ostatnią ukończoną inwentaryzację 
GHG), do oceny swoich perspektywicznych ambicji. 

 

Firmom zaleca się określenie roku bazowego na podstawie dostępności danych i z uwzględnieniem 

powyższych rozważań. 

 

  

 
48 https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf 
49 https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-Corporate-Manual.pdf  
50 Ambitious corporate climate action - Science Based Targets  

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-Corporate-Manual.pdf
https://sciencebasedtargets.org/
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SEKCJA 4: SZABLON RAPORTOWANIA 
 

Inicjatywa Net Zero Carbon Events zachęca wszystkie uczestniczące firmy do wypełnienia poniższego 

rocznego szablonu sprawozdawczego do 30 czerwca 2023 r. z danymi i informacjami nawiązującymi do 

roku 2022. Celem szablonu jest zebranie spójnych informacji od wszystkich wspierających inicjatywę, 

abyśmy mogli monitorować postępy, identyfikować wspólne wyzwania i dzielić się wiedzą i najlepszymi 

praktykami. Wszystkie informacje będą poufne i będą udostępniane wyłącznie w zagregowanych, 

anonimowych formatach. 

 

Część 1: Twoja firma 

1. Nazwa firmy: 

2. Nazwisko osoby do kontaktu: 

3. Kontaktowy adres e-mail: 

4. Rodzaj firmy: obiekt, organizator, usługodawca (proszę określić rodzaj usługi: catering, 
budowa stoisk, transport, itp.) 

5. Lokalizacja krajowej centrali: 

6. Liczba uczestników/odwiedzających Twoich wydarzeń/Twojego obiektu rocznie: 

 

Część 2: Deklaracja zobowiązań 

1. Czy podpisałeś Zobowiązanie dotyczące wydarzeń Zero Netto emisji dwutlenku węgla? 

2. Czy masz wdrożony Plan Działania / ROADMAP Zero Netto? 

a. TAK 

b. NIE, ale prace są w toku i będzie obowiązywać do końca 2023 r. 

c. NIE, ale prace są w toku i będzie obowiązywać po 2023 r. 

d. NIE, prace jeszcze się nie rozpoczęły 

 

Jeśli TAK: 

3. Proszę określić granice Zakresu 1, 2 i 3. 

4. Proszę podać swój rok bazowy 

5. Proszę wskazać wszelkie wyznaczone cele pośrednie 

6. Proszę podać, w jaki sposób poinformowałeś o swoim zaangażowaniu w NZCE (Net Zero 
Carbon Events i/lub podpisaniu Zobowiązania Net Zero. 

7. Proszę wymienić wszelkie rodzaje współpracy branżowej, poza NZCE, w które jesteś 
zaangażowany 

 

Część 3: Pomiar 

8. Jakie są Twoje emisje dwutlenku węgla z Zakresu 1, 2, 3 na rok 2022 (od stycznia do grudnia51)? 

9. Jakie postępy poczyniono od roku bazowego? 

 

Część 4: Łańcuch dostaw 
 

1. Czy pytania związane z redukcją emisji dwutlenku węgla lub zerem netto są uwzględnione  
w Twoim procesie zakupowym? 

 
51 Jeśli Twoja firma korzysta z innego kalendarza raportowania, podaj daty, których dotyczą Twoje dane. 
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2. W jaki sposób komunikujesz się z dostawcami w sprawie redukcji emisji dwutlenku węgla i działań 
Zero Netto? 

3. W jaki sposób komunikujesz się z klientami w sprawie redukcji emisji dwutlenku węgla i działań 
Zero Netto? 

 

Część 5: Postęp w Priorytetowych Obszarach Działania - POD 
 

W stosownych przypadkach proszę podać swoje aktualne i planowane działania w każdym  

z poniższych obszarów. 

POD Bieżące działania Planowane działania Komentarze 
1. Wydajne zasilanie 
wydarzenia czystą, 
odnawialną energią 

   

2. Przeprojektowanie 
wydarzenia, tak aby 
wykorzystywać 
zrównoważony 
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. 

   

 

Część 6: Dodatkowe informacje 
Podaj wszelkie dodatkowe uwagi lub informacje, którymi chciałbyś się podzielić. 
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SEKCJA 5: STRATEGIA KOMPENSACJI WĘGLA DLA BRANŻY WYDARZEŃ 
 

Kompensacja emisji dwutlenku węgla sama w sobie nie jest odpowiedzią na osiągnięcie zerowej emisji 

netto CO2. Jednak jako środek tymczasowy kompensacja emisji dwutlenku węgla jest uzasadnioną 

strategią łagodzenia wpływu emisji dwutlenku węgla i może pomóc firmom i wydarzeniom w osiągnięciu 

statusu „neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla”. Niniejszy Plan Działania / ROADMAP 

zawiera zarys tego, w jaki sposób można skutecznie stosować kompensację emisji dwutlenku węgla  

i określa podejście hierarchiczne, które, jeśli zostanie przyjęte w całej branży, usprawni działania związane 

z kompensacją i osiągając efekt skali będzie miało duży pozytywny wpływ narrację w kontekście działań 

branży w kierunku Zero Netto.  

2.5.1 ZAPEWNIENIE ZAKUPU WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPENSACJI WĘGLA 

Należy zawsze pamiętać, że kompensacja emisji dwutlenku węgla jest ostatecznością, ale jeśli musisz to 

zrobić, upewnij się, że: 

➢ Stosujesz się do Oksfordzkich zasad kompensacji emisji dwutlenku węgla52 
➢ Spełniasz podstawowe cechy dobrej kompensacji emisji dwutlenku węgla 

 

Oxfordzkie zasady for Net Zero Aligned Carbon Offsetting (kompensacja emisji dwutlenku węgla do zera 

netto) zostały opublikowane w 2020 r. i określają, w jaki sposób należy podejść do kompensacji, aby mieć 

pewność, że pomoże ona osiągnąć społeczeństwo Zero Netto. Cztery podstawowe zasady to: 

1. Ograniczenie emisji, stosowanie wysokiej jakości kompensacji i regularnie modyfikowanie 
strategii kompensacji w miarę rozwoju najlepszych praktyk. 

2. Przejście do kompensacji usuwania węgla (tj. kompensacji, która powoduje usunięcie węgla  
z atmosfery w przeciwieństwie do kompensacji, która skutkuje redukcją emisji). 

3. Przejście do długotrwałego przechowywania (tj. tam, gdzie węgiel jest przechowywany na stałe 
przy minimalnym ryzyku ponownego uwolnienia). 

4. Wspieranie rozwoju kompensacji (tj. tworzenie popytu na usuwanie dwutlenku węgla  
i długotrwałe składowanie, promowanie zasad oraz wspieranie rozwoju i odbudowy ekosystemów). 

 

Stosowana kompensacja powinna spełniać minimalny próg jakości. Poniższa tabela przedstawia 

podstawowe atrybuty dobrego równoważenia emisji dwutlenku węgla. 

Zweryfikowana 
 

Kompensacja powinna być walidowana i certyfikowana przez wiarygodne organizacje  
i normy zewnętrzne. 
Przykłady takich organizacji: UNFCCC, VCS (Verified Carbon Standard), Carbon Trust Standard; 
Starzyk Group (starzyk-group.pl); więcej przykładów na stronie internetowej 
https://www.cdp.net/en/guidance/verification  

W stosownym 
czasie 

Należy zminimalizować odstęp czasowy między zakupem kompensacji a realizacją działań 
mających na celu usunięcie węgla lub redukcję emisji 

Dokładnie 
obliczona 
 

Dostawcy kompensacji powinni przeliczyć wpływ innych gazów cieplarnianych GHG, 
takich jak metan na ocieplenie, w kategoriach CO2 zgodnie z ich rzeczywistym wpływem 
na ocieplenie 

Dodatkowa 
 

Kompensacja powinna dodatkowa, co oznacza, że reprezentuje redukcję emisji lub 
pochłanianie dwutlenku węgla, które nie miałyby miejsca, gdyby nie działalność 
kompensacyjna 

Stała 
 

Stałość odnosi się do tego, jak długo gaz cieplarniany pozostaje poza atmosferą. Idealna 
sytuacja jest wówczas, kiedy gaz jest zawsze trzymany z dala od atmosfery. 

 
52 https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/reports/Oxford-Offsetting-Principles-2020.pdf  

http://www.starzyk-group.pl/
https://www.cdp.net/en/guidance/verification
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/reports/Oxford-Offsetting-Principles-2020.pdf
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Tam, gdzie istnieje ryzyko odwrócenia, np. w przypadku zniszczenia ponownie 
zalesionych terenów lub zalesionych działek i uwolnienia dwutlenku węgla, należy być 
tego świadomym i uwzględnić w planie kompensacji. 

Obopólnie 
korzystne 
 

Poza tym, że są korzystne dla środowiska, projekty kompensacji nie mogą w żadnym 
stopniu wpływać na lokalną społeczność, a wręcz przeciwnie powinny oferować 
konkretne korzyści społeczne. Projekty kompensacji powinny być również zgodne  
z lokalną jurysdykcją. 

 

Źródło: Na podstawie metodologii Net Zero dla hoteli, Greenview et al, 2021 

 

2.5.2 BRANŻOWE PODEJŚCIE DO KOMPENSACJI WĘGLA 

Kompensacja emisji dwutlenku węgla stanie się rzeczywistością dla branży eventowej w najbliższym 

czasie. Biorąc pod uwagę wielkość niektórych źródeł emisji w łańcuchu dostaw, szczególnie tych 

związanych z transportem ludzi i przedmiotów, kompensacja jest poważnym przedsięwzięciem dla 

organizatorów wydarzeń, obiektów i usługodawców. Wielokrotne liczenie emisji jest nieuniknioną częścią 

obliczeń emisji gazów cieplarnianych GHG jednak, gdy patrzy się na grupę firm lub branżę jako całość, 

branża eventowa ma możliwość uzgodnienia hierarchicznego podejścia do kompensowania niektórych 

kluczowych źródeł emisji w celu rozdzielenia ciężaru między interesariuszami wydarzeń. 

Wychodząc z założenia, że ci, co są najbliżsi powstaniu emisji powinni ponosić główną odpowiedzialność 

za kompensację (ponieważ w dużej mierze będą również ponosić główną odpowiedzialność za redukcję 

emisji, a tym samym zmniejszenie potrzeby kompensacji), proponuje się następującą hierarchię: 

1. Oryginalny dostawca (na zewnętrz branży eventowej, np. linie lotnicze, hotele, dostawcy 
żywności) 

2. Podmiot wydarzenia, który ją kupuje od pierwotnego producenta (zwiedzający, wystawca, 
dostawca, obiekt, organizator) 

3. Każdy kolejny nabywca (nabywcy) w łańcuchu 
4. Podmiot sprawujący ogólną kontrolę finansową nad wydarzeniem (zwykle organizator). 

 

Na przykład: 

W przypadku emisji spowodowanych podróżą Zwiedzającego na wydarzenie: 

1. Linia lotnicza lub kolejowa 

2. Pośrednik w podróży (biuro podróży, firma zarządzająca podróżami służbowymi itp.) 

3. Gość lub firma, którą reprezentują 

4. Organizator imprezy 

W przypadku emisji spowodowanych transportem towarów: 

1. Linia lotnicza, firma kolejowa lub firma spedycyjna 

2. Podmiot, do którego należą towary (usługodawca, wystawca, sponsor) 

3. Podmiot odpowiedzialny za pozyskanie transportu – jeśli inny niż nr 2 (usługodawca) 

4. Organizator wydarzenia 

Takie podejście może zastosować organizator, który chce zrównoważyć emisje w celu uzyskania statusu 

neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. 
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SEKCJA 6: ANGAŻOWANIE MIEJSC DOCELOWYCH I UCZESTNIKÓW 
Plan Działania / ROADMAP skupia się na interesariuszach, którzy są bezpośrednio zaangażowani  

w obsługę wydarzenia – na obiektach, organizatorach i usługodawcach. Jednak, jak wspomniano we 

wstępie, inni interesariusze, tacy jak destynacje – w tym między innymi samorządy, convention 

bureau53  i/lub organizacje np. marketingowe – a także uczestnicy wydarzenia również mają do odegrania 

kluczową rolę w osiągnięciu Zero Netto branży wydarzeń. Zostanie to dokładniej zbadane  

w kolejnych wersjach Planu Działania / ROADMAP. Na razie sekcja ta zawiera ogólne wskazówki dotyczące 

ról, jakie destynacje czy wystawcy mogą odegrać w procesie ogólnej dekarbonizacji ze szczególnym 

odniesieniem do Priorytetowych Obszarów Działania. 

2.6.1 DESTYNACJE 

Destynacje stanowią tło wydarzenia. Najczęściej infrastruktura, która wspiera wydarzenie „poza 

obiektem”, takie jak lokalny transport, usługi utylizacji odpadów i recyklingu, wchodzi w zakres 

„destynacji”. Również convention bureau odgrywają kluczową rolę w przyciąganiu wydarzeń do miejsca 

docelowego. 

Zapewnienie, że dekarbonizacja jest wpisana w różne decyzje podejmowane przez te podmioty, jest 

kluczem do dekarbonizacji branży eventowej. 

Na poziomie ogólnym, kluczowe pytania, które należy zadać, to: 

➢ Czy destynacja ma swój własny cel Zero Netto lub dekarbonizacji? Jeśli tak, czy istnieje konkretny 
plan lub cel dla branży eventowej lub branż pokrewnych? 

➢ W jaki sposób destynacja współpracuje z branżą eventową w zakresie dekarbonizacji i szerszych 
kwestii zrównoważonego rozwoju? Czy istnieje komitet ds. zrównoważonych wydarzeń lub 
odpowiednik takiego komitetu? 

➢ Jakie wymogi dotyczące dekarbonizacji/zrównoważenia obowiązują w przypadku wydarzeń 
odbywających się w destynacji? 

➢ Jaka jest infrastruktura na miejscu, która będzie wspierać zrównoważony rozwój wydarzenia – 
pojazdy elektryczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, obiekty gospodarowania 
odpadami, lokalni dostawcy żywności itp.? Jak można to zintegrować z planowaniem wydarzeń? 

➢ Jakich mierników i metodologii używają destynacje (jeśli w ogóle) do pomiaru wpływu na 
zrównoważony rozwój? Jak odnoszą się do tych, z których korzystają inni interesariusze? 

➢ Czy istnieją lokalne możliwości kompensacji, które mogą być wspierane przez organizatorów 
wydarzeń? 

 

Priorytetowe Obszary Działania Możliwości destynacji 

1. Wydajne zasilanie wydarzenia czystą, 
odnawialną energią 

Ulgi podatkowe lub programy motywacyjne dla 
inwestycji w efektywność, z których mogą skorzystać 
destynacje 

2. Przeprojektowanie wydarzenia, tak aby 
wykorzystywać zrównoważony materiały i nie 
pozostawiać odpadów 

• Infrastruktura odpadowa wspierająca recykling 

• Współpraca z lokalnymi społecznościami  
w  zakresie darowizn żywności i innych darowizn 

• Współpraca z lokalnymi dostawcami 

3. Pozyskiwanie żywność w sposób 
zrównoważony i zapobieganie odpadom 
żywnościowym 

Integracja i rozwój współpracy lokalnych producentów 
i dostawców żywności 

4. Wydajne przemieszczanie towarów i sprzętu 
oraz przejście na logistykę o zerowej emisji 

Opcje transportu niskoemisyjnego 

 
53 organizacje marketingu destynacji 
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5. Współpraca z partnerami z branży 
turystycznej i wpływanie na nich, w celu 
zmniejszenia emisji związanych z podróżami 
na/z wydarzeń. 

• Dobre i niskoemisyjne systemy transportu 
publicznego, a zwłaszcza połączenie miejsca 
wydarzenia z lokalną infrastrukturą 

• Program lub certyfikacja zrównoważonej turystyki 
na poziomie destynacji,  
w szczególności w odniesieniu do hoteli 

 

2.6.2 UCZESTNICY 

W przypadku większości wydarzeń możliwość firmy do wystawiania się i promowania / sprzedaży swoich 

produktów i usług ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu wydarzenia. Chociaż modele różnią się  

w zależności od wydarzenia i organizatora wydarzenia, ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy / firmy 

wystawiające się są odpowiedzialni za pozyskiwanie i dostarczanie swoich eksponatów. 

Biorąc pod uwagę tymczasowy charakter wydarzeń, często może to wiązać się z dostarczeniem  

i usunięciem znacznej ilości „materiału”. Organizatorzy i generalni wykonawcy usług powinni mieć plany  

i działania mające na celu zaangażowanie wystawców i ich dostawców, które powinny uwzględniać kilka 

kluczowych elementów: 

➢ Czy firma ma własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju lub cele zerowe netto? Jeśli tak, 
jakie one są i czy są jakieś konkretne cele dotyczące frekwencji/uczestnictwa w wydarzeniach? Jak 
mogą one się odnosić do wydarzeń? 

➢ Czy firma uwzględnia kryteria zrównoważonego rozwoju w swoich procesach zakupowych, które 
odnoszą się do materiałów związanych w wystawieniem się wydarzeniach, podróży  
na/z wydarzenia i innych elementów? 

➢ Czy firma bierze pod uwagę zrównoważony rozwój przy określaniu produktów, materiałów 
marketingowych i innych ulotek czy gadżetów, z których będzie korzystać w czasie wydarzenia? 

 

Priorytetowe Obszary Działania Możliwości uczestnika / wystawcy 

1. Wydajne zasilanie wydarzenia czystą, 
odnawialną energią 

Zminimalizowanie zużycia energii na stoiskach dzięki 
zastosowaniu diod LED i innych opcji niskoemisyjnych 

2. Przeprojektowanie wydarzenia, tak aby 
wykorzystywać zrównoważony materiały  
i nie pozostawiać odpadów 

• Używanie zrównoważonych materiałów i poddawanie 
ich recyklingowi/upcyklingowi54 

• Ograniczenie w miarę możliwości materiałów, na 
przykład eliminując dywany na stoiskach 

• Zachęcanie dostawców do odpowiedniego 
postępowania z odpadami 

• Monitorowanie i mierzenie ilości materiałów  
i odpadów 

• Unikanie używania przedmiotów jednorazowego 
użytku 

• Redukcja materiałów reklamowych do minimum lub 
używanie zrównoważonych materiały 

3. Pozyskiwanie żywność w sposób 
zrównoważony i zapobieganie odpadom 
żywnościowym 

• Jeśli catering jest pozyskiwany indywidualnie, 
upewnianie się, że żywność jest niskoemisyjna, 
sezonowa i/lub lokalna 

• Upewnianie się, że firmy cateringowe odpowiednio 
zajmują się odpadami żywności 

• Przekazywanie danych dotyczących emisji na prośbę 
organizatora 

 
54 forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają wyroby o wartości wyższej, traktowane jako wartościowe surowce: 
Upcykling – Wikipedia, wolna encyklopedia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Upcykling
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4. Wydajne przemieszczanie towarów i 
sprzętu oraz przejście na logistykę o zerowej 
emisji 

• Korzystanie z opcji transportu luzem (bulk 
transportation)55 i redukcja ilość i wielkość ładunku. 

• Znalezienie lokalnych opcji przechowywania 

• Dodanie dekarbonizacji / Zero Netto do umowy  
z dostawcami 

• Przekazywanie danych na prośbę organizatora 

5. Współpraca z partnerami z branży 
turystycznej i wpływanie na nich, w celu 
zmniejszenia emisji związanych z podróżami 
na/z wydarzeń. 

• Korzystanie z opcji ekologicznego transportu, aby 
sprowadzić personel na wydarzenie, zrównoważyć 
emisje oraz informowanie o tym organizatora. 

 

  

 
55 towary przewożone w dużych ilościach bez opakowania lub opakowania, gdzie sam środek transportu pełni rolę kontenera. 
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CZĘŚĆ 3 – DALSZE INFORMACJE 
 

ZAŁĄCZNIK A. Zobowiązanie do zerowej emisji dwutlenku węgla netto 

ZAŁĄCZNIK B. Związek z innymi ramami 

ZAŁĄCZNIK C. Inne branżowe ścieżki Zero Netto 

ZAŁĄCZNIK D. Zrozumienie zakresów emisji 

ZAŁĄCZNIK E. Priorytetyzacja zakresów emisji 

ZAŁĄCZNIK F. Pomiar emisji dwutlenku węgla podczas wydarzenia 

ZAŁĄCZNIK G. Zakupiona energia odnawialna – kluczowe pojęcia i definicje 

ZAŁĄCZNIK H. Metodologia 

ZAŁĄCZNIK I. Słowniczek 

ZAŁĄCZNIK J. Referencje 
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ZAŁĄCZNIK A. Zobowiązanie do zerowej emisji dwutlenku węgla netto 
 

Podążając za najlepszymi dostępnymi danymi naukowymi na temat 

skutków zmian klimatu, uznajemy, że istnieje pilna potrzeba 

przyspieszenia przejścia na globalne zerowe emisje netto oraz aby 

branża wydarzeń odegrała swoją rolę we wspieraniu realizacji celów 

Porozumienia Paryskiego i zapewnienie sprawiedliwej transformacji. 

Uznając, że branża wydarzeń jest złożona i w skład niej wchodzą 

różnorodni interesariuszy z całego świata, zdajemy sobie sprawę, że 

chociaż poszczególne firmy i organizacje mogą podejmować określone 

działania, aby zminimalizować swój wpływ na emisję dwutlenku węgla, to aby osiągnąć znaczący postęp, 

potrzebne jest również podejście ogólnosystemowe. 

W tym kontekście moja organizacja zobowiązuje się do wspierania celu jakim jest osiągnięcie zerowej 

emisji gazów cieplarnianych netto (GHG) do 2050 r., zgodnie z globalnymi wysiłkami określonymi  

w Porozumieniu Paryskim w celu ograniczenia ocieplenia do 1,5°C i zmniejszenia całkowitej globalnej 

emisji gazów cieplarnianych o 50% do 2030 r. oraz aktywnego promowania i popierania wysiłków 

przemysłu w całym łańcuchu dostaw. 

W dążeniu do tego celu moja organizacja zobowiązuje się do: 

1. Opublikowania przed końcem 2023 r. Ścieżki organizacji do osiągnięcia Zero Netto najpóźniej do 2050r., 

wraz z tymczasowym celem zgodnym z wymogiem Porozumienia Paryskiego, aby ograniczyć globalne 

emisje gazów cieplarnianych o 50% do 2030 r. 

• Identyfikacja i ustalenie priorytetów działań mających na celu redukcję emisji (takich jak 
zarządzanie energią, oszczędzanie wody, gospodarka materiałami, redukcja odpadów żywności  
i napojów, inicjatywy porządkowe, zrównoważone zakupy, zarządzanie interesariuszami  
i zaangażowanie pracowników) i ustalenie stosownych celów 

• Zajęcie się emisjami resztkowymi, po ich zminimalizowaniu, poprzez zakup wiarygodnych środków 
kompensacji emisji dwutlenku węgla, starając się przejść na te, które reprezentują 
usuwanie/wychwytywanie dwutlenku węgla 

• Zaangażowanie zasobów, czasu i/lub wiedzy fachowej w celu opracowania wspólnego Planu 
Działania/ROADMAP Zero Netto dla branży eventowej. 

 

2. Współpracy z partnerami, dostawcami i klientami, aby wprowadzać zmiany w całym łańcuchu dostaw: 

• Publicznie ogłoszenie podpisania niniejszego Zobowiązania oraz aktywnie promowanie  
i popieranie inicjatywy Zero Netto w całej branży 

• Popieranie redukcji emisji dwutlenku węgla i przeprowadzanie z należytą starannością procesów 
zakupowych 

• Promowanie i uczestniczenie w inicjatywach w branży eventowej i poza nią, w celu budowania 
świadomość synergii, znajdowania rozwiązań i opracowania możliwości współpracy dla 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. 

 

3. Pomiaru i śledzenia swoich emisji gazów cieplarnianych z Zakresu 1, 2 i 3 zgodnie z najlepszymi 

praktykami branżowymi: 
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• Stworzenie systemu pomiaru śladu węglowego dla głównych działań 

• Identyfikacja i udostępnienie właściwych wskaźników i metodologii pomiaru 

• Przekazywanie danych do inicjatyw branżowych w celu udoskonalenia wspólnych metodologii  
i wskaźników pomiaru 

 

4. Raportowania o swoich postępach przynajmniej co dwa lata: 

• Publikowane kluczowych wskaźników i progresu 

• Dzielenie się najlepszymi praktykami i wyciągniętymi wnioskami 

• Wspieranie zbiorowego raportowania i komunikacji w całej branży 
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ZAŁĄCZNIK B. Związek z innymi incjatywami 
 

B.1. WYŚCIG DO ZERA – RACE TO ZERO 

„Wyścig do zera” jest globalną kampanią prowadzoną przez liderów klimatycznych wysokiego szczebla na 

rzecz klimatu. Celem kampanii jest zjednoczenie przywództwa i wsparcia ze strony przedsiębiorstw, miast, 

regionów, inwestorów na rzecz zdrowego, elastycznego odzyskania zerowej emisji dwutlenku węgla, co 

zapobiegnie przyszłym zagrożeniom, stworzy godziwe miejsca pracy i umożliwi zrównoważony wzrost 

Wszyscy członkowie Zobowiązania są zaangażowani w ten sam nadrzędny cel: szybkie i uczciwe 

ograniczenie emisji we wszystkich zakresach zgodnie z Porozumieniem Paryskim, z przejrzystymi Planami 

Działania/ROADMAP i solidnymi celami krótkoterminowymi. Wszystkie podmioty muszą spełnić 

rygorystyczne kryteria, które doprowadzą ich na linię startu, aby w wiarygodny sposób ścigać się do 

osiągnięcia zerowej emisji. 

Najnowsze kryteria Race to Zero56, wprowadzone w czerwcu 2022 r., obejmują 5 kryteriów działania  

– znane jako 5 P. Kryteria te wymagają od członków zobowiązania, planowania, działania, publikowania  

i przekonywania. W każdym z pięciu kryteriów istnieją dwie kategorie – „linia startu” i „praktyki 

przywódcze”. Plan Działania / ROADMAP Zero Netto pokrywa się z kategorią „linii startu”. W ich ramach 

firmy, które będą chciały, będą mogły realizować „praktyki przywódcze”. 

Tabela B.1 Kryteria linii startu Wyścigu do zera 

Kryteria Opis 

Zobowiązanie (Pledge) Zobowiązanie na szczeblu szefów organizacji do osiągnięcia zerowej emisji gazów 
cieplarnianych (netto) tak szybko jak to możliwe, zgodnie z globalnymi wysiłkami 
określonymi w Porozumieniu Paryskim w celu ograniczenia ocieplenia do 1,5°C bez lub z 
ograniczonym przekroczeniem, uznając, że wymaga to stopniowego wycofywania 
wszystkich nieodnawialnych paliw kopalnych w ramach globalnej, sprawiedliwej 
transformacji. 
 
Ustal tymczasowy cel do osiągnięcia w następnej dekadzie, który odzwierciedla 
maksymalne wysiłki na rzecz osiągnięcia lub przekroczenia sprawiedliwego udziału w 50% 
globalnej redukcji CO2 do 2030 r. Cele muszą obejmować wszystkie emisje gazów 
cieplarnianych: 
1. W tym Zakresy 1, 2 i 3 dla przedsiębiorstw i innych organizacji; 
2. Uwzględnienie wszystkich emisji terytorialnych dla miast i regionów; 
3. W tym dla podmiotów finansowych również wszystkie emisje portfelowe /sfinansowane 
/uproszczone /ubezpieczone; 
4. W tym emisje lądowe. 

Plan  W ciągu 12 miesięcy od przystąpienia, przedstaw publicznie Plan Przejścia, Plan 
Miasta/Regionu lub odpowiednik, który określa, w jaki sposób zostaną spełnione wszystkie 
inne kryteria Wyścigu do Zero Netto, w tym jakie działania zostaną podjęte w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy, w ciągu 2-3 lat i do roku 2030. 

Działanie (proceed) Podejmij natychmiastowe działania wszystkimi dostępnymi ścieżkami w kierunku 
osiągnięcia Zero Netto, zgodnie z realizacją celów pośrednich. W stosownych przypadkach 
przyczyń się do przełomów w branży. 

Publikowanie Co najmniej raz w roku informuj publicznie o postępach w realizacji zarówno celów 
pośrednich, jak i długoterminowych, a także o podjętych działaniach. Raportuj  
w standardowym, otwartym formacie i za pośrednictwem platform, które są zasilane przez 
UNFCCC Global Climate Action Portal 

Przekonywanie W ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do Wyścigu do Zero Netto dostosuj politykę 
zewnętrzną i zaangażowanie, w tym członkostwo w stowarzyszeniach w celu zmniejszenia  
o połowę emisji dwutlenku węgla do 2030 r. i osiągnięcia globalnego Zero Netto do 2050 r. 

 

 
56 https://racetozero.unfccc.int/system/criteria/  

https://climateaction.unfccc.int/
https://racetozero.unfccc.int/system/criteria/
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B.2 INICJATYWA DOTYCZĄCA CELÓW NAUKOWYCH 

Science Based Targets Initiative SBTi (Inicjatywa Celów Opartych na Nauce) jest częścią World Resources 

Institute’s Center for Sustainable Business (Centrum Zrównoważonego Biznesu Światowego Instytutu 

Zasobów) oraz współpracy z WRI, CDP, WWF i UN Global Compact. SBTi definiuje i promuje najlepsze 

praktyki w zakresie redukcji emisji gazów i celów Zero Netto zgodnie z nauką o klimacie, czyli tych, które 

najnowsza wiedza o klimacie uznaje za niezbędne do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego. 

SBTi zapewnia pomoc techniczną i zasoby firmom, które wyznaczają cele naukowe i zapewnia tym firmom 

niezależną ocenę i walidację celów. Ta inicjatywa zachęca firmy do wyznaczania celów, które spełniają 

cele Porozumienia Paryskiego, ale nie wymaga od nich formalnego przestrzegania wskazań SBTi ani 

pozyskania akredytacji SBT (Science Based Targets – celów w oparciu o naukę). 

SBTi zapewnia przydatne wskazówki dotyczące zbliżania się do Zero Netto, które mogą być stosowane 

przez bardziej ambitne firmy zajmujące się wydarzeniami i które znajdują odzwierciedlenie w Planie 

Działania: 

➢ Pokrycie emisji z Zakresu 3 dla celów krótkoterminowych (2030) – firmy muszą ustalić jeden lub 
więcej celów redukcji emisji i/lub celów zaangażowania dostawców lub klientów, które łącznie 
obejmują co najmniej 67% całkowitych emisji z Zakresu 3, biorąc pod uwagę minimalną granicę 
emisji każdej kategorii w zgodność ze standardem GHGP Corporate Value Chain A&R Standard. 

➢ Granice emisji z Zakresu 3 dla celów długoterminowych (2050 r.) – granica długoterminowych 
celów SBT powinna obejmować co najmniej 90% redukcji całkowitej emisji z Zakresu 3. 
Wykluczenia nie mogą przekraczać 10%. 

➢ Kredyty węglowe57 – wykorzystanie kredytów węglowych nie może być traktowane jako redukcja 
emisji przy realizacji przez przedsiębiorstwo krótkoterminowych lub długoterminowych celów 
SBTi. Kredyty węglowe można uznać jedynie za opcję neutralizacji emisji resztkowych lub 
finansowania dodatkowych metod łagodzenia klimatu poza redukcją emisji opartą na podstawach 
naukowych. 

➢ Emisje, których uniknięto – emisje te podlegają odrębnemu systemowi rozliczania niż wykazy 
korporacyjne i nie są wliczane do krótko - lub długoterminowych celów SBT. 

➢ Stan zerowy emisji netto – przedsiębiorstwa ustalają jeden lub więcej celów, aby osiągnąć stan 
zerowych emisji netto, co obejmuje: (a) zmniejszenie emisji z Zakresu 1, 2 i 3 do zera lub do 
poziomu rezydualnego, który jest zgodny z celem osiągnięcia zerowych emisji netto na poziomie 
globalnym lub sektorowym w kwalifikujących się scenariuszach 1,5°C lub ścieżkach sektorowych 
oraz; b) zneutralizowanie wszelkich emisji resztkowych w docelowym dniu Zero Netto oraz 
wszelkich późniejszych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

➢ Rok bazowy – firma stosuje ten sam rok bazowy dla swoich długoterminowych SBT, jak  
i w przypadku krótkoterminowych SBT. Rok bazowy nie może być wcześniejszy niż 2015. 

➢ Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych – cele aktywnego pozyskiwania energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w tempie zgodnym ze scenariuszami 1,5°C są akceptowalną alternatywą 
dla celów redukcji emisji w Zakresie 2. Zgodnie z zaleceniami RE100, SBTi określił 80% zakupów 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2025 r. i 100% do 2030 r. jako wartości progowe 
(udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii elektrycznej). Przedsiębiorstwa, które 
już pozyskują energię elektryczną na poziomie lub powyżej tych progów, muszą utrzymać lub 
zwiększyć wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej, aby się zakwalifikować. 

➢ Poza łagodzeniem klimatu w łańcuchu dostaw – firmy powinny podejmować działania lub 
dokonywać inwestycji poza własnymi łańcuchami dostaw, aby złagodzić emisje gazów 
cieplarnianych oprócz krótkoterminowych i długoterminowych58 celów opartych na nauce. Na 
przykład firma może co roku wspierać projekty, programy i rozwiązania, które zapewniają 

 
57 W uproszczeniu: prawa kraju / firmy do emisji tego gazu cieplarnianego: Kredyty węglowe: do czego służą, do czego służą i jak są 
wykorzystywane | Zielone odnawialne źródła energii (renovablesverdes.com) 
58 https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-criteria.pdf  

https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-criteria.pdf
https://www.wbcsd.org/
https://www.wbcsd.org/
https://www.wri.org/
https://www.cdp.net/en/
https://www.wwf.pl/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.there100.org/
https://www.renovablesverdes.com/pl/kredyty-w%C4%99glowe/#Que_son_los_creditos_de_carbono
https://www.renovablesverdes.com/pl/kredyty-w%C4%99glowe/#Que_son_los_creditos_de_carbono
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-criteria.pdf
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wymierne korzyści dla klimatu, zwłaszcza te, które generują dodatkowe korzyści dla ludzi  
i przyrody. Spółki powinny składać coroczne sprawozdania dotyczące charakteru i skali tych 
działań w oczekiwaniu na dalsze wytyczne. 

➢ Neutralizacja nieograniczonych emisji w celu osiągnięcia zerowej emisji netto – firmy powinny 
usuwać dwutlenek węgla z atmosfery i stale go magazynować, aby zrównoważyć wpływ wszelkich 
nieograniczonych emisji, które pozostaną po osiągnięciu przez firmy długoterminowego, opartego 
na nauce celu oraz w kolejnych latach. 

 

B.3 CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

The 2030 Agenda for Sustainable Development (Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030), 

przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r., stanowi 

wspólny plan pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety, teraz i w przyszłości. Jego sercem jest 17 Celów 

Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które są pilnym wezwaniem do podjęcia działania przez wszystkie kraje 

– rozwinięte i rozwijające się – w ramach globalnego partnerstwa. Cele te wskazują, że eliminacja ubóstwa 

i innych niedostatków musi iść w parze ze strategiami, które poprawiają zdrowie i edukację, zmniejszają 

nierówności i pobudzają wzrost gospodarczy – a wszystko to przy jednoczesnej walce ze zmianą klimatu  

i pracy na rzecz ochrony naszych oceanów i lasów. 

Firmy w pełni zaangażowane w koncepcje i priorytety określone w Planie Działań / ROADMAP na rzecz 

wydarzeń Zero Netto emisji dwutlenku węgla będą aktywnie i bezpośrednio przyczyniać się do realizacji 

następujących z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs): 

• SDG8: Godna praca i wzrost gospodarczy 

• SDG12: Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji 

• SDG13: Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianie klimatu i jej skutkom 

• SDG17: Partnerstwa dla celów 

 

B.4 ISO 20121 

ISO 2021 to norma zrównoważonego systemu zarządzania wydarzeniami. Oferuje ona wskazówki  

i najlepsze praktyki w zakresie zarządzania wydarzeniami i kontrolowania ich wpływu społecznego, 

gospodarczego i środowiskowego. Jest to elastyczne podejście, które można wykorzystać na wszelkiego 

rodzaju wydarzenia, od festiwali muzycznych po duże imprezy sportowe, konferencje i targi, a także 

mniejsze wydarzenia. Obejmuje wszystkie etapy łańcucha dostaw dla wydarzenia i zawiera wytyczne 

dotyczące monitorowania i pomiarów. 

Norma ISO 20121 jest zgodna z podejściem PLAN – DO – CHECK – ACT (PLANUJ-WYKONAJ-SPRAWDŹ-

DZIAŁAJ). Wydarzenia, które wdrażają tę metodologię, będą miały solidne przygotowanie do zarządzania 

zrównoważonym rozwojem. Należy jednak zauważyć, że podejście to nie zawiera wytycznych ani celów 

dotyczących dekarbonizacji i że dotyczy tylko aplikacji na poziomie wydarzenia. Firmy chcące opracować 

system zarządzania środowiskowego powinny wziąć pod uwagę normę ISO 14001. 

 

  

https://sdgs.un.org/goals
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/cele-zrownowazonego-rozwoju
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/cele-zrownowazonego-rozwoju
https://www.iso.org/iso-20121-sustainable-events.html
file:///E:/1_PIPT/Zespoły%20PIPT/Zespół%20GO%20GREEN/Dokumenty/ISO%2014001
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ZAŁĄCZNIK C. Inne branżowe Ścieżki Zero Netto 
 

Branża Plan Działania  
/ ROADMAP 

Organizacja Kluczowe kamienie milowe 

Branża turystyczna A Net Zero 
Roadmap for Travel 
& Tourism  
(Plan Działania Zero 
Netto dla branży 
turystycznej) 

World Travel & 
Tourism Council  
(Światowa Rada ds. 
Podróży i Turystyki) 

• Zero Netto do 2050 

• Łatwe do redukcji emisji do Zero Netto 
do 2030 r. lub wcześniej branże (OTA – 
Online Travel Agencies, Tas -  modular 
packaging Industry) 

• Trudniejsze do redukcji emisji do Zero 
Netto do 2040 r. branże 
(zakwaterowanie, działalność 
destynacyjna)  

• Trudne do redukcji emisji do Zero Netto 
do 2040 r. branże (linie lotnicze, rejsy 
wycieczkowe) 

Branża lotnicza Fly Net Zero  
(Latać Zero netto)  

International Air 
Travel Association  
(Międzynarodowe 
Stowarzyszenie 
Podróży Lotniczych) 

• Zerowa emisja dwutlenku węgla netto 
do 2050 r. 

• 65% dzięki zrównoważonemu paliwu 
lotniczemu 

• 3% poprzez poprawę operacji  
i infrastruktury 

• 13% dzięki nowym technologiom 

• 19% dzięki kompensacji  
i wychwytywaniu dwutlenku węgla 

Transport morski Cele uzgodnione na 
całym świecie 

International 
Maritime 
Organization  
(Międzynarodowa 
Organizacja Morska) 

• Zmniejszenie całkowitych rocznych 
emisji gazów cieplarnianych o co 
najmniej 50% do 2050 r. w porównaniu 
z 2008 r. 

• Zmniejszyć emisyjność o co najmniej 
40% do 2030 r., dążąc do osiągnięcia 
70% do 2050 r. w porównaniu z 2008 r. 

Branża energetyczna Net Zero by 2050: A 
Roadmap for the 
Global Energy 
Sector  
Zero Netto do 2050 
r.: Plan Działania 
dla globalnego 
sektora 
energetycznego 

International 
Energy Agency  
(Międzynarodowa 
Agencja 
Energetyczna) 

Zobacz rysunek poniżej 

Branża spożywcza 
(tylko Wielka 
Brytania) 

The Courtauld 
Commitment 2030 
Zobowiązanie 
Courtauld 2030 

The Waste and 
Resources Action 
Programme - 
WRAP 

• Zmniejszenie odpadów żywności o 50% 
na mieszkańca do 2030 r. (wartość 
bazowa z 2007 r.) 

• O 50% bezwzględna redukcja emisji 
gazów cieplarnianych związanych  
z żywnością i napojami do 2030 r. 
(wartość bazowa z 2015 r.) 

Branża cementowo-
betonowa 

Concrete Future – 
2050 Cement and 
Concrete Industry 
Roadmap for Net 
Zero Concrete 
Betonowa 
przyszłość – Mapa 

Global Cement 
and Concrete 
Association  
(Światowe 
Stowarzyszenie 
Cementu i Betonu) 

• Zero Netto do 2050 r. 

• Do 2030 r. 25% redukcja CO2 na m3 
betonu, 20% redukcja CO2 na tonę 
cementu (w stosunku do roku 2020) 

https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/WTTC_Net_Zero_Roadmap.pdf
https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/WTTC_Net_Zero_Roadmap.pdf
https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/WTTC_Net_Zero_Roadmap.pdf
https://www.iata.org/en/programs/environment/flynetzero/
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Report_on_Climate_Commitments_by_Signatories_to_the_Call_to_Action_for_Shipping_Decarbonization_2021.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Report_on_Climate_Commitments_by_Signatories_to_the_Call_to_Action_for_Shipping_Decarbonization_2021.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://wrap.org.uk/taking-action/food-drink/initiatives/courtauld-commitment
https://wrap.org.uk/taking-action/food-drink/initiatives/courtauld-commitment
https://wrap.org.uk/
https://gccassociation.org/concretefuture/
https://gccassociation.org/concretefuture/
https://gccassociation.org/concretefuture/
https://gccassociation.org/concretefuture/
https://gccassociation.org/concretefuture/
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drogowa przemysłu 
cementowego  
i betonowego 2050 
dla betonu 
zerowego netto 

 

Rysunek C.1: Kluczowe etapy na drodze do zera netto dla przemysłu energetycznego  

 

Źródło: IEA 

 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
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ZAŁĄCZNIK D: Zrozumienie źródeł emisji wydarzenia 
 

D.1 ŹRÓDŁA EMISJI WYDARZENIA 

Aby w pełni zrozumieć emisje dwutlenku węgla związane z wydarzeniem, ważne jest, aby spojrzeć nie 

tylko na emisje generowane w czasie samego wydarzenia, ale także na te, które mają miejsce poza 

„czterema ścianami” w których wydarzenie się odbywa przed, w trakcie i po wydarzeniu. Aby w pełni zająć 

się Zero Netto, organizacje współtworzące wydarzeniach muszą brać pod uwagę zarówno emisje  

z przodu łańcucha dostaw – tj. te związane z produkcją materiałów i żywności lub transportem ludzi  

i przedmiotów – jak i emisje z końca łańcucha, takie jak odpady generowane na miejscu, np. energia 

elektryczna wykorzystywana w obiekcie. Rysunek D.1 przedstawia główne źródła emisji w całym procesie 

wydarzenia i ma taką samą strukturę, jak grafika dotycząca Zakresu 1, 2 i 3 protokołu GHG w Części 1, 

Rozdział 1. 

Rysunek D.1: Źródła emisji wydarzenia  

 

Źródło: na podstawie protokołu GHG 

Ponadto większość źródeł emisji wydarzenia jest poza bezpośrednią kontrolą samej branży eventowej. 

Tak więc, chociaż należy podejmować próby wyeliminowania emisji tam, gdzie to możliwe, istnieje 

również znacząca rola, jaką branża eventowa może odegrać w zakresie wpływania na tych, którzy 

bezpośrednio kontrolują generowanie emisji dwutlenku węgla związane z organizacja wydarzenia. 
 

D.2 INTERESARIUSZE WYDARZENIA I ICH WPŁYW NA ŚLAD WĘGLOWY 

Łańcuch dostaw branży eventowej jest duży i złożony z wielu zróżnicowanych interesariuszy. W centrum 

uwagi niniejszego Planu Działania/ROADMAP są operatorzy, którzy są bezpośrednio zaangażowani  

w realizację wydarzenia: 

➢ Organizatorzy – organizacje, firmy lub osoby, które planują i koordynują wydarzenia. Obejmuje to 
profesjonalnych organizatorów targów, kongresów i konferencji, stowarzyszenia organizujące 
wydarzenia dla członków oraz osoby w firmach odpowiedzialne za zorganizowanie imprezy 

https://ghgprotocol.org/


 

 Plan Działania / ROADMAP NZCE – PROJEKT DO PRZEGLĄDU – lipiec 2022 r.  

 

St
ro

n
a 

6
1 

firmowej. 
➢ Obiekty / ośrodki – organizacje, które są właścicielami i/lub zarządzają budynkami lub 

przestrzeniami, w których odbywają się wydarzenia. 
➢ Usługodawcy – wykonawcy i dostawcy, którzy dostarczają towary i usługi wspierające realizację 

wydarzenia, w tym m.in. firmy projektujące i budujące stoiska targowe, firmy cateringowe, 
dostawcy produktów. 

 

Inni kluczowi interesariusze wydarzeń to destynacje, sponsorzy, wystawcy i odwiedzający, a ich rola we 

wspieraniu dążenia do Zero Netto jest niezwykle ważna. Dąży się, aby w kolejnych wersjach Planu 

Działania / ROADMAP znalazły się bardziej skonkretyzowane i proaktywne planów dla tych grup. 

W rzeczywistości poziom wpływu branży eventowej na różne źródła emisji związane z wydarzeniem waha 

się od znaczącego do bardzo niskiego, w zależności od źródła. Na przykład, zużycie energii w obiekcie może 

być rozwiązane bezpośrednio przez obiekt poprzez poprawę efektywności energetycznej lub zakup 

odnawialnych źródeł energii, jednak emisje związane z podróżą uczestników na wydarzenie są w dużej 

mierze poza kontrolą organizatorów eventu. 
 

Tabela D.2 Emisje dwutlenku węgla w przypadku wydarzenia 

Kategoria Źródło emisji Delicja Poziom 
wpływu 

Komentarz 

Obiekty Energia na 
miejscu  
 
 

Energia generowana na 
miejscu na czas trwania 
imprezy, obejmuje mobilne 
również generatory prądu 
na miejscu 

WYSOKI 
 

Obiekt może bezpośrednio 
wpływać na rodzaj energii 
wytwarzanej na miejscu  
i środki zmierzające do 
zmniejszenia zużycia energii, 
organizator może wesprzeć, 
żądając odpowiednich 
temperatur itp. i zachęcając 
wystawców do zmniejszenia 
ilości materiałów na stoisko. 

Zakupiona 
energia, 
ogrzewanie  
i chłodzenie 
dla obiektu 

Energia zakupiona z sieci  
i zużyta podczas wydarzenia 
oraz zakupione ogrzewanie  
i chłodzenie w celu wsparcia 
wydarzenia 

WYSOKI 
 

Obiekt może mieć wpływ na 
zastosowane środki 
efektywności energetycznej  
i zakup odnawialnych źródeł 
energii, jeśli są dostępne 

Węgiel 
osadzony 
 

Węgiel znajdujący  
w budynkach obiektu 
 

NISKI 
 

Brak wpływu na istniejące 
budynki, zarząd obiektu może 
mieć pewien wpływ na budowę 
nowych budynków 

Straty 
przesyłu  
i dystrybucji 
(T&D) 
 

Emisje spowodowane 
stratami energii, które 
powstają w procesie 
dostarczania energii 
elektrycznej do obiektów ze 
względów technicznych  
i handlowych 

NISKI 
 

Brak wpływu 

Woda 
 

Woda zużyta w trakcie 
wydarzenia 
 

ŚREDNI 
 

Obiekty mogą wprowadzić 
środki poprawy wydajności, ale 
poza tym mają niewielki wpływ 
na konsumpcję 

Materiały 
 

Emisje generowane podczas 
produkcji materiałów, takich 
jak stoiska, standy, 

WYSOKI 
 

Organizatorzy i usługodawcy 
mogą zalecać wystawcom 
zakup materiałów /systemów 
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Projektowanie  
i produkcja 
przestrzeni59 

materiały promocyjne, 
oznakowanie, dywany itp. 

nadające się do ponownego 
wykorzystania 

Audio-wideo 
 

Emisje generowane podczas 
produkcji sprzętu AV 
 

NISKI 
 

Brak rzeczywistego wpływu,  
a ponieważ sprzęt AV zwykle 
nie jest jednorazowy, nie ma 
nawet realnej możliwości 
ograniczenia 

Meble 
 

Emisje generowane przy 
produkcji mebli 
 

ŚREDNI 
 

Brak realnego wpływu na 
produkcję, chociaż można 
poszukiwać mebli ze 
zrównoważonych materiałów 
i wynajmować/ponownie je 
wykorzystywać  

Inny 
 

Emisje generowane podczas 
produkcji innych produktów 

Nie 
dotyczy 

 

Komunikacja Papier 
 

Emisje generowane podczas 
produkcji przewodników, 
gazet, informatorów, itp. na 
potrzeby wydarzenia 

WYSOKI 
 

Organizatorzy mogą podjąć 
kroki w celu zmniejszenia ilości 
zużywanego papieru poprzez 
stosowanie rozwiązań 
cyfrowych 

Materiały 
promocyjne 
 

Emisje generowane przy 
produkcji identyfikatorów, 
smyczy, ulotek, itp. 
 

WYSOKI 
 

Organizatorzy mogą pozyskiwać 
produkty wytwarzane w sposób 
zrównoważony lub ograniczać 
ich wykorzystanie, podobnie jak 
wystawcy na swoich stoiskach 

Komunikacja 
niematerialna 
 

Emisje generowane  
z działań cyfrowych, 
promocji online, transmisji 
na żywo itp. 

NISKI 
 

Brak rzeczywistego wpływu na 
emisje centrów danych lub 
przesyłanie danych itp. 

Catering Produkcja  
i transport 
żywności  
i napojów 
 

Emisje generowane podczas 
produkcji i transportu 
żywności i napojów 
serwowanych na miejscu 
wydarzenia, w tym usług 
zakontraktowanych 
 

ŚREDNI 
 

Złożoność procesu 
cateringowego oznacza, że 
wpływ na catering jest 
ograniczony, ale organizatorzy 
wydarzeń i obiekty mogą  
promować zrównoważone 
pozyskiwanie żywności 

Logistyka 
 

Transport 
towarów 

Emisje generowane przez 
transport materiałów, 
eksponatów itp. 
 

ŚREDNI 
 

Dostawcy usług mają pewien 
poziom kontroli nad trasami  
i środkami transportu, można 
podjąć działania w celu 
konsolidacji przewozów, itp. 

Podróże na 
miejsce 
wydarzenia 
 

Podróże gości 
 

Emisje generowane przez 
podróże zwiedzających do 
miejsca docelowego 

NISKI60 Organizatorzy mają niewielki 
wpływ na sposób podróżowania 
zwiedzających  

Podróże 
wystawców / 
sponsorów 

Emisje generowane przez 
podróże wystawców 
/sponsorów  

NISKI Organizatorzy mają niewielki 
wpływ na sposób podróżowania 
wystawców/sponsorów 

Podróże 
personelu 

Emisje generowane przez 
podróże personelu 

ŚREDNI Wszystkie podmioty mogą  
w pewnym stopniu wpływać na 
trasy i tryb podróży 
pracowników 

Transport 
lokalny 

Podróże 
zwiedzających, 

Emisje generowane przez 
podróże zwiedzających, 

ŚREDNI Organizator i obiekt mogą mieć 
wpływ na promocję lokalnego 

 
59 Należy pamiętać, że tam, gdzie elementy projektu i produkcji przestrzeni są stałymi częściami obiektu, węgiel osadzony w elementach może 
być doliczony do węgla osadzonego w obiekcie  
60 W niektórych szczególnych przypadkach organizator będzie mógł wpłynąć na lokalizację wydarzenia na podstawie bliskości grupy docelowej. 
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wystawców / 
sponsorów, 
personelu 

wystawców/sponsorów, 
personelu 

transportu publicznego lub 
zakup ekologicznych pojazdów 

Zakwaterowanie 

 
Zakwaterowanie 
dla gości 
 

Emisje generowane przez 
zakwaterowanie gości  
w lokalizacji wydarzenia 

ŚREDNI 
 

Organizatorzy mogą promować 
bardziej zrównoważone opcje 
zakwaterowania 

Zakwaterowanie 

wystawcy 
/sponsora 
 

Emisje generowane przez 
zakwaterowanie 
wystawcy/sponsora  
w lokalizacji wydarzenia 

ŚREDNI 
 

Organizatorzy mogą promować 
bardziej zrównoważone opcje 
zakwaterowania 

Zakwaterowanie 
personelu 
 

Emisje generowane przez 
zakwaterowanie personelu 
w lokalizacji wydarzenia 
 

WYSOKI 
 

Wszystkie podmioty mogą 
aktywnie wpływać na wybór 
przez personel bardziej 
zrównoważonych opcji 
zakwaterowania 

Odpady Odpady 
ogólne 
 

Emisje generowane przez 
odpady powstałe w czasie  
i po wydarzeniu  
 

WYSOKI 
 

Obiekty mogą wpływać na 
systemy redukcji odpadów, 
organizatorzy mogą promować 
recykling / redukcję odpadów 
wśród uczestników i przyczyniać 
się do nowych rozwiązań 

Odpady 
produkcyjne 
 

Emisje generowane przez 
odpady z produktów 
jednorazowego użytku, takie 
jak stoiska, stojaki, dywany, 
itp. 
 

WYSOKI 
 

Usługodawcy lub wystawcy 
mogą używać produktów 
wielokrotnego użytku / 
zrównoważonych  
i odpowiednio usuwać 
przedmioty jednorazowego 
użytku 

Odpady 
żywnościowe 
 

Emisje generowane przez 
odpady spożywcze 
 

WYSOKI 
 

Dostawcy usług cateringowych 
mogą zmniejszyć ilość 
odpadów, organizatorzy 
/obiekty mogą inicjować 
programy darowizn żywności  
i kompostowania itp.,  
a także programy 
uświadamiające/edukacyjne dla 
odwiedzających 

 

W zależności od wydarzenia, poziom wpływu powyższych interesariuszy na emisje dwutlenku węgla będzie różny. 

Na przykład w przypadku imprezy firmowej, na której firma gości grupę klientów lub pracowników, firma jako 

organizator ma duży wpływ na wybraną lokalizację i w związku z tym stosowny rodzaj podróży. Natomiast 

organizator działający w imieniu innego podmiotu będzie miał mniejsze możliwości wywierania wpływu. Z tego 

powodu konieczne będzie ogólnosystemowe podejście oparte na współpracy, aby poczynić postępy  

w dekarbonizacji wydarzeń. 

D.3 ZAKRESY 1, 2 I 3 DLA BRANŻY WYDARZEŃ 

Jak wskazano w Części 1, Rozdział 1, Protokół Gazów Cieplarnianych jest kluczowym standardem rozliczania emisji 

dwutlenku węgla i może być używany jako przewodnik dla organizacji, które opracowują własną Ścieżkę Zero Netto. 

Podczas, gdy emisje bezpośrednie i pośrednie są dość proste do zdefiniowania i wytyczenia, zdecydowana większość 

emisji generowanych na poziomie wydarzenia będzie wchodzić w emisje łańcucha dostaw interesariuszy branży 

eventowej. Stąd stosunkowo niski poziom wpływu zidentyfikowany w sekcji D.2. Sekcja D.3 zawiera przegląd tego, 

jak organizacje mogą podejść do Zakresów 1, 2 i 3 ze szczegółowymi wskazówkami dostępnymi w Części 2, Sekcja 1, 

a zwłaszcza dotyczącymi wyznaczania granic dla Zakresu 3. 
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Zakres 1: Bezpośrednie emisje 
gazów cieplarnianych 

Zakres 2: Pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych związane z energią 

elektryczną 

Zakres 3: Emisje gazów 
cieplarnianych w łańcuchu 

wartości 

Bezpośrednie emisje gazów 
cieplarnianych pochodzą ze źródeł, 
które są własnością lub są 
kontrolowane przez firmę, na 
przykład emisje ze spalania we 
własnych lub kontrolowanych 
kotłach, piecach, pojazdach itp.; 
emisje z produkcji chemicznej  
w posiadanych lub kontrolowanych 
urządzeniach procesowych. 
 
W przypadku większości firm  
z branży eventowej emisje  
z Zakresu 1 będą ograniczone do 
zużycia energii wytwarzanej na 
miejscu przez budynki biurowe  
i obiekty firmowe oraz do emisji  
z pojazdów należących do firmy 
lub dzierżawionych. 

Zakres 2 uwzględnia emisje gazów 
cieplarnianych z produkcji 
zakupionej energii elektrycznej 
zużywanej przez firmę. Zakupiona 
energia elektryczna jest 
definiowana jako energia 
elektryczna, która jest kupowana 
lub w inny sposób wprowadzana 
do granic organizacyjnych firmy,  
w tym zakupione ogrzewanie  
i chłodzenie. Emisje z Zakresu 2 
fizycznie występują w obiekcie,  
w którym wytwarzana jest energia 
elektryczna. 
 
W przypadku większości firm  
z branży eventowej emisje  
z Zakresu 2 będą obejmować 
zakup energii elektrycznej, 
ogrzewania i chłodzenia dla biur 
korporacyjnych, a w przypadku 
miejsca wydarzenia, dla obiektów. 

Emisje z Zakresu 3 są konsekwencją 
działalności firmy, ale pochodzą ze 
źródeł nie będących własnością ani 
nie kontrolowanych przez firmę. 
Obejmuje to emisje generowane 
podczas produkcji zakupionych 
towarów i usług oraz dóbr 
kapitałowych, a także przez 
podróże i dystrybucję produktów, 
podróże służbowe oraz dojazdy 
pracowników i odpady. 
 
W branży eventowej, podobnie jak 
w większości innych, zdecydowana 
większość emisji pochodzi ze 
źródeł, które nie są własnością ani 
nie są kontrolowane przez firmę, 
czy to organizatora wydarzeń, 
obiekt czy usługodawcę. Przykłady 
emisji z Zakresu 3 obejmują emisje 
generowane przez działania na 
wcześniejszych etapach łańcucha, 
takie jak produkcja stoisk 
wystawienniczych, catering i 
transport towarów  
do/z miejsca, podróż  
i zakwaterowanie pracowników 
na wydarzenie, odpady 
generowane podczas wydarzenia 
oraz podróże uczestników do  
i z wydarzenia, kiedy jest to 
zakupione przez firmę. 
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ZAŁĄCZNIK E: Wybór priorytetowych zakresów emisji dla wydarzeń 
 

E.1 PRIORYTETOWE ŹRÓDŁA EMISJI DLA BRANŻY EVENTOWEJ 

Możliwość pomiaru pełnego zakresu emisji na poziomie wydarzenia jest wyzwaniem, a rozdzielenie emisji między 

różne zainteresowane strony jest trudne i czasochłonne. Ponadto, gdy kategorie takie jak wyżywienie i picie lub 

projektowanie i produkcja przestrzeni są analizowane z perspektywy organizatora, mogą one zostać uznane za 

nieistotne; jednak patrząc z perspektywy całej branży, ich wpływ ma znaczenie. 

W związku z tym inicjatywa Net Zero Carbon Events jako priorytet podjęła się ustalenia, z punktu widzenia branży 

eventowej, źródeł emisji, na których należy skoncentrować wspólne działania, niezależnie od tego, czy mieszczą się 

one Zakresie 3 danego przedsiębiorstwa. Wszystkie źródła emisji zostały sklasyfikowane według: 

➢ Poziomu wpływu na branżę eventową (dowolny z kluczowych interesariuszy) 
➢ Wielkość emisji (tj. odsetek emisji wydarzenia generowanych przez dane źródło) 
➢ Znaczenie (oczekiwania interesariuszy dotyczące działań). 

 

Kategoria Źródło emisji Wpływ Wielkość 
emisji 

Znaczenie 

Ośrodek i obiekty Energia na miejscu  WYSOKI WYSOKA WYSOKIE 

Zakupiona energia, ogrzewanie oraz 
chłodzenie dla obiektu 

WYSOKI WYSOKA WYSOKIE 

Węgiel osadzony w budynkach NISKI NISKA NISKIE 

Straty przesyłu i dystrybucji (T&D) NISKI NISKA NISKI 

Woda ŚREDNI NISKA NISKIE 

Projektowanie  
i produkcja 
przestrzeni 

Stoisko WYSOKI ŚREDNIA WYSOKIE 

Materiały (np.dywany) WYSOKI ŚREDNIA WYSOKIE 

Oznakowanie WYSOKI NISKA ŚREDNIE 

Audio-wideo NISKI NISKA NISKIE 

Meble ŚREDNI ŚREDNIA NISKIE 

Inne Nie dotyczy   

Komunikacja Papier WYSOKI NISKA NISKIE 

Materiały promocyjne WYSOKI ŚREDNIA ŚREDNIE 

Komunikacja niematerialna NISKI NISKA NISKIE 

Catering Produkcja i transport żywności  
i napojów 

ŚREDNI WYSOKA61 WYSOKIE 

Logistyka Transport towarów ŚREDNI WYSOKA WYSOKIE 

Podróż na miejsce 
wydarzenia 

Podróż gości 
 

NISKI62 BARDZO 
WYSOKA 

WYSOKIE 

Podróż wystawców / sponsorów NISKI ŚREDNIA WYSOKIE 

Podróż personelu ŚREDNIA ŚREDNIA WYSOKIE 

Transport lokalny Zwiedzający, wystawcy / sponsorzy, 
personel 

ŚREDNI ŚREDNIA ŚREDNIE 

Zakwaterowanie Zakwaterowanie dla gości ŚREDNI ŚREDNIA ŚREDNIE 

Zakwaterowanie wystawcy/sponsora ŚREDNI NISKA ŚREDNIE 

Zakwaterowanie personelu WYSOKI NISKA ŚREDNIE 

Odpady Odpady ogólne WYSOKI WYSOKA WYSOKIE 

Odpady produkcyjne WYSOKI WYSOKA WYSOKIE 

Odpady żywnościowe WYSOKI ŚREDNIA63 WYSOKIE 

 
61 Udział emisji związanych z cateringiem różni się w zależności od rodzaju wydarzenia. W przypadku imprez firmowych jest istotna,  

w przypadku dużych targów jest mniej istotna pod względem %, ale nadal istotna pod względem oddziaływania 
62 W niektórych szczególnych przypadkach organizator będzie mógł wpłynąć na wybór lokalizacji wydarzenia na podstawie bliskości grupy 
docelowej. 
63 Zobacz komentarz powyżej dotyczący cateringu 



 

 Plan Działania / ROADMAP NZCE – PROJEKT DO PRZEGLĄDU – lipiec 2022 r.  

 

St
ro

n
a 

6
6 

Na podstawie powyższej analizy zidentyfikowano cztery kategorie źródeł emisji, od bardzo wysokiego do niskiego 

priorytetu. 

BARDZO WYSOKI 
PRIORYTET  

WYSOKI PRIORYTET ŚREDNI PRIORYTET NISKI PRIORYTET 

Wysoka lub bardzo wysoka 
ocena we wszystkich trzech 

kategoriach 

Ocena wysoka lub bardzo 
wysoka w dwóch 

kategoriach 

Wysoka ocena w jednej 
kategorii 

 

Nie uzyskał wysokiego 
wyniku w żadnej kategorii 

• Energia, ogrzewanie  
i chłodzenie obiektu (na 
miejscu i zakupione) 

• Odpady ogólne 

• Odpady produkcyjne 

 

• Stoiska, standy  

• Materiały produkcyjne 

• Produkcja i transport 
żywności i napojów 

• Transport towarowy 

• Podróże gości 

• Odpady żywności 
 
 
 

• Papier 

• Materiały/produkty 
promocyjne 

• Podróż 
wystawcy/sponsora  
i personelu  

• Zakwaterowanie 
personelu 

 

• Węgiel osadzony 

• Straty T&D 

• Woda 

• AV64 

• Meble 

• Komunikacja 
niematerialna 

• Transport w miejscu 
przeznaczenia 

• Zakwaterowanie gości, 
wystawców/sponsorów 

 

 

  

 
64 Należy pamiętać, że emisje, o których tutaj mowa, to węgiel zawarty w produkcji systemów AV, a nie energia elektryczna wykorzystywana do 
ich zasilania, która jest uwzględniona w sekcji dotyczącej energii obiektu 
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ZAŁĄCZNIK F. Pomiar emisji dwutlenku węgla podczas wydarzenia 
 

F.1 METRYKA 

Część 2, Sekcja 2 przedstawia kluczowe źródła emisji, które należy zmierzyć w sposób ogólny jako punkt 

wyjścia w Planie Działania/ROADMAP. 

Poniższa tabela zawiera dalsze szczegóły dotyczące zbieranych danych i jednostek miary, które należy 

zgłosić oraz informacje dodatkowe. Należy zauważyć, że zostaną podjęte badania w celu określenia 

współczynników i wskaźników branżowych, w przypadku gdy rzeczywiste dane nie będą dostępne. 

 

Źródło emisji  Dane, które należy zebrać Jednostka miary, którą 
należy zgłosić  

Uwagi 

Nie dotyczy 
 

• Liczba dni wydarzenia 
(otwarte dla publiczności) 

• Liczba dni wydarzenia 
(montaż/demontaż) 

 

• Powierzchnia 
wynajmowana na 
potrzeby wydarzenia netto 
i brutto, w m2 lub stopie 
kwadratowej) – rozróżnij 
wewnątrz i na zewnątrz, 
jeśli nie wszystkie są 
wewnątrz 

 

• Całkowita liczba 
uczestników, w tym 
personel 

• Dni 
 
 
 
 

• m2 lub stopa kwadratowa 
(netto i brutto, w m2 lub 
stopie kwadratowej) 

 
 
 
 

• Liczba uczestników, w tym 
personel 

 

• Ogólne informacje 
potrzebne do wsparcia 
obliczeń 

Energia generowana na 
miejscu 
 

• Ilość każdego źródła 
energii zużyta w czasie 
wydarzenia 

• Energia bezpośrednia 
ogółem (kwh)  

• Energia pośrednia 
ogółem (kwh) 

• Energia ogółem 
(bezpośrednia + 
pośrednia) (kwh) 

• Energochłonność 
(kwh/m2)  

• Łączna energia 
odnawialna 
wytworzona na miejscu 
(kwh) 

• Całkowita zakupiona 
energia z odnawialnych 
źródeł energii (kwh) 

• OZE ogółem w oparciu  
o sieć (kwh) % OZE 

• Jeśli konkretne dane nie 
są dostępne, obiekty 
powinny przyjąć roczne 
zużycie i podzielić przez 
całkowitą powierzchnię 
obiektu i 365 dni, aby 
uzyskać średnie zużycie 
na m2 dziennie. Można 
to następnie podzielić 
na wydarzenia  
w zależności od 
powierzchni  i liczby 
dni65 

• Okres wydarzenia 
powinien obejmować 
montaż i demontaż oraz 
usuwanie ewentualnych  
i awarii 

Energia elektryczna 
zakupiona  
 

• Ilość energii elektrycznej 
zakupionej na potrzeby 
wydarzenia 

Woda 

 
• Ilość wody zużytej 

podczas wydarzenia 
• Galony lub litry 
 

• Sposób obliczania może 
być jak powyżej 

Materiał produkcyjny 
 

• Rodzaj(e) materiału  
i waga 

 

• Waga (kg) każdego 
rodzaju materiału 

 

• Należy podzielić na 
różne rodzaje materiału 
(dywan, metal, drewno) 

 
65 Należy pamiętać, że jest to tymczasowa sugestia, a dokładnie zbadane podejścia, które uwzględnia różne typy użytkowania, zostanie 
opracowane i uwzględnione w późniejszym terminie. 
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Materiały promocyjne 
 

• Rodzaj(e) materiału  
i waga 

 

• Waga (kg) każdego 
rodzaju materiału 

 

• Należy podzielić na 
rodzaje materiału 
(papier, płyta piankowa, 
laminat itp.) 

Jedzenie  
 

• Liczba spożywanych 
posiłków  
z poszczególnych 
kategorii (mięso 
czerwone, inne 
mięso/owoce morza, 
wegetariańskie, 
wegańskie) 

• Liczba podana dla 
każdego rodzaju posiłku  

• Proponowana 
kategoryzacja posiłków: 
o Czerwone mięso 
o Inne mięso/owoce 

morza 
o wegetariańska 
o o wegańskie 

Transport i logistyka • Rodzaj transportu, 
odległość i przewieziona 
waga/objętość 

 

• Całkowita odległość 
(km) i waga (kg) każdego 
środka transportu 

 

• Transport lotniczy, 
kolejowy, morski, 
drogowy 

• Oddziel, jeśli używane 
są SAF, pojazdy 
elektryczne itp., jeśli są 
znane 

Podróż (uczestnicy  
i personel) 

 

• Miasto pochodzenia, 
środek transportu dla 
każdego uczestnika 

• Wszelkie podróże 
zrównoważone 

• Całkowita odległość 
(km) dla każdego trybu 

• Całkowite zakupiony 
transport 
zrównoważony  

• Powietrze, kolej, morze, 
droga 

Zakwaterowanie 
(uczestnicy i personel) 
 

• Rodzaj zakwaterowania 
(liczba gwiazdek) i liczba 
noclegów dla każdego 
uczestnika 

• Całkowita liczba 
noclegów dla każdego 
rodzaju zakwaterowania 

 

Odpady • Rodzaj odpadów 
(wysyłanych na 
składowisko) i waga  

• Rodzaj odpadów  
(do recyklingu) i waga 

• Kompostowane odpady 
spożywcze 

 

• Liczba przekazanych 
posiłków 

• Całkowita waga 
każdego rodzaju 
odpadów (kg) i % do 
składowania lub 
recyklingu  

 

• Jeśli odpady są 
sortowane, należy 
również udostępnić te 
dane (np. plastik, 
papier, szkło, metal, 
tkanina, drewno, 
żywność itp.) 

• Jeżeli dane dotyczące 
masy nie są dostępne, 
można gromadzić dane 
dotyczące objętości  
i przeliczać na masę 
zgodnie z wytycznymi 
branżowymi 

 

F2. OBOWIĄZEK ZBIERANIA DANYCH 

Poniższa tabela określa podmiot lub podmioty, które powinny wziąć odpowiedzialność za zbieranie 

danych dla różnych źródeł emisji dwutlenku węgla na wydarzeniach. Należy zauważyć, że nie oznacza to, 

że podmiot powinien wziąć odpowiedzialność za zmniejszenie lub zrównoważenie tych emisji, ale 

zapewnienie, że istnieją systemy pomiaru oraz raportowanie tych emisji. Podstawą możliwości pomiaru  

i redukcji emisji we wszystkich elementach wydarzenia jest udostępnianie danych zainteresowanym 

stronom, więc podmioty gromadzące dane również powinny być przygotowane do ich udostępniania. 
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Kategoria 
 

Źródło emisji 
 

Odpowiedzialność za 
gromadzenie danych 

Uwagi 

Obiekt Energia w miejscu  Obiekt  

Zakupiona energia do 
obiektu 

Obiekt  

Węgiel osadzony Obiekt  

Woda Obiekt  

Projektowanie  
i produkcja 
przestrzeni 

Stoiska targowe Organizator i/lub 
usługodawca 

Podmiot w bezpośrednim kontakcie  
z dostawcą 

Dywany Organizator lub 
usługodawca 

Podmiot w bezpośrednim kontakcie  
z dostawcą 

Oznakowanie Organizator lub 
usługodawca 

Podmiot w bezpośrednim kontakcie  
z dostawcą 

AV Organizator lub 
usługodawca 

Podmiot w bezpośrednim kontakcie  
z dostawcą 

Meble  Organizator lub 
usługodawca 

Podmiot w bezpośrednim kontakcie  
z dostawcą 

Inne  Organizator lub 
usługodawca 

Podmiot w bezpośrednim kontakcie  
z dostawcą 

Komunikacja Papier Organizator  

Materiały promocyjne Organizator  

Komunikacja 
niematerialna 

Organizator  

Catering Produkcja  
i transport żywności  
i napojów 

Obiekt i organizator Podmiot w bezpośrednim kontakcie  
z dostawcą 

Logistyka Transport towarów Organizator lub 
usługodawca 

Podmiot w bezpośrednim kontakcie  
z dostawcą 

Podróż na miejsce 
wydarzenia 

Podróż zwiedzających Organizator  

Podróże wystawców 
/sponsorów 

Organizator lub 
usługodawca 

Podmiot w bezpośrednim kontakcie  
z dostawcą 

Podróże personelu WSZYSCY 
 

Każdy jest odpowiedzialny za własnych 
pracowników 

Transport lokalny 
 

Zwiedzający 
wystawca/sponsor, 
transport pracowników 

Organizator  

Zakwaterowanie Zakwaterowanie dla gości Organizator  
 

 

Zakwaterowanie 
wystawcy/sponsora 

Organizator  

Zakwaterowanie 
personelu 

WSZYSCY 
 

Każdy jest odpowiedzialny za własnych 
pracowników 

Odpady Odpady ogólne Obiekt  

Odpady produkcyjne Obiekt, organizator lub 
usługodawca 
 

Obiekt, z wyjątkiem wystawców 
usuwających odpady, w takim 
przypadku organizator lub 
usługodawca, w zależności od tego,  
z kim współpracuje 

Odpady żywnościowe Obiekt lub usługodawca  Podmiot mający bezpośredni kontakt z 
 obiektem gastronomicznym 

 

F.2 ŹRÓDŁA DANYCH 

Dostępnych jest wiele źródeł danych, które mogą pomóc w określeniu śladu węglowego różnych 

elementów wydarzenia. Niektóre są udostępniane poniżej – lista ta będzie dalej uzupełniana z biegiem 

czasu oraz w miarę postępów w pracy nad Net Zero Carbon Events. 
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Dane ogólne: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/10

49346/202 1-ghg-conversion-factors-methodology.pdf 

Węgiel osadzony: 

• Embodied Carbon in Construction Calculator (EC3) Tool (2019) by the Carbon Leadership Forum 
(CLF): https://carbonleadershipforum.org/ec3-methodology/   

• Building Life Cycle Assessment in Practice Guide (2010) by the American Institute of Architects 
(AIA): https://www.aia.org/resources/7961-building-life-cycle-assessment-in-practice  

• Methodology to Calculate Embodied Carbon of Materials (2012) by Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS): https://www.igbc.ie/wp-content/uploads/2015/02/RICS-
Methodology_embodied_carbon_materials_final-1st-edition.pdf  

• Inventory of Carbon and Energy (ICE) Database Version 3.0 (2019) by Circular Economy and 
University of Bath: https://circularecology.com/embodied-carbon-footprint-database.html  

• Emission Reduction Tool (H\B:ERT) by Hawkins\Brown using the ICE Database: 
https://www.hawkinsbrown.com/services/hbert  

• Embodied Carbon Guidance (2019) by International Living Future Institute (ILFI): 
https://buildingtransparencylive-87c7ea3ad4714-809eeaa.divio-
media.com/filer_public/5f/b8/5fb8936f-2e92-40a0-94b9- 43185107612c/wc_am-
embodiedcarbonguidancedocpdf.pdf    

• Getting to Zero Embodied Carbon resources: https://gettingtozeroforum.org/embodied-carbon/  

• IFC EDGE India Construction Materials Database: https://edgebuildings.com/india-construction-
materialsdatabase/  (embodied energy; need to be converted into embodied carbon)  

• Embodied Carbon Pilot by University of British Columbia (UBC): 
https://strategicplan.ubc.ca/embodied-carbon-pilot-helps-building-industry-address-climate-
change/   

 

Dywany: 

Sim, Jaehun & Prabhu, Vittal. (2017) The life cycle assessment of energy and carbon emissions on wool 

and nylon carpets in the United States 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652617322059  

Meble: 

• https://www.fira.co.uk/technical-information/sustainability/carbon-footprint-calculator-template   

• https://research.aalto.fi/en/publications/main-factors-influencing-greenhouse-gas-emissions-of-
wood-based-f   
 

Paper   

https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1374-1   

Komunikacja niematerialna: 

https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks   

Jedzenie: 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/guidelin/ch2ref3.pdf   

Lotnictwo: 

https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx  

Zakwaterowanie:  

https://hotelfootprints.org  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1049346/202%201-ghg-conversion-factors-methodology.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1049346/202%201-ghg-conversion-factors-methodology.pdf
https://carbonleadershipforum.org/ec3-methodology/
https://www.aia.org/resources/7961-building-life-cycle-assessment-in-practice
https://www.igbc.ie/wp-content/uploads/2015/02/RICS-Methodology_embodied_carbon_materials_final-1st-edition.pdf
https://www.igbc.ie/wp-content/uploads/2015/02/RICS-Methodology_embodied_carbon_materials_final-1st-edition.pdf
https://circularecology.com/embodied-carbon-footprint-database.html
https://www.hawkinsbrown.com/services/hbert
https://buildingtransparencylive-87c7ea3ad4714-809eeaa.divio-media.com/filer_public/5f/b8/5fb8936f-2e92-40a0-94b9-%2043185107612c/wc_am-embodiedcarbonguidancedocpdf.pdf
https://buildingtransparencylive-87c7ea3ad4714-809eeaa.divio-media.com/filer_public/5f/b8/5fb8936f-2e92-40a0-94b9-%2043185107612c/wc_am-embodiedcarbonguidancedocpdf.pdf
https://buildingtransparencylive-87c7ea3ad4714-809eeaa.divio-media.com/filer_public/5f/b8/5fb8936f-2e92-40a0-94b9-%2043185107612c/wc_am-embodiedcarbonguidancedocpdf.pdf
https://gettingtozeroforum.org/embodied-carbon/
https://edgebuildings.com/india-construction-materialsdatabase/
https://edgebuildings.com/india-construction-materialsdatabase/
https://strategicplan.ubc.ca/embodied-carbon-pilot-helps-building-industry-address-climate-change/
https://strategicplan.ubc.ca/embodied-carbon-pilot-helps-building-industry-address-climate-change/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652617322059
https://www.fira.co.uk/technical-information/sustainability/carbon-footprint-calculator-template
https://research.aalto.fi/en/publications/main-factors-influencing-greenhouse-gas-emissions-of-wood-based-f
https://research.aalto.fi/en/publications/main-factors-influencing-greenhouse-gas-emissions-of-wood-based-f
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1374-1
https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/guidelin/ch2ref3.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx
https://hotelfootprints.org/
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ZAŁĄCZNIK G. Zakupiona energia odnawialna – kluczowe pojęcia i definicje 
 

G.1 PRZEGLĄD 

Po redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez narzędzia efektywności energetycznej, kolejnym krokiem, 

który może znacznie zmniejszyć emisje jest zakup energii odnawialnej. Jest to strategia, która jest wysoce 

zalecana, gdy rynek, na którym działa firma, jest wystarczająco rozwinięty. 

W oparciu o kryteria, takie jak całkowita podaż dostępnej energii odnawialnej, całkowite zapotrzebowanie 

na energię odnawialną, otoczenie polityczne i infrastruktura rynkowa, m.in zobowiązania klimatyczne, 

rynki są określane jako rynki „bezpośrednie” lub „kolejne”. To rozróżnienie zostało również uwzględnione 

w ścieżce zaproponowanej dla Obszaru Działania 1.  

➢ Rynki bezpośrednie to te, które mają dostęp do Renewable Energy Certificate (REC ) / Energy 
Attribute Certificate (EAC)66 lub bezpośredniego zaopatrzenia w umowy na zakup energii po 
rozsądnych kosztach, ponieważ firmy są w stanie kupić certyfikat RE i natychmiast zredukować 
emisje. 

➢ Rynki kolejne to wszystkie inne rynki. Oczekuje się, że ich priorytetem będą efektywność 
energetyczna i kompensacja emisji dwutlenku węgla w oczekiwaniu na dojrzałość rynku energii 
odnawialnej. 

 

Na każdym bezpośrednim i kolejnym rynku istnieje szereg opcji energii odnawialnej o różnej jakości. 

Niniejszy załącznik jest podsumowaniem kluczowych koncepcji świata energii odnawialnej. Bardziej 

szczegółowy przegląd strategii dotyczących energii odnawialnej znajduje się w załączniku D do Net Zero 

Methodology for Hotels. 

 

G.2 HIERARCHIA ENERGII ODNAWIALNEJ 

Różne strategie dotyczące energii odnawialnej będą miały różny wpływ, a poniższa hierarchia zapewnia 

ramy do oceny każdej strategii pod kątem kluczowych koncepcji wyłączności i dodatkowości, które są 

zastępczymi miarami jakości energii odnawialnej. 

Hierarchia opiera się na stopniu, w jakim odnawialne źródło energii można uznać za wyłączne i dodatkowe. 

➢ Wyłączność odnosi się do zakresu, w jakim jednostka może twierdzić i wiarygodnie udowodnić, że 
nie było podwójnego liczenia MWh energii odnawialnej i, że została ona wytworzona ze źródeł 
odnawialnych. 

➢ Dodatkowość odnosi się do stopnia, w jakim metoda zwiększa podaż energii odnawialnej i, że nie 
zostałaby wytworzona, gdyby podmiot nie zasygnalizował zapotrzebowania na nią. 

 

Lokalne instalacje OZE  
(Odnawialne Źródła Energii) 

Energia odnawialna generowana  
w tym samym miejscu co obiekt  
i dostarczana bezpośrednio do 

budynku 

Poza siedzibą: umowy zakupu 
energii (PPA) 

Energia odnawialna wytwarzana 
zazwyczaj poza firmą i dostarczana 

do sieci przed dystrybucją do 
budynku 

 

Poza siedzibą: Energy Attribute 
Certificate (EAC)67  

Zbywalne certyfikaty energii 
potwierdzające zużycie jednej 

MWh energii odnawialnej 
Znane również jako: REC (USA), GO 

(UE), I.RECs (międzynarodowe) 

 
66 W Polsce: tzw. zielone certyfikaty, czyli Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) / Świadectwa 

efektywności energetycznej: Świadectwa efektywności energetycznej - wzory i informacje - Urząd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl) 
67 J.w. 

https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/net-zero-methodology-for-hotels/
https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/net-zero-methodology-for-hotels/
https://www.ure.gov.pl/pl/oze/gwarancje-pochodzenia/6816,Gwarancja-pochodzenia-dokument-pochodzenia-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-z.html
https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/swiadectwa-efektywnosci
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Typy: między innymi panele 
słoneczne, turbiny wiatrowe 

 
(+) Dodatkowe i wyłączne 

 
(-) ograniczone powierzchnią, 

własnością budynku/warunkami 
umowy z wynajmującym 

Typy: fizyczny PPA, wirtualny PPA, 
rękaw PPA 

 
(+) Dodatkowe 

 
(+) Umowy PPA oznaczają, że 

podaż OZE nie jest ograniczona 
geograficznie 

 
(-) Wyłączność zależy od jakości 

EAC, a fizyczne umowy PPA mają 
większe roszczenie do wyłączności 

 
Typy: pakiety EAC, EAC bez pakietu 

 
(+) Elastyczny i najłatwiejszy  

w zakupie 
 

(-) Roszczenie o dodatkowość nie 
jest tak ważne 

 
(-) Roszczenie o wyłączność jest 

zależne od jakości EAC i typu. 

 

1. Energia odnawialna na miejscu 

• Powszechnie obejmują na przykład instalację paneli słonecznych i turbin wiatrowych. 

• Najbardziej preferowana, ponieważ jest dodatkiem do wszelkich przewidywanych planów 
miejskich dotyczących energii odnawialnej. Jest to również najłatwiejszy do zweryfikowania  
i wyłączny. 

 

2. Umowy zakupu energii 

• Umowa zakupu energii elektrycznej (PPA) lub umowa na dostawę energii elektrycznej to umowa 
pomiędzy dwiema stronami, zazwyczaj wytwórcą energii i nabywcą energii. Umowy PPA określają 
wszystkie warunki handlowe umowy na dostawę energii, w tym czas trwania, harmonogram 
dostaw energii elektrycznej, kary za niedostarczenie, warunki płatności i warunki wypowiedzenia. 
Istnieją trzy główne typy umów PPA: fizyczne PPA, wirtualne/finansowe PPA i Sleeve PPA. Więcej 
informacji na temat każdego rodzaju PPA można znaleźć w załączniku D do Net Zero Methodology 
for Hotels68. 

• Umowy PPA są dodatkowe, ponieważ gwarantują przyszły popyt, dając tym samym deweloperom 
pewność rozwoju projektów OZE. Wyłączność zależy od jakości odpowiednich certyfikatów 
atrybutów energetycznych (EAC). 

 

3. Certyfikaty atrybutów energetycznych (EAC)69 

• Zbywalne certyfikaty energii, które poświadczają, że 1 megawatogodzina (MWh) energii 
elektrycznej została wytworzona z kwalifikującego się źródła energii odnawialnej (energia 
odnawialna) i została wprowadzona do sieci. Pozwala firmom mieć uzasadnione roszczenie do 
wykorzystania energii odnawialnej, ponieważ trudno jest określić źródło energii z sieci. 

• Istnieją pakiety EAC i rozłączone EAC 
o Pakiety EAC są sprzedawane razem z powiązaną energią z sieci, co pomaga finansować 

przyszłe projekty OZE 
o EAC bez pakietu są sprzedawane oddzielnie od podstawowej produkcji energii i zazwyczaj 

stanowią nadwyżkę energii odnawialnej z nadpodaży na rynkach energii odnawialnej. EAC 
bez pakietu są zatem najmniej preferowanymi rodzajami zakupu energii odnawialnej, 
ponieważ nie sygnalizują zapotrzebowania na dodatkowość. 

 
68 Lub na: Umowa typu PPA | (Power Purchase Agreement) | Definicja (next-kraftwerke.pl); Umowa PPA - umowa na zakup i sprzedaż energii z 
farmy OZE 
69 W Polsce: tzw. zielone certyfikaty, czyli Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) / Świadectwa 

efektywności energetycznej: Świadectwa efektywności energetycznej - wzory i informacje - Urząd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl) 

https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/net-zero-methodology-for-hotels/
https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/net-zero-methodology-for-hotels/
https://www.next-kraftwerke.pl/leksykon/umowa-typu-ppa#poszczeglne-rodzaje-umw-ppa
https://umowappa.pl/
https://umowappa.pl/
https://www.ure.gov.pl/pl/oze/gwarancje-pochodzenia/6816,Gwarancja-pochodzenia-dokument-pochodzenia-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-z.html
https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/swiadectwa-efektywnosci
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G.3 JAK ZAKUPIĆ ENERGIĘ ODNAWIALNĄ? 

Istnieje 5 sposobów zakupu EAC/REC. 

1. Dostawcy energii: Wielu dostawców energii elektrycznej oferuje obecnie klientom programy energii 
odnawialnej z niewielką dopłatą w wysokości około 1 do 2 centów za kWh. 

2. Aukcje i giełdy: Podmioty objęte obowiązkowymi programami krajowymi/regionalnymi, takimi jak 
zobowiązania do zakupu energii odnawialnej w Indiach (RPO) i Renewable Portfolio Standards 
w USA, mogą kupować REC za pośrednictwem krajowych/rejestrów i aukcji poprzez licytację. 

3. Brokerzy/handlowcy/konsultanci: w obrót EAC/REC zaangażowani są różni brokerzy, handlowcy  
i konsultanci, którzy mogą zabezpieczyć dostawę REC i IREC, a także dodać etykiety jakości, które 
umożliwiają klientom składanie uzasadnionych roszczeń dotyczących dodatkowych skutków 
zakupów. 

4. Organizacje zewnętrzne: Istnieje kilka organizacji zewnętrznych, które zapewniają wydzielone REC 
(bez pakietów). 

5. Zielone Taryfy: Są to kontrakty energetyczne sprzedawane odbiorcom energii przez przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej, które pozyskują energię wyłącznie ze źródeł odnawialnych w 100%. Takie 
umowy umożliwiają nabywcom zakup wiązanej energii odnawialnej z konkretnego projektu za 
pomocą specjalnej stawki taryfowej dla dostawców energii. 
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ZAŁĄCZNIK H. Metodologia 
 

Projekt Planu Działania / ROADMAP został opracowany w wyniku procesu iteracyjnego i konsultacyjnego 

obejmującego: 

1. Badania typu desk study dotyczące istniejących inicjatyw, pomiarów, danych i planów, w tym 
raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju firm. 

2. Badania ankietowego wśród zwolenników Net Zero Carbon Events – zobacz TUTAJ, aby uzyskać 
więcej informacji na temat ankiety i wyników. 

3. Konsultacje z kluczowymi interesariuszami, w tym prezentacja podczas webinarium dla 
zainteresowanych w marcu 2022 r. 

4. Trzy rundy opracowywania, przeglądu i korekt z wkładem grupy zadaniowej Net Zero Carbon 
Events70. 

5. Konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi, w tym prezentacja na seminarium online w maju 2022r. 
Wszystkich zainteresowanych poproszono o pisemną informację zwrotną. 

6. Informacje zwrotne otrzymane od zainteresowanych włączone do niniejszej drugiej wersji projektu 
Planu Działań / ROADMAP. Kluczowe zmiany w wersji 2 w porównaniu do wersji 1 obejmują: 

• Podzielnie dokumentu na trzy części 

• Opracowanie nowego wprowadzenia 

• Dodatkowe sekcje na temat ustalania punktów odniesienia, zaangażowania destynacji  
i uczestników, dostosowania do innych inicjatyw. 

• Uproszczenie ścieżek Priorytetowych Obszarów Działania w celu zapewnienia większej 
przejrzystości i dostosowania do komentarzy interesariuszy. 

• Dodanie szablonu raportowania 

• Wyjaśnienie wyłączenia podróży uczestników z Zakresu 3 dla organizatorów 

• Wyjaśnienie pojęć związanych z kompensacją 

• Aktualizacja glosariusza 

• Dodanie referencji i zasobów 
 

Po aktualnym okresie konsultacji Plan Działania / ROADMAP zostanie ponownie aktualizowany, 

finalizowany, sprawdzony i zaprojektowany. Zostanie on ogłoszony na UNFCCC COP 27 w listopadzie 2022 

roku. 

 

 

 

 

  

 
70 Następujące organizacje są reprezentowane w grupie zadaniowej Net Zero Carbon Events (biuro projektowe obecnie prowadzone przez UFI, 
przy wsparciu technicznym Greenview): AIPC, Clarion Events, Emerald, Freeman, HKCEC, ICCA, In-House Corporate Events/Maritz Global Events, 
Informa Markets, Italian special occasions, Javits Center, MCI, Messe München, RX, Scottish Exhibition Campus, Tarsus & UNFCCC 

https://netzerocarbonevents.org/wp/wp-content/uploads/NZCE_survey-of-supporters.pdf
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ZAŁĄCZNIK I. Słowniczek 
 

• Cel 1,5°C | ograniczenie wzrostu temperatury globalnego ocieplenia do 1,5 °C względem epoki 
przedprzemysłowej i utrzymania tego poziomu w celu ograniczenia ryzyka i szkód wywołanych przez 
zmianę klimatu.  

• Biodegradowalny | Jakość, właściwość materiałów/produktów, które mogą zostać rozłożone przez 
bakterie lub grzyby, zmniejszając w ten sposób ilość odpadów. Nie jest tożsame z kompostoweniem. 

• Dekarbonizacja |to szereg działań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (w tym 
dwutlenku węgla), które są odpowiedzialne za ocieplenie klimatu: Dekarbonizacja – Encyklopedia 
Zarządzania (mfiles.pl) 

• Gospodarka o obiegu zamkniętym71 | model produkcji i konsumpcji, który obejmuje udostępnianie, 
leasing, ponowne użycie, naprawę, odnawianie i recykling istniejących materiałów i produktów tak 
długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów. W praktyce oznacza to 
ograniczenie odpadów do minimum. Kiedy życie produktu dobiega końca, jego pozostałości są 
przechowywane w gospodarce, o ile to możliwe. Mogą być one wielokrotnie produktywnie 
wykorzystywane, tworząc w ten sposób dalszą wartość. 

• Długoterminowa dekarbonizacja | Dekarbonizacja generalni  odnosi się do strategii, jaką podmiot 
może przyjąć, aby zmniejszyć swój ślad węglowy. Długoterminowa dekarbonizacja odnosi się do 
strategii o długim horyzoncie czasowym do roku 2050. Strategie takie są potrzebne do osiągnięcia celu 
Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie średniej globalnej temperatury do znacznie poniżej 
2°C, a najlepiej 1,5°C, w stosunku do okresu przedindustrialnego. W tym celu istnieje konsensus 
naukowy, że emisje dwutlenku węgla muszą zostać zmniejszone o połowę do 2030 r. i osiągnąć wartość 
zero netto do 2050 roku. 

• Długoterminowe rozwiązania w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla | Są to strategie 
zapobiegające uwalnianiu dodatkowych gazów cieplarnianych poprzez odzyskiwanie emitowanego 
dwutlenku węgla, a następnie magazynowanie go lub wykorzystywanie. 

• Energia odnawialna | Energia pozyskiwana z zasobów odnawialnych, które nie ulegną wyczerpaniu. 

• ESG Environmental, Socialand Corporate Governance | Środowisko, Społeczna odpowiedzialność, Ład 
korporacyjny jako kryteria inwestowania. Są to czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny 
pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. 

• Gaz cieplarniany (GHG) | Gazy w atmosferze, które pochłaniają i emitują energię, wpływając na 
temperaturę Ziemi. Niektóre typowe gazy cieplarniane to para wodna (H2O), dwutlenek węgla (CO2), 
metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O). 

• Greenhouse Gas (GHG) Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard | Protokół gazów 
cieplarnianych (GHG) Standard Rachunkowości Korporacyjnej i Sprawozdawczości. Standard 
przeznaczony dla firm do inwentaryzacji i raportowania wszystkich wytwarzanych przez nią emisji 
gazów cieplarnianych. Protokół obejmuje wszystkie czynności wykonywane przez firmę. Obejmuje 
emisje bezpośrednie wynikające ze stosowania paliw znajdujących się pod kontrolą firmy oraz emisje 
pośrednie wynikające ze zużycia energii elektrycznej, a także emisje pośrednie będące poza kontrolą 
firmy. W ramach protokołu gazów cieplarnianych opracowano bezpłatne programy komputerowe do 
obliczania śladu węglowego, które są bardzo skuteczne i cieszą się dużym zainteresowaniem. 

• Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) 
| Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) jest organem Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zajmującym się oceną nauki związanej ze zmianami klimatu. 

• Kompensacja emisji dwutlenku węgla | Kompensacja emisji dwutlenku węgla odnosi się do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych lub zwiększenia składowania dwutlenku węgla (np. poprzez rekultywację 
gruntów w celu zwiększania absorpcji dwutlenku węgla przez glebę lub sadzenie drzew w celu 
odtwarzania obszarów leśnych).  

 
71 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits  

https://mfiles.pl/pl/index.php/Dekarbonizacja
https://mfiles.pl/pl/index.php/Dekarbonizacja
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
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Kompensacja może również odbywać się przez zakup tzw. kredytów węglowych, będących 

dokumentami lub certyfikatami uprawniającymi do wyemitowania jednej tony dwutlenku węgla lub 

jego ekwiwalentu w postaci innego gazu cieplarnianego. Proces ten polega na obliczeniu całkowitej 

ilości emisji dwutlenku węgla (CO2) w kilogramach lub tonach, czyli obliczeniu śladu węglowego. 

Następnie kupuje się równoważną ilość jednostek redukcji emisji dwutlenku węgla od uznanych 

projektów dotyczących ochrony przyrody, w tym redukcji emisji, aby zrównoważyć te emisje. Projekty 

te wytwarzają tzw. kredyty węglowe, które następnie mogą być wycofane z obiegu przez rządy lub 

przedsiębiorstwa. Jeden kredyt węglowy oznacza uniknięcie lub usunięcie 1 tony dwutlenku węgla ze 

środowiska. Tego typu kompensacja powinna odbywać się za pomocą zweryfikowanych  

i identyfikowalnych systemów kompensacji, które zapewniają, że redukcja emisji jest rzeczywista  

i trwała. 

• Łańcuch dostaw | Ogólnie rzecz ujmując, łańcuch dostaw dotyczy pełnej drogi produktu aż do jego 
sprzedaży. Obejmuje wszelkie czynności związane z pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju surowców 
transportem oraz przetwarzaniem, dostarczeniem produktu konsumentom.  

• Przekierowanie ze składowiska | Zapobieganie i ograniczanie ilości wytworzonych odpadów przed 
oddaniem na składowisko poprzez redukcję źródła, recykling, ponowne wykorzystanie  
i kompostowanie. 

• Rok bazowy | rok, z którego mamy pełne pomiary i który wybieramy jako początkowy punkt do 
porównań i mierzenia postępów w procesie dojścia do zerowej emisji netto CO2. 

• Scenariusz 2-stopniowy | Powszechnie akceptowane podejście do ograniczenia wzrostu średniej 
globalnej temperatury, w celu zapobiegnięcia znaczącym zmianom na planecie. Zgodnie  
z  Porozumieniem Paryskim z 2015 r. z jednym celów jest ograniczenie wzrostu średniej temperatury 
globalnej do poziomu znacznie niższego niż 2 °C powyżej poziomu przedindustrialnego (pierwszy 
stopnień) oraz podejmowanie wysiłków mających na celu ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 °C 
powyżej poziomu przedindustrialnego (drugi stopnień)., uznając, że to znacząco zmniejszy ryzyka 
związane ze zmianami klimatu i ich skutki 

• SWAG | Rzeczy, które rozdają firmy – jest to popularne wyrażenie na spotkaniach i wydarzeniach 
oznaczające rozdawanie prezentów przez organizatorów wydarzeń i wystawców. 

• Ślad węglowy | Według WHO ślad węglowy jest miarą wpływu działalności firmy na ilość dwutlenku 
węgla (CO2) wytwarzanego podczas spalania paliw kopalnych i jest wyrażony jako waga emisji CO2  
w tonach. 

• Taryfy za zieloną energię | Stawka za energię elektryczną, która umożliwia klientom zakup energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub ekologicznych od lokalnego dostawcy energii. 

• Task Force on Climate Related Disclosure (TCFD) | Grupa, która zajmuje się opracowaniem  
i przekazywaniem rekomendacji na podstawie ujawnionych informacji o ryzyku finansowym 
związanym z klimatem do wykorzystania przez firmy do przygotowania informacji inwestorom, 
pożyczkodawcom, ubezpieczycielom i innym zainteresowanym stronom w celu wspierania świadomej 
alokacji kapitału. 

• TCND Taskforce on Nature-related Financial Disclosures | Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji 
finansowych związanych z naturą. Jej rolą jest m.in. dostarczanie informacji, które pozwolą instytucjom 
finansowym i firmom zarządzać inwestycjami związanymi z naturą z uwzględnieniem ryzyka i szans 
związane z naturą 

• Unimev: Française Française des Métiers de l'Événement | Grupa zawodowa francuskich operatorów 
kongresów i eventów: organizatorów, kierowników budowy i usługodawców.  

• Usuwanie węgla | Usuwanie węgla to proces usuwania dwutlenku węgla z atmosfery i blokowania go 
tak długo, jak to możliwe. 

• Wychwytywanie dwutlenku węgla (sekwestracja) | Proces wychwytywania, przetransportowania na 
składowisko i magazynowania dwutlenku węgla (CO2) tak, aby uchronić go przed wydostaniem się 
do atmosfery. 

• Zerowa emisja dwutlenku węgla | Odnosi się równowagi między emisjami CO2 do atmosfery  
a pochłanianiem CO2 z atmosfery do tzw. pochłaniaczy dwutlenku węgla. IPCC doszedł do wniosku, że 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.ipcc.ch/
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do 2050 r. należy osiągnąć zerowy poziom emisji dwutlenku węgla, aby ograniczyć globalne ocieplenie  
o 1,5°C. Inne podobne, ale różne terminy odnoszą się do różnych sposobów, w jakie źródła emisji  
i pochłaniacze są uwzględniane w tym kontekście i pomagają wskazać, co jest uwzględnione a co 
wyłączone z obliczeń: 
o Neutralny dla klimatu: firma jest neutralna dla klimatu, kiedy  jej działalność wykracza poza 

osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto, aby stworzyć korzyści dla środowiska poprzez 
usunięcie dodatkowego dwutlenku węgla z atmosfery zgodnie z zasadą usuwam więcej niż 
wytwarzam. Wszelkie emisje gazów cieplarnianych lub inne działania powodujące ocieplenie są  
w pełni kompensowane przez redukcję lub pochłanianie gazów cieplarnianych lub inne działania 
mające wpływ na ochłodzenie — niezależnie od okresu lub względnej wielkości emisji  
i pochłaniania. Porównywalny do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, ale obejmuje 
również efekty wymuszające promieniowanie inne niż GHG, takie jak zmiany użytkowania gruntów 
z efektem albedo. Nie jest to wystarczający cel dla uzyskania stanu końcowego Zero Netto, 
ponieważ nie wymaga kompensacji „podobnego podobnym”, ale jest możliwy jako etap pośredni. 

o Neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla: oznacza, że każda ilość CO2 uwalniana do 
atmosfery w wyniku działalności firmy jest kompensowana przez usuwaną równoważną ilość tlenu. 
Wkład netto firmy w globalne emisje CO2 jest zerowy. Wszelkie emisje CO2, które można przypisać 
działaniom firmy, są w pełni kompensowane przez redukcję lub pochłanianie CO2 i zgłaszane przez 
podmiot – niezależnie od okresu lub względnej wielkości emisji i pochłaniania. Nie jest to 
wystarczający cel dla uzyskania stanu końcowego Zero Netto, ponieważ odnosi się tylko do węgla, 
ale jest możliwy jako etap pośredni. 

• Zakresy 1, 2, 3 
o Zakres 1 – Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych pochodzące ze źródeł będących 

własnością lub kontrolowanych przez organizację. To gazy powstające w obiektach należących 
do firmy lub przez nią nadzorowanych, wskutek spalania paliw w źródłach stacjonarnych lub 
mobilnych, a także emisje procesowe i ulatnianie się z instalacji czynników chłodniczych 
będących gazami cieplarnianymi. Obejmują one m. in. spalanie gazu na potrzeby procesów 
produkcyjnych lub ogrzewania budynków, zużycie paliwa przez firmową flotę transportową czy 
ulatniające się czynniki chłodnicze z chłodni we własnym centrum dystrybucyjnym. Zakres 1 jest 
względnie łatwy do zidentyfikowania i obliczenia, gdyż wymaga głównie zebrania danych  
o zużyciu przez firmę paliw i wycieków czynników chłodniczych.72 

o Zakres 2 – Pośrednie emisje GHG z wytwarzania zakupionej energii elektrycznej zużywanej przez 
organizację. To energia, którą firma kupuje z zewnątrz: energia elektryczna, cieplna, para 
technologiczna, chłód. Zidentyfikowanie śladu węglowego Zakresu 2 również jest względnie 
proste i wymaga głównie inwentaryzacji zużycia zakupionej energii oraz jej źródeł. W celu jej 
redukcji, można zdecydować się na zakup gwarantowanej energii pochodzącej w 100% z OZE. 73 

o Zakres 3 – Inne pośrednie emisje GHG, które powstają w wyniku działań organizacji, ale 
pochodzą ze źródeł nie będących własnością lub nie kontrolowanych przez organizację. Emisje 
gazów z uwzględnieniem całego łańcucha wartości firmy – począwszy od śladu węglowego 
zawartego w materiałach czy półproduktach wykorzystanych do produkcji bądź świadczonych 
usług, aż do emisji związanych z wykorzystaniem produktu przez końcowych użytkowników  
i jego końcową utylizacją. W Zakresie 3 znajdują się także pośrednie emisje, wynikające  
z działalności przedsiębiorstwa, np. odpady, podróże służbowe pracowników i emisje firm 
transportowych działających na zlecenie firmy. 

 
 
 

 

 
72 Przypis tłumacza na podstawie: Scope 1, Scope 2, Scope 3 – Klimatopedia 
73 J.w. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Albedo
https://klimatopedia.pl/zakres-1-2-3-scope-1-2-3/
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Inicjatywa Net Zero Carbon Events dziękuje następującym firmom za wsparcie. 

Proszę odwiedzić Możliwości finansowania | Wydarzenia Net Zero Carbon, aby uzyskać więcej 

informacji. 

 

 

https://netzerocarbonevents.org/funding-opportunities/

