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zeroemisyjność

Emisja CO2 z  polskich instalacji 
objętych europejskim systemem 
handlu emisjami (EU ETS) wynio-
sła w 2021 roku blisko 192 mln ton 
CO2, co oznacza, że była wyższa 
o 11,5 proc. w porównaniu do emi-
sji w 2020 roku, wynika z raportu 
Krajowego Ośrodka Bilansowa-
nia i Zarządzania Emisjami (KO-
BiZE). Największym emitentem 
CO2 w  Polsce jest energetyka za-
wodowa, której emisje w 2021 roku 
wyniosły 104,9 mln ton. Drugim co 
do wielkości emitentem są elektro-
ciepłownie zawodowe z  23,6  mln 
ton CO2, a trzecim branża cemen-
towa z  emisją CO2  na poziomie 
10,5  mln ton. Kolejny jest sektor 

rafineryjny z 9,9 mln ton i sektor 
chemiczny z  9,7  mln ton CO2.   
Globalnie w  2021 roku światowa 
emisja CO2 wzrosła do najwyższe-
go w historii poziomu 36,3 mld ton 
(wzrost o  6  proc. w  stosunku do 
ubiegłego roku) – podaje Między-
narodowa Agencja Energetyczna 
(IEA). To dane, które zmuszają 
do refleksji. Od lat mówi się bo-
wiem o  konieczności zmniejsze-
nia negatywnego wpływu dzia-
łalności człowieka na środowisko 
z uwzględnieniem wielu aspektów 
– od działalności biznesowej, przez 
produkcję, sposób transportu czy 
użytkowania produktów, po dzia-
łalność kulturalną czy różne czyn-
niki związane z funkcjonowaniem 
całych państw. Rosnąca świado-
mość społeczna a także wymagania 
ustawowe, jakie w  naszej części 
świata narzuca choćby Unia Eu-
ropejska, sprawiają, że obniżanie 
śladu węglowego to dziś nie tylko 
hasła marketingowe co bardziej 
świadomych przedsiębiorców, ale 
nadrzędny cel wszystkich, którzy 
mają poczucie odpowiedzialności 
za środowisko. 

Rozwiązania już są, 
wystarczy po nie sięgnąć 
Jestem przekonana, że większość 
przedsiębiorców w  Polsce tako-
we ma. Czasem jedynie brakuje 
im wiedzy na temat dostępnych 
rozwiązań, które nie tylko po-
zwolą im działać z  korzyścią dla 
środowiska naturalnego, ale też 
podnosić efektywność własnych 
biznesów. Jednym z  takich roz-
wiązań jest niewątpliwie magazyn 
energii. Jeżeli chcemy, żeby Polska 
była miejscem, w którym powstają 
i rozwijają się zakłady wytwórcze, 
musimy zapewnić przedsiębior-
stwom dostęp do czystej energii, 
tak aby mogły spełnić wymogi 
dotyczące śladu węglowego i musi 
być to oczywiście energia konku-
rencyjna cenowo. Popularyzacja 
magazynów energii na to pozwoli. 
Warto w tym miejscu pochylić się 
nad konkretnymi rozwiązaniami, 
które zostały już wdrożone, dzia-
łają i  przynoszą wymierne efek-
ty. Posłużę się przykładem firmy 
Promet-Plast i  Energetycznego 
Klastra Oławskiego EKO. Wdra-
żane w Promet-Plast rozwiązania, 
przede wszystkim te związane 
z  pozyskiwaniem i  wykorzysta-
niem zielonej energii w procesach 
produkcyjnych, to przykład na to, 
że każdy biznes może opierać się 
o  źródła odnawialne i  zapewnić 
sobie dzięki nim tanią, ekologicz-
ną i  bezpieczną energię, popra-
wiając tym samym efektywność 
wielu przedsięwzięć.
To pierwszy w Polsce zakład pro-
dukcji artykułów medycznych 
w technologii zerowej emisji CO2. 
W  asortymencie Promet-Plast 
znajdują się artykuły medyczne 
jednorazowego użytku, a jego od-
biorcami są największe hurtownie 

medyczne zaopatrujące szpitale 
na terenie całej Unii Europejskiej. 
Spółka działa również prężnie 
w sektorze energetycznym. Wokół 
zakładu zlokalizowanych jest 10 
turbin wiatrowych o łącznej mo- 
cy zainstalowanej przekraczającej 
25  MW. W  trakcie realizacji jest 
inwestycja w system AHE (Agro 
Hydro Energy) o mocy 6 MW. To 
jednopoziomowa, lekka konstruk-
cja z zamontowanymi na górze pa-
nelami fotowoltaicznymi oraz tur-
binami wiatrowymi, która możne 
być umieszczona na dowolnym 
rodzaju gruntu rolnego. Ten nowo-
czesny system pozwala na samo-
wystarczalną, w pełni ekologiczną 
i  zgodną z  założeniami Agro 4.0 
uprawę ziemi rolnej, a wytworzo-
na energia elektryczna może być 
źródłem zasilania dla pojazdów 
rolniczych oraz systemów wspie-
rających uprawy. Z kolei sieć połą-
czonych zbiorników wodnych jest 
w stanie zgromadzić zapasy wody 
deszczowej na potrzeby nawadnia-
nia upraw lub wytwarzania wodo-
ru. Wszystkie nowoczesne rozwią-
zania związane z  wytwarzaniem, 
magazynowaniem i  konsumpcją 
energii pozyskanej ze źródeł od-
nawialnych są wykorzystywane 
także w  ramach wspomnianego 
wcześniej, a stworzonego przez za-
łożycieli Promet-Plast Energetycz-
nego Klastra Oławskiego. Klastry 
energii i spółdzielnie energetyczne 
to inicjatywy, które bez wątpienia 
wpływają na zwiększenie udzia-
łu odnawialnych źródeł energii 
w polskim miksie energetycznym, 
pozwalają na obniżenie emisji 
gazów cieplarnianych i  poprawę 
jakości powietrza. Mają też bez-
apelacyjnie korzystny wpływ na 
bezpieczeństwo energetyczne kra-

ju –  tak w  ujęciu globalnym, jak 
i lokalnie. Warto zauważyć też, jak 
ważną rolę odgrywają w aspekcie 
tworzenia nowych miejsc pracy 
i podwyższania konkurencyjności 
przedsiębiorstw korzystających 
z zielonej energii. Cieszy więc, że 
ten potencjał dostrzegają ustawo-
dawcy i  stwarzają przedsiębior-
com, naukowcom i  samorządom 
możliwości przełamywania barier, 
np. finansowych, dzięki czemu 
w  Polsce może powstawać coraz 
więcej inicjatyw opartych o OZE. 
Jednym z  ważniejszych instru-
mentów w  tym kontekście jest 
Polski Krajowy Plan Odbudowy, 
który został przyjęty przez Ko-
misję Europejską 2  czerwca 2022 
roku. Zostało w nim przewidzia-
ne wsparcie przedinwestycyjne, 
finansowe i  horyzontalne, które 
usprawni proces tworzenia i  roz-
woju wspólnot energetycznych 
i energetyki obywatelskiej.

Szerokie spojrzenie na działalność 
To, co bardzo istotne w  procesie 
wdrażania w  firmach innowacyj-
nych rozwiązań, które mają pod-
nosić efektywność zachodzących 
w nich procesów, to szerokie spoj-
rzenie na działalność. Nie wystar-
czy jeden element, narzędzie, żeby 
przedsiębiorstwo stało się zero-
emisyjne, nowoczesne, proekolo-
giczne. W kontekście wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii 
warto uwzględniać cały cykl ener-
getyczny –  od zrównoważonego 
wytwarzania, przez inteligentną 
dystrybucję energii, po jej magazy-
nowanie i  efektywne wykorzysta-
nie. Tylko działania kompleksowe, 
zmiana myślenia o  roli biznesu 
w ekosystemie mogą przynieść wy-
mierne efekty.

Magazyny energii niezbędnym rozwiązaniem 
na drodze do zerooemisyjności przedsiębiorstw 
Dążenie do zeroemisyjności to dziś priorytet 
wszystkich przedsiębiorstw, które mienią się 
odpowiedzialnymi społecznie. Wdrażanie inno-
wacyjnych technologii, które mogą się przyczy-
niać do ekoefektywności firm to konieczność, 
która dotyczy tak korporacji, jak i małych i śred-
nich przedsiębiorców. Jednym z istotniejszych 
elementów na drodze do obniżenia śladu węglo-
wego działalności, bez względu na jej wielkość 
i zakres, jest świadome korzystanie z energii 
elektrycznej. Narzędziem, które bez wątpienia to 
ułatwia, jest magazynowanie energii. 

prezes zarządu, Polskie 
Stowarzyszenie Magazynowania 

Energii, ADM Poland

Barbara Adamska
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Spółka Osoba 
zarządzająca

Czy firma ma w planach osiągnięcie? Jeśli tak, do którego roku? Opis rozwiązania, które zbliża firmę do osiągnięcia zeroemisyjności 

Balex Metal Marek Dzikiewicz Firma realizuje globalny program zrównoważonego rozwoju Planet Passionate. 
W ramach tych działań dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2030 roku.

Osiągnięcie zerowej emisji netto w 2030 roku to cel, którego realizacja wpływa na całą firmę jako organizację i jej łańcuch 
wartości. Firma prowadzi działania w wielu obszarach: inwestuje w fotowoltaikę, aby docelowo wytwarzać własną 
energię na terenie wszystkich fabryk Balex na poziomie 20 proc. zapotrzebowania, a zielona energia ma stanowić 60 proc. 
wszystkich źródeł. Transformacja floty w zeroemisyjną to już posiadane pojazdy „zero”, a od 2025 roku wszystkie zakupowane 
pojazdy będą wyłącznie elektryczne. Celami firmy są także obniżenie o połowę CO2 powstającego przy realizacji dostaw 
do partnerów i redukcja pośrednich emisji gazów cieplarnianych zaczynając od dostawców, a na użytkownikach kończąc. 
Balex wdraża zamkniętą gospodarkę odpadami oraz instalację systemów do zbierania wody deszczowej we wszystkich 
lokalizacjach firmy. Nie polega to wyłącznie na wprowadzaniu procesów, ale zmianie funkcjonowania wszystkich 
w organizacji. Dlatego równolegle podejmuje działania CSR skierowane do pracowników oraz lokalnych społeczności.

Danfoss 
Poland 

Adam Jędrzejczak Do 2030 roku wszystkie zakłady produkcyjne Danfoss na całym świecie będą 
neutralne pod względem emisji CO2. Polska spółka również systematycznie 
dąży do redukcji śladu węglowego. W 2021 roku uruchomiono w Grodzisku 
Mazowieckim nową, neutralną pod względem emisji CO2 halę, a cały 
grodziski kampus osiągnie neutralność klimatyczną już w 2023 roku. 

Podstawą są działania z zakresu efektywności energetycznej oraz przejście na OZE. Dzięki energooszczędnym rozwiązaniom 
opartym na produktach Danfoss z technologią odzysku ciepła, która wykorzystuje nadwyżkę ciepła nie marnuje się żadna energia. 
Fabryka jest zasilana w 100 proc. energią odnawialną w ramach zielonej umowy na dostawę prądu. Wszędzie, gdzie było to 
możliwe, wykorzystano ciepło opadowe odzyskane ze sprężarek, agregatów wody lodowej i wentylacji, aby w efektywny sposób 
przygotować ciepłą wodę użytkową oraz ogrzać hale i biura. W sezonie grzewczym do ogrzania budynków firma wykorzystuje 
ciepło kondensacyjne z agregatów chłodniczych, które wytwarzają wodę chłodzącą do produkcji. Zainstalowany jest odzysk ciepła 
ze sprężarek powietrza. Ciepło to wykorzystywane jest do ogrzewania budynku. W okresach bez nadmiaru ciepła z produkcji 
do ogrzewania budynku wykorzystuje zewnętrzne, powietrzne pompy ciepła. Oszczędzana jest woda do celów higienicznych 
poprzez zastosowanie kranów bezdotykowych z fotokomórką. Dodatkowo na instalacjach wodnych zamontowano zawory 
elektromagnetyczne sterowane czujnikami ruchu, które automatycznie odcinają dopływ wody, gdy użytkownicy nie korzystają 
z instalacji sanitarnych. W nowej hali produkcyjnej i we wszystkich pomieszczeniach zastosowano oświetlenie LED z systemem 
sterowania DALI, dostosowującym natężenie oświetlenia opraw LED do natężenia oświetlenia dziennego / naturalnego. 

E.ON Foton 
Grupa E.ON 

Michał Skorupa Jako firma pracująca w obszarze odnawialnych źródeł energii, w swojej 
misji, od początku istnienia firmy, ma wpisane oferowanie klientom 
rozwiązań zeroemisyjnych i przyjaznych środowisku. Dlatego ważne 
jest dla firmy, aby jako spółka funcjonowała również w zgodzie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju i zeroemisyjności. 

Firma wymieniła flotę samochodów dla handlowców na auta hybrydowe, które mają zaszytą sztuczną inteligencję, co optymalizuje 
trasy przejazdu handlowców, zmniejszając ich ślad węglowy. Firmie nie są obce również rozwiązania do aut elektrycznych, w jej ofercie 
klienci mogą znaleźć ładowarki. Dąży do maksymalizacji rozwiązań paperless, aby zmniejszyć ilość dokumentów, które są drukowane, 
np.: jest w stanie przeprowadzić cały proces sprzedaży bez użycia dokumentów drukowanych. Natomiast materiały promocyjne 
stara się drukować na papierze pochodzącym z recyklingu. Na swoim koncie ma nagrody i wyróżnienia potwierdzające jej działania 
w duchu zeroemisyjności i ekologii, takie jak np. wyróżnienie Diament Sustainable Economy w kategorii Lider Ekologii w Energetyce.

Grupa Raben Ewald Raben Grupa Raben planuje osiągnąć neutralność do 2050 roku. Zobowiązała 
się również wyznaczyć cele redukcji emisji zgodnie z nauką o klimacie 
w ramach SBTi. Firma wyznaczyła cele i obecnie czeka na ich weryfikację.

Działania Grupy Raben wspierające osiągnięcie zeroemisyjności koncentrują się na trzech obszarach: ograniczenie emisji 
pochodzącej z budynków i magazynów, systematyczna poprawa do obniżenia intensywności emisji w transporcie poprzez poprawę 
efektywności działalności operacyjnej oraz modernizacja floty (cel długoterminowy, którego realizacja mocno uzależniona 
jest również od rozwoju technologii paliw alternatywnych dla samochodów ciężarowych i niezbędnej infrastruktury). Emisje 
pochodzące z utrzymania infrastruktury magazynowej oraz biur są ograniczane obecnie poprzez zakup energii z certyfikatem 
pochodzenia. Ponadto Grupa Raben podpisała Power Purchase Agreement na dostawę energii z farmy fotowoltaicznej na 
potrzeby infrastruktury własnej na terenie Polski. Grupa Raben opracowała również koncepcję prawie zeroemisyjnego magazynu 
(ograniczenie emisji o 96 proc.), która w pierwszej kolejności zostanie wdrożona w Holandii. Dążąc do znaczącej redukcji emisji 
w transporcie, Grupa Raben koncentruje się przede wszystkim na wymianie floty własnej o parametrach spalania min. EURO 5. 

ING Bank 
Śląski

Brunon 
Bartkiewicz

Osiągnięcie zeroemisyjności w zakresie I i II do 2030 roku Bank sukcesywnie powiększa flotę o samochody elektryczne i hybrydowe w celu osiągnięcia redukcji CO₂. Wdraża eko rozwiązania 
techniczne i inwestycyjne wokół budynków własnych. Stosuje najnowocześniejsze technologie klimatyzacji i wentylacji. Wymienia 
cały system wentylacji i klimatyzacji w dwóch budynkach centrali w Katowicach – system będzie bardziej wydajny i będzie 
zużywał mniej energii. Ogranicza liczbę podróży służbowych, przechodząc na spotkania zdalne. Modernizuje powierzchnie 
w centrali, stosując: lampy Buzzi Shade (dźwiękochłonne) – z recyklingu, tynk akustyczny – wkład wykonany jest z materiału 
zawierającego 75 proc. lub więcej materiałów pochodzących z recyklingu. Sukcesywnie wymienia standardowe oświetlenie 
świetlówkowe na oświetlenie ledowe i od tego roku montuje oświetlenie z czujnikiem ruchu w pomieszczeniach biurowych. 
Ponadto kompensuje emisję CO2 wynikającą z działalności operacyjnej, m.in. poprzez zakup 100 proc. energii wyłącznie ze źródeł 
odnawialnych. Podejmuje też inicjatywy o charakterze edukacyjnym i uświadamiającym na rzecz neutralności klimatycznej.

Kuehne + 
Nagel 

Wojciech Sienicki Do 2030 roku Firma Kuehne+Nagel jest zaangażowana w inicjatywę Science-Based Target (SBTi) i przejście na model biznesowy o zerowej 
emisji dwutlenku węgla, ułatwiając jednocześnie klientom wybór niskoemisyjnych rozwiązań logistycznych. Dzięki analizom 
pozostawianego śladu węglowego i optymalizacji łańcuchów dostaw, wykorzystywaniu alternatywnych środków transportu, tras 
i opcji przewoźników, a także dzięki inwestycji w niskoemisyjne rozwiązania paliwowe (biofuel), dąży do stania się naturalnym 
węglowo operatorem logistycznym i tym samym odpowiedzialnym partnerem dla klientów i dostawców. Pod względem 
własnych emisji, firma jest zaangażowana w zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków własnych 
i dzierżawionych i inwestycje w alternatywne źródła energii – energię słoneczną, wiatrową i wodną. Dodatkowo we wszystkich 
obiektach prowadzi działania zmierzające do całkowitej redukcji odpadów i redukuje emisję dwutlenku węgla zarówno w ramach 
własnych operacji, jak i operacji na rzecz klientów, dostarczając opcje wspierające wybór zrównoważonych rozwiązań. 

SEGRO Magdalena Szulc SEGRO chce osiągnąć zeroemisyjność do 2030 roku 
w ramach programu Odpowiedzialne SEGRO. 

SEGRO, właściciel, deweloper i zarządca nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych realizuje program 
Odpowiedzialne SEGRO, który opiera się na trzech długoterminowych priorytetach: inwestowanie w lokalne społeczności 
i środowisko naturalne, rozwój talentów oraz osiągnięcie zeroemisyjności do 2030 roku. Ostatni cel związany z ekologią 
realizowany jest na wielu płaszczyznach. W magazynach stosowane są rozwiązania, które wpływają na zmniejszenie zużycia 
energii jak monitoring mediów w chmurze czy oświetlenie LED, często sterowane systemem DALI. Co więcej, w każdym parku 
zainstalowano stacje ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych, a flota zarządców jest systematycznie wymieniana 
na elektryczną. Energia, z której korzystają klienci parków SEGRO posiada zieloną certyfikację i w całości pochodzi z wiatru 
i słońca. Firma od lat certyfikuje też swoje magazyny BREEAM: już ponad 1/3 jej polskiego portfolio ma taki ekologiczny 
certyfikat, od 2022 roku zaś każdy obiekt SEGRO wielkości powyżej 5000 m2 ma otrzymywać go z oceną „Excellent”. 

Veolia Energia 
Poznań

Jan Pic Strategia Grupy Veolia w Polsce zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 roku. W tym celu transformacja energetyczna została 
podzielona na etapy. W pierwszym etapie, do 2030 roku, Grupa Veolia zamierza 
odejść od wykorzystywania węgla w swoich instalacjach i zastąpić go mniej 
emisyjnymi źródłami. Paliwem przejściowym, obecnie planowanym do 
wykorzystania przez Grupę, jest gaz, po to, aby w przyszłości zastąpić go gazami 
zdekarbonizowanymi (biometanem oraz wodorem). Równocześnie rozwijane są 
projekty wykorzystujące OZE (m.in. biomasę, PV, pompy ciepła), technologie ciepła 
odpadowego (np. z procesów przemysłowych oraz ze ścieków), technologie ciepła 
z odpadów (Instalacje Termicznego Przetwarzania Energii), a także technologie 
magazynowania ciepła ( istniejący już w Poznaniu „Akumulator Ciepła”).

W 2017 roku Veolia Energia Poznań, we współpracy z poznańską odlewnią głowic cylindrowych należącą do Volkswagen 
Poznań, zrealizowała układ odzysku ciepła odpadowego pochodzącego z pracy sprężarek należących do fabryki. Ciepło z tego 
procesu jest bezpośrednio przesyłane do miejskiego systemu ciepłowniczego. W czerwcu 2022 roku uruchomiony został II etap 
inwestycji dotyczący odzysku ciepła pochodzącego z pieców do wytopu aluminium. To innowacyjne rozwiązanie będzie miało 
znaczący wpływ na ochronę środowiska. Dzięki niemu nastąpi zmniejszenie emisji CO2 (ok. 2440 ton CO2 mniej) i docelowo 
pozwoli odzyskać blisko 16000 MWh energii cieplnej rocznie. Odzysk ciepła z przemysłu i skierowanie go bezpośrednio do 
odbiorców ciepła systemowego w mieście wpisuje się w koncepcję budowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Stanowi to 
także doskonały przykład korzyści, jakie nowoczesne miasto może czerpać z przemysłu 4.0 zlokalizowanego w jego granicach.

Firm i ich najciekawszych inicjatyw w dążeniu do osiągnięcia 
zeroemisyjności

zestawienie

Jak obniżyć poziom śladu węglowego przedsiębiorstwa? Czy 
osiągnięcie zeroemisyjności jest rzeczywiście możliwe? I co to 
w zasadzie jest ten ślad węglowy? Mianem „śladu węglowego” 
określa się wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych 
podczas pełnego cyklu życia produktu (przedsiębiorstwa). Jest 
on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę 
funkcjonalną produktu (CO2e/jedn. funkcjonalna).
W raporcie, który przekazujemy w Państwa ręce, chcemy przy-

bliżyć Państwu firmy, które podejmują działania zmierzające do 
obniżenia swojego szkodliwego wpływu na środowisko. W za-
prezentowanym zestawieniu znajdziecie Państwo informacje na 
temat tego, jakie narzędzia wykorzystują, jakie projekty realizu-
ją, żeby zbliżać się do zeroemisyjności. Prezentujemy także ko-
mentarze ekspertów, którzy przybliżą trendy panujące na rynku 
w tym kontekście. 
Zapraszamy do lektury. 

Szanowni Państwo!

Redakcja
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Miks różnych technologii pozwoli 
na efektywność i stabilność 
Trzeba zauważyć, że istotą stosowania 
systemów handlu uprawnieniami do 
emisji jest osiąganie celów redukcyjnych 
w  sposób efektywny kosztowo. System 
handlu uprawnieniami do emisji pozwala 
zatem na podjęcie wysiłku redukcyjnego 
nie tylko tam, gdzie koszty emisji są naj-
wyższe, ale przede wszystkim tam, gdzie 
koszty redukcji są najniższe. W ten spo-
sób koszt całkowity osiągnięcia celów re-
dukcyjnych (dla całej gospodarki) może 
być niższy niż przy zastosowaniu innych 
narzędzi polityki. Znaczenie ma zatem 
koszt technologii.
Czy oznacza to, że będziemy wytwarzać 
energię tylko z  jednego źródła, które 
w  danym momencie wydaje się najtań-
sze? Zdecydowanie nie. Różne technologie 
powinny nawzajem się uzupełniać. Naj-
tańsze technologie wytwarzania energii 
elektrycznej to w  tej chwili bezemisyjne 
technologie OZE takie jak fotowoltaika 
i  wiatr. Obie niestety zależą od warun-
ków pogodowych, więc są niesterowalne 
i  wymagają znacznych nakładów na roz-
budowę sieci przesyłowych oraz na maga-
zynowanie energii. Pamiętać należy, że za-
równo fotowoltaika, jak i wiatr w związku 
z  zajmowaniem znacznych powierzchni, 
mają ograniczony potencjał, a dekarboni-
zacja to nie tylko elektryfikacja wszelkich 
możliwych gałęzi gospodarki, ale również 
wykorzystanie wodoru pochodzącego 
z elektrolizy wszędzie tam, gdzie elektry-
fikacji nie da się w ekonomicznie uzasad-
niony sposób przeprowadzić. Inwestycje 
w stabilne, bezemisyjne i pracujące w pod-
stawie technologie wykorzystujące bioma-
sę i biogaz zmniejszają konieczne nakłady 
w magazynowanie energii oraz zwiększa-
ją możliwości wykorzystania nadmiarów 
energii elektrycznej do produkcji bezemi-
syjnego wodoru. Niestety mają one nie-
znaczny, w  stosunku do potrzeb, poten-
cjał. Technologią bezemisyjną i  stabilną 
o znacznie większym potencjale jest atom. 
Dlatego nie istnieje jedno rozwiązanie, 

które teraz lub w przyszłości zapewni nam 
zeroemisyjną gospodarkę – dopiero miks 
różnych technologii pozwoli zbudować 
system, który jest efektywny i  jednocze-
śnie stabilny.
Trzeba zaznaczyć, że rola i koszty poszcze-
gólnych technologii będą się zmieniać 
z czasem. 
Gaz ziemny jako paliwo kopalne mógłby 
odgrywać ważną rolę w okresie przejścio-
wym, jednak w  perspektywie 2050 roku 
jego rola powinna się ograniczać przede 
wszystkim do rezerwacji mocy. 
W  dodatku w  obecnej sytuacji trzeba li-
czyć się z tym, że gaz będzie dużo droższy 
niż w  przeszłości, a  dostępne wolumeny 
będą ograniczone, co może postawić pod 
znakiem zapytania rozwój ciepłownictwa 
sieciowego opartego na gazie i ogólnie rolę 
gazu jako paliwa przejściowego. 
Może to oznaczać konieczność dłuższego 
utrzymania części jednostek węglowych, 
ważny będzie też w tym kontekście rozwój 
wykorzystania biomasy i biogazu.

Rosnąca rola energii elektrycznej 
W  perspektywie kolejnych dekad 
w ogrzewaniu budynków powinna rosnąć 
rola energii elektrycznej, czyli przede 
wszystkim wykorzystanie zarówno indy-
widualnych, jak i  dużych, systemowych 
pomp ciepła. Aby to było możliwe i mia-
ło pozytywny wpływ na całkowity bilans 
emisji, energia elektryczna będzie mu-
siała być wytwarzana ze źródeł o niskiej 
lub zerowej emisyjności, po relatywnie 
niskich kosztach. Objęcie sektora budyn-
ków nowym systemem będzie stymulo-

wać transformację w tym sektorze, chro-
niąc jednocześnie przed tzw. wewnętrzną 
ucieczką emisji z sektora ciepłowniczego 
(odłączaniem się odbiorców ciepła sie-
ciowego w  wyniku braku konkurencyj-
ności z  rozproszonym wytwarzaniem 
ciepła z  paliw kopalnych). Wspomniany 
wcześniej brak sterowalności źródeł OZE 
powinien stać się szansą do większej 
współpracy pomiędzy sektorem wytwa-
rzania energii elektrycznej i  ciepła. Już 
aktualnie budowane są magazyny ciepła, 
a sieci ciepłownicze i budynki też można 

w  pewnym zakresie traktować jako ma-
gazyny ciepła.
Do elektryfikacji transportu, a także do za-
silenia w wodór trudnych do zelektryfiko-
wania gałęzi transportu, konieczne będzie 
znaczne zwiększenie generacji energii elek-
trycznej. Rosnące zapotrzebowanie będzie 
wyzwaniem dla sektora wytwarzania energii 
elektrycznej, jednak i  tu powinien zostać 
wykorzystany potencjał współpracy. Park 
samochodów elektrycznych będzie miał 
ogromne zdolności magazynowania energii. 
Odpowiednio zarządzany system ładowania 
baterii, odpowiadający na impulsy ceno-
we płynące z  sektora wytwarzania energii 

elektrycznej, zmniejszy konieczne nakłady 
w magazyny i zwiększy bezpieczeństwo dzia-
łania całego systemu elektroenergetycznego. 
W przypadku podjęcia decyzji o wprowa-
dzeniu sektora transportu i budownictwa 
do systemu handlu emisjami zwiększy się 
tempo transformacji –  konsumenci będą 
kierować się nie tylko troską o  środowi-
sko, ale przede wszystkim będą dokony-
wać wyborów zakupowych na podsta-
wie rachunku ekonomicznego. Strumień 
środków pochodzących z  tego systemu 
powinien być wykorzystany na przyspie-
szenie rozwoju technologii bezemisyjnych. 
Nowy system handlu uprawnień wpływał-
by zatem na redukcję emisji dwutorowo: 
z jednej poprzez odzwierciedlenie (choćby 
częściowe) kosztu emisji w tych sektorach, 
z  drugiej stymulując rozwój technologii 
zeroemisyjnych poprzez kierowanie stru-
mienia przychodów na subsydia.

Nie wykluczać się a uzupełniać 
Wyniki analiz prowadzonych przez Cen-
trum Analiz Klimatyczno-Energetycznych 
(CAKE/KOBiZE) potwierdzają tezę, że 
technologie wytwarzania energii elektrycz-
nej nie powinny się wykluczać a uzupełniać. 
W okresach dużej produkcji energii z OZE 
jej nadwyżki powinny być wykorzystywane 
do produkcji wodoru, który będzie wyko-
rzystywany przede wszystkim w przemyśle 
oraz transporcie. Zatem wodór może też 
odgrywać rolę magazynu energii. Z  per-
spektywy współpracy źródeł niestabilnych 
z  jednostkami pracującymi w  podstawie 
ważne też będą inne formy magazynowania 
energii – od tradycyjnych elektrowni szczy-
towo pompowych, przez systemy bateryjne, 
a także efektywne systemy sterowania łado-
waniem samochodów elektrycznych. Także 
w ciepłownictwie sieciowym prawdopodob-
nie zwiększy się rola magazynów ciepła.
Podsumowując, dla harmonijnego rozwoju 
systemu energetycznego i  jego współpra-
cy z sektorami budownictwa i transportu 
w osiągnięciu ambitnych celów redukcyj-
nych potrzebne będą różne technologie, 
a  nie skupienie się wyłącznie na jednym 
kierunku działań. Nie należy problemu 
sprowadzać do prostej konkurencji między 
poszczególnymi technologiami i  wyboru 
jednej z  nich  –  potrzebne będą zarówno 
OZE, jak i energetyka jądrowa i do pewne-
go stopnia gaz oraz wodór.

reklama

Dywersyfikacja miksu i rola różnych źródeł wytwarzania 
energii a system ETS (BRT ETS) 
W kontekście toczących się obecnie prac nad wdrażaniem 
Pakietu „Fit for 55” jednym z jego elementów jest zarów-
no daleko idąca reforma istniejącego systemu EU ETS, jak 
i proponowane przez Komisję Europejską objęcie sektora 
transportu drogowego i budynków nowym systemem han-
dlu uprawnieniami do emisji (BRT ETS) zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”. Wprowadzenie takiego rozwią-
zania, ze względu na presję cenową (koszt CO2), w dużym 
stopniu przyspieszy i wymusi zmiany transformacyjne 
w sektorach transportu i ogrzewania. 

kierownik Centrum Analiz Klimatyczno-
-Energetycznych (CAKE) w Krajowym 

Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emi-
sjami (KOBiZE), części Instytutu Ochrony 

Środowiska – Państwowego Instytutu 
Badawczego

Robert Jeszke
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Równocześnie jedynie 31  proc. 
ankietowanych wymienia kwe-
stię globalnego ocieplenia i  zmian 
klimatu, co wskazuje na znaczący 
rozdźwięk pomiędzy międzynaro-
dowymi wyzwaniami a  lokalnymi 
realiami. Znajduje to potwierdze-
nie w działaniach podejmowanych 
przez polskie firmy. Najwięcej 
przedsiębiorstw (91 proc.) angażuje 
się w recycling, 83 proc. w korzysta-
nie z energooszczędnych rozwiązań, 
a 80 proc. w ograniczanie ilości od-
padów. Jedynie 60  proc. deklaruje 
działania mające na celu ogranicze-
nie śladu węglowego. 
Jak wynika z  badania EY –  Czy 
polski biznes jest zrównoważony  – 
79  proc. polskich przedsiębiorstw 
ma świadomość, że działania zwią-
zane z  ochroną środowiska będą 
zyskiwały na znaczeniu w ich bran-
ży w  przeciągu 3-5 lat, a  66  proc. 
uważa, że są one strategiczne dla 
ich sektora. Mimo to, aż 18 proc. or-
ganizacji nie planuje podjęcia żad-
nych kroków w zakresie ogranicze-
nia śladu węglowego. Wskazuje to 
na znaczącą rozbieżność pomiędzy 
prośrodowiskowymi aktywnościa-
mi firm wynikającymi z  ich dzia-
łalności biznesowej a próbą wyjścia 
poza schemat i  podejmowaniem 
szerszych inicjatyw z zakresu zrów-
noważonego rozwoju. 
Jednocześnie rodzime przedsiębior-
stwa większą uwagę przekładają do 
lokalnych problemów. Doskonałym 
przykładem jest smog, który 46 proc. 
ankietowanych wskazuje jako naj-
większe wyzwanie środowiskowe. 
Równocześnie w przypadku organi-
zacji o polskim kapitale ten odsetek 
wynosi 49  proc., a  mieszanym lub 
zagranicznym –  38  proc. Zdecydo-
wana większość jest również noto-
wana na giełdzie (64 proc.). Co wię-
cej, w przypadku właśnie tej grupy 
aż 88 proc. organizacji już wdrożyło 
odpowiednie rozwiązania.
– Podejmowane przez polskie firmy 
ekologiczne działania są w dalszym 
ciągu dość rozbieżne z najpilniejszy-
mi wymogami światowymi. Wynika 
to z ich bezpośredniego powiązania 
z  bieżącą działalnością biznesową 
organizacji, a  nie długofalową, ho-
listyczną strategią. Zmiana w  tym 
zakresie jest nieunikniona. Ogra-
niczanie się do minimum im nie 
wystarcza już coraz bardziej świa-
domym konsumentom. Rosnący 
odsetek polskich firm zaczyna to 
dostrzegać, rozbudowując swoje ak-

tywności nie tylko o działania ekolo-
giczne, ale i społeczne. – mówi Jaro-
sław Wajer, partner EY Polska, lider 
doradztwa w  zakresie  Sustainabili-
ty w regionie CESA.

Recycyling przed 
śladem węglowym
Polskie firmy jako priorytet stawiają 
rozwiązywanie lokalnych wyzwań, 
co w  wielu przypadkach wynika 
również z  obowiązków regulacyj-
nych. Najwięcej – 91 proc. – angażu-
je się w działania związane z segre-
gacją odpadów. Na drugim miejscu 
wymienione zostało inwestowanie 
w  energooszczędne rozwiązania 
(83  proc.), a  potem ograniczenie 
ilości odpadów (80  proc.) i  zanie-
czyszczeń powietrza (71  proc.). Je-

dynie trzy na pięć firm wskazało na 
redukcję śladu węglowego. Wśród 
najważniejszych działań, które firmy 
deklarują wdrożyć w okresie najbliż-
szych 5 lat, warto wskazać wykorzy-
stywanie innowacji ekologicznych 
(22  proc.), odnawialnych źródeł 
energii (21  proc.) oraz zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla (15 proc.). 

– Postawa polskich przedsiębiorstw 
w kwestii ograniczania śladu węglo-
wego ulega zmianie. Polski biznes 
coraz uważniej przygląda się kon-
kretnym zagrożeniom i szansom, ja-
kie zmiany klimatu stwarzają dla ich 
działalności i branż, przeprowadza-
jąc solidną analizę wpływu ryzyka 
biznesowego związanego z transfor-
macją do gospodarki niskoemisyjnej. 
Rośnie świadomość, że konieczne 
jest wprowadzanie rozwiązań mają-

cych na celu walkę nie tylko z lokal-
nymi, ale również globalnymi wy-
zwaniami środowiskowymi – w tym 
w  szczególności klimatycznymi. 
To pozytywna zmiana, która zwia-
stuje dalszy rozwój zrównoważo-
nych inwestycji – dodaje dr Marcin 
Witkowski, menedżer EY Polska, 
ekspert  transformacji strategicz-
nej i zrównoważonego rozwoju.

Nowe priorytety interesariuszy
Firmy w  naszym kraju coraz czę-
ściej dostrzegają, że zrównoważony 
rozwój nie kończy się na wątkach 
związanych z ekologią. W rezultacie, 
co potwierdzają wyniki badania EY 
– Czy polski biznes jest zrównowa-
żony?  –  rodzime przedsiębiorstwa 
zaczynają przykładać coraz większą 
uwagę do dbałości o pracowników, 
klientów oraz społeczności lokalne. 
Przeważający odsetek badanych re-
alizuje obecnie działania w zakresie 
uczciwych praktyk pracy (65 proc.), 
bezpieczeństwa w  miejscu zatrud-
nienia (61  proc.), wsparcia społecz-
ności lokalnych (60 proc.), zdrowia 
(58  proc.), dobrego samopoczucia 
(52  proc.) oraz równowagi między 
życiem zawodowym i  prywatnym 
(51 proc.). Biorąc pod uwagę działa-
nia w zakresie ładu korporacyjnego, 

na pierwszym miejscu przedsiębior-
stwa stawiają na etykę w  biznesie 
(56  proc.), a  następnie na przejrzy-
stość własności i  struktury organi-
zacji (54  proc.) oraz przejrzystość 
danych (51  proc.). Dane wskazują, 
że w tej dziedzinie istnieje znaczące 
pole do poprawy. Coraz częściej nie 
tylko inwestorzy, ale również klienci 
oczekują wysokich standardów we 
wszystkich obszarach ESG.

– Firmy ignorujące odpowiedzial-
ność środowiskową, ale także spo-
łeczną i korporacyjną, mogą znaleźć 

się pod większą presją ze strony re-
gulatorów rynku, a  także notować 
spadek zainteresowania ze strony 
coraz bardziej świadomych klien-
tów, poszukujących i wybierających 
marki, które prowadzą działalność 
zgodnie z  ich przekonaniami. Dla-
tego nie dziwi fakt, że polskie firmy 
coraz chętniej, choć jeszcze wciąż 
w  dość skromnym zakresie, podej-
mują działania spełniające wymogi 
ESG. Brak inicjatyw ze strony rodzi-
mych przedsiębiorców do wdrażania 
realnych i mierzalnych działań niesie 
ze sobą ryzyko, że zarówno kapitał, 
klienci, jak i  najlepsi pracownicy 
będą odwracać się od firm. Bar-
dziej atrakcyjnymi pracodawcami 
staną się te przedsiębiorstwa, które 
wdrażają działania długoterminowo 
i prowadzą je w sposób transparent-
ny. Brak działań stanie się równo-
znaczny z ponoszeniem ogromnych 
kosztów, nie tylko wizerunkowych, 
ale także finansowych –  podsumo-
wuje  Jarosław Wajer, partner EY 
Polska, lider doradztwa w  zakre-
sie Sustainability w regionie CESA.

O Badaniu
Badanie – Czy polski biznes jest zrównoważo-
ny?  –  zostało przeprowadzone przez Instytut 
Badań Rynkowych i  Społecznych (IBRiS) na 
zlecenie EY w  lutym 2022 roku na próbie 200 
firm działających na rynku ogólnopolskim, za-
trudniających minimum 200 pracowników.

W zakresie zrównoważonego rozwoju polski biznes 
skupia się na lokalnych wyzwaniach środowiskowych
Aż 79 proc. polskich przedsiębiorców ma świado-
mość, że w najbliższych latach działania związa-
ne z ochroną środowiska będą zyskiwały na zna-
czeniu. Według badania EY – Czy polski biznes 
jest zrównoważony? – do trzech największych 
wyzwań w tym obszarze rodzime organizacje 
zaliczają problem zanieczyszczenia plastikiem 
(49 proc.), smogu (46 proc.) i zanieczyszczeń od-
padami (40 proc.). 

Rys. 1. Najważniejsze działania prośrodowiskowe, w jakie angażują się polskie firmy.

Rys. 2 Działania w wymiarze społecznym i korporacyjnego ładu realizowane w polskich firmach
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Amazon Web Services (AWS) uru-
chomiło właśnie darmową aplikację 
Customer Carbon Footprint Tool, 
która umożliwia sprawdzenie, ile 
dwutlenku węgla emitowane jest 
przez projekty, które tworzą klienci 
AWS. Ma to ich uwrażliwić i skłonić 
do zastanowienia, które działania 
mogą porzucić w celu zmniejszania 
emisji trujących gazów. Wszystkie 
pomiary podawane są w  tonach 
ekwiwalentu dwutlenku węgla, a to 
o  tyle ważne, że część firm, nawet 
jeśli nie jest dziś w stanie zatrzymać 

pewnych procesów, to przynajmniej 
chce równoważyć swój negatywny 
wpływ na klimat. 

Chmura emituje, ale 
pomaga też oszczędzać
Oczywiście działania w  chmurze 
emitują dwutlenek węgla, ale trzeba 
też to sobie jasno powiedzieć, że wła-
śnie chmura jest szansą, żeby mini-
malizować użycie energii, bo centra 
danych o nią oparte emitują znacz-
nie mniej szkodliwych substancji 
niż te tradycyjne. Działania Ama-
zon oraz innych firm technologicz-
nych polegają na tym, żeby firmy 
miały narzędzie do jeszcze większej 
optymalizacji. Główny problem jest 
bowiem taki, że firmy nie mają świa-

domości, ile ich działania emitują 
dwutlenku węgla. 
Firma analityczna IDC szacuje, 
że w latach 2021-2024 przejście na 
przetwarzanie danych w  chmurze 
powinno zapobiec emisji co naj-
mniej 629 milionów ton metrycz-
nych dwutlenku węgla, a to znacz-
nie ograniczy udział tych procesów 
w światowym zużyciu energii, któ-
re dziś szacowane jest na 1  proc., 
a choćby w USA jest to już prawie 
2 proc. To się może wydawać nie-
wiele, ale warto pamiętać o tym, że 
z tygodnia na tydzień przetwarza-
my coraz więcej danych, więc bez 
zmian, które powodują ogranicze-
nie emisji, ten ogólny udział znacz-
nie by wzrósł.
Co więcej, badania przeprowadzone 
przez Pike Research, firmę zajmu-
jącą się badaniem rynku zielonych 
technologii, wskazują, że przyjęcie 
chmury obliczeniowej już do 2020 
roku mogło doprowadzić do 38 proc. 
zmniejszenia zużycia energii w świa-
towych centrach danych, a  dalszy 
rozwój chmury obliczeniowej skut-
kować będzie ok.  30 proc. redukcją 
emisji gazów cieplarnianych w  cią-
gu najbliższych pięciu lat. Jak to 
możliwe? Choćby dlatego, że centra 
danych w chmurze oszczędzają ener-
gię, bo zazwyczaj działają na now-
szym, bardziej wydajnym sprzęcie. 

Wielka gra o mniejsze zużycie
W  2021 roku wewnętrzna anali-
za danych dotyczących klientów 
w  Google Cloud wykazała, że aż 
600 ton dwutlenku węgla zostało 
wyemitowanych kompletnie nie-
potrzebnie. Jak to możliwe? Aż 
taką emisję pochłonęło „utrzymy-
wanie przy życiu” zadań, którymi 
nie zajmowali się już ich twórcy. 
Z  łatwością można byłoby z  nich 
zrezygnować, a  już na pewno 
usprawnić tak, żeby potrzebna by-
łaby mniejsza ilość energii. Google 
oszacował, że w  kontekście walki 
ze zmianami klimatu, zoptymali-
zowanie zużycia energii pod tym 
kątem przyniosłoby efekt podobny 
do posadzenia 10 000 drzew. Wła-
śnie dlatego zespół Google’a zaj-
mujący się wspomaganiem sztucz-
ną inteligencją obszaru IT (tzw. 
AIOps) zdecydował się stworzyć 
rozwiązanie „Active Assist”. Wy-
korzystując uczenie maszynowe, 
funkcja ta identyfikuje zadania, 
które są nieczynne i  potencjalnie 
nienadzorowane, dzięki czemu 
można je usunąć lub wykonać na 
nich prace optymalizacyjne, a  to 
może przynieść wymierne korzy-
ści w  zakresie ilości produkowa-
nego dwutlenku węgla.  Optyma-
lizacja wykonywanych operacji, 
które są kierowane do chmury 

oraz pilnowanie porządku i  usu-
wania nieaktywnych projektów, 
które jedynie zużywają energię, 
to coś, co może zrobić każdy. Jed-
nak w  firmach często nie ma tej 
podstawowej wiedzy, bo działania 
w chmurze są kontrolowane przez 
firmy zewnętrzne. Dlatego jasny 
raport odnośnie zużycia energii 
w zewnętrznych przecież centrach 
danych, pozwala na szybką reakcję 
i  np. zamknięcie niepotrzebnych 
projektów. Narzędzia takie przy-
bierają też często formę „miękkiej 
grywalizacji”, więc każda firma bę-
dzie chciała z roku na rok obniżać 
swoje negatywne oddziaływanie na 
środowisko i  rywalizować na „do-
bro” z innymi firmami.
Takie działania są szczególnie waż-
ne dziś, gdy za wszelką cenę mu-
simy oszczędzać energię i  dywer-
syfikować źródła jej pozyskania. 
Zapobieganie katastrofie klima-
tycznej staje się bowiem celem ładu 
korporacyjnego dla wielu firm i wy-
mogiem instytucji międzynarodo-
wych. Organy regulacyjne z całego 
świata zaczynają domagać się, aby 
duże korporacje zintensyfikowały 
wysiłki na rzecz redukcji emisji. Ta 
presja na zarządzanie będzie odczu-
walna we wszystkich łańcuchach 
dostaw również tych opartych na 
chmurze i centrach danych.

ChMuRa oBliCzEnioWa – opTyMalizaCja, 
kTóRa DajE ziEloną SzanSę Dla planETy
Przetwarzanie w chmurze i centra danych sta-
ły się podstawową globalną infrastrukturą, to 
swoiste drogi i mosty gospodarki opartej na 
internecie. Dlatego tak ważne jest ciągłe spraw-
dzanie, czy te trasy nie korkują się i nie zatruwa-
ją nadmiernie naszego codziennego życia. Już 
dziś „chmura” produkuje ok. 1 proc. światowej 
emisji dwutlenku węgla. Firmy technologiczne 
wprowadzają jednak narzędzia, które pozwalają 
wygasić „nieczynne” projekty, optymalizować 
użycie  i ulżyć klimatowi. 

prezes zarządu, Hostersi.pl

Tomasz Dwornicki

Czym jest zrównoważony rozwój?
Z  definicji idea zrównoważonego 
rozwoju sprowadza się do takiego 
wzrostu, który zaspokoi potrzeby 
współczesnych ludzi, a jednocześnie 
nie będzie ograniczeniem rozwojo-
wym dla przyszłych pokoleń. Pod 
tym kryją się trzy pojęcia: środowi-
sko, gospodarka oraz społeczeństwo. 
Zrównoważony rozwój musi prze-
kładać się na każdy z  tych aspek-
tów.  Pojęcie pierwszy raz zostało 
zdefiniowane w  1987 roku, jednak 
dopiero teraz nabiera szczególnego 
znaczenia. Zrównoważony rozwój 
nie jest chwilowym trendem, któ-

ry szybko przemija. Coraz więcej 
przedsiębiorstw decyduje się działać 
w tym zakresie, podobnie jak coraz 
więcej klientów wybiera firmy, który 
działają w myśl tej idei. 

Branża nieruchomości 
a środowisko naturalne
Zrównoważony rozwój w  branży 
nieruchomości ma szczególne zna-
czenie. Wynika to po części z faktu, 
że branża ma bardzo duży wpływ 
na kształtowanie trendów i  do-
brych praktyk na rynku. To jednak 
nie wszystko. Na tym sektorze go-
spodarki uwaga skupia się głównie 
ze względu na obciążenie ekolo-
giczne, którego nie sposób unik-
nąć. Jak wynika z raportu ThinkCo 
„Odpowiedzialne inwestycje. ESG 
na rynku nieruchomości”, proces 
budowania nowych domów po-

chłania ponad 50  proc. światowej 
produkcji stali. To także branża, 
która ponosi odpowiedzialność za 
30  proc. emisji globalnych gazów 
cieplarnianych oraz zużywa około 
40 proc. całej energii. 
Jednocześnie rośnie też świadomość 
konsumentów, a  społeczeństwo 
z roku na rok coraz bardziej dojrze-
wa do zrównoważonego rozwoju. 
W  każdym sektorze rynku nieru-
chomości zrównoważone praktyki 
postrzegane są jako ważne i potrzeb-
ne. W efekcie odpowiedzialne inwe-
stycje zyskują na wartości. 

Net-zero, czyli neutralność 
klimatyczna
W  obliczu powyższych danych 
nasuwa się wniosek, że branża nie-
ruchomości musi zacząć stosować 
takie rozwiązania, które zagwaran-
tują równowagę pomiędzy emisją 
a pochłanianiem danych cieplarnia-
nych. Droga do celu nie będzie ła-
twa, o czym świadczą dane zawarte 
w  raporcie ThinkCo. Obecnie za-
ledwie 25  proc. działań w  każdym 
sektorze gospodarki można określić 
jako bezemisyjne. Jeśli do 2050 roku 
chcemy osiągnąć pełne net-zero, 
to już w  2030 roku przynajmniej 
70 proc. wszystkich praktyk będzie 
musiało stanowić działania beze-

misyjne.  Dla rynku nieruchomości 
oznacza to konieczność przyjęcia 
zasad gospodarki o  zamkniętym 
obiegu, czyli dążenie do zachowa-
nia wartości surowców, materiałów 
i  gotowych produktów tak długo, 
jak to  tylko możliwe, przy jedno-
czesnym zminimalizowaniu odpa-
dów. Aby ten cel stał się osiągalny, 
potrzeba zaangażowania nie tylko 
jednostek, ale i  mobilizacji wielu 
interesariuszy.

Zrównoważony 
rozwój z perspektywy 
potencjalnego nabywcy
Na pozór mogłoby się wydawać, 
że zdecydowana większość spo-
łeczeństwa nie przykłada dużej 
wagi do tego, czy miejsce ich pracy 
albo przyszły dom będą realizo-
wały założenia zrównoważonego 
rozwoju. Raport „Odpowiedzial-
ne inwestycje. ESG na rynku nie-
ruchomości” udowadnia, że jest 
zupełnie odwrotnie.  Okazuje się, 
że ponad 80  proc. Polaków uwa-
ża, że ich sposób życia i świadome 
wybory mają realne przełożenie na 
jakość środowiska i oczekują poja-
wienia się nowych rozwiązań pro-
ekologicznych. Co więcej, blisko 
60  proc. pracowników biurowych 
uważa, że praca w budynkach o ni-

skiej emisji gazów cieplarnianych 
jest dla nich istotna, przy czym 
50 proc. z nich uznaje, że nie pra-
cuje w takim obiekcie. 
Z  tych danych jasno wynika, że 
środowisko naturalne nie jest Pola-
kom obojętne. Dla społeczeństwa 
zrównoważony rozwój to kierunek, 
w którym chcemy podążać.

ESG wskaźnikiem sukcesu marki
Przedstawiciele rynku nierucho-
mości niemalże zgodnie uznają, że 
elementy ESG mają realny wpływ 
na sukces marki. Dowodzi tego ba-
danie przeprowadzone przez Asso-
ciation of Investment Companies 
–  projekty, które kładą nacisk na 
ESG zapewniają znacznie wyższe 
zwrotny z  inwestycji.  W  zasadzie 
standardem stało się uwzględnianie 
założeń zrównoważonego rozwoju 
często już na etapie wyboru odpo-
wiedniej lokalizacji budynku, albo 
w  fazie jego projektowania. Warto 
też podkreślić, że poziom ryzyka 
związany z  zakupem tzw. zielo-
nych nieruchomości jest znacznie 
mniejszy, a  przez to dużo bardziej 
atrakcyjny dla inwestorów.  Certy-
fikowanie budynków to gwarancja, 
że zastosowano w  nich rozwią-
zania odpowiedzialne społecznie  
i środowiskowo.

kwestie środowiskowe stają się coraz ważniejsze 
dla rynku nieruchomości 
Wskaźnik zrównoważonego rozwoju to nie tyl-
ko nowy trend, a raczej prawdziwa rewolucja, 
która dotyka każdej branży. Rynek nierucho-
mości nie jest tu wyjątkiem. Kwestie środowi-
skowe stają się coraz ważniejsze dla dewelo-
perów i nabywców nieruchomości. Ich uwadze 
nie umykają również aspekty społeczne oraz 
tzw. ład korporacyjny.

współwłaściciel, Horyzont 
Inwestycji

Michał Chimko



24 gazeta finansowa    24 – 30 czerwca 2022 r. biznes raport

Schneider Electric udowadnia, 
że możliwe jest osiągnięcie re-
dukcji emisji dwutlenku węgla 
o 30–50 proc. w stosunku do aktu-
alnego poziomu już w  ciągu kilku 
najbliższych lat od podjęcia decyzji 
o  wdrożeniu procesu dekarboniza-
cji. Należy pamiętać, że brak działań 
w tym zakresie może nieść dla firm 
nie tylko negatywne konsekwencje 
w  wymiarze ekonomicznym (np. 
utrata zleceniodawcy, który stawia 
za cel dekarbonizację łańcucha do-
staw), ale też w wymiarze ekologicz-
nym i to na skalę globalną.

Net zero w praktyce
Przykładem konkretnych działań 
na rzecz obniżenia śladu węglowego 
jest uruchomiony w  zeszłym roku 

projekt Zero Carbon. Inicjatywa ta 
to krok w kierunku zminimalizowa-
nia emisji dwutlenku węgla do zera 
w ciągu niespełna 30 lat.
W ramach tej inicjatywy rozpoczę-
liśmy współpracę z  1000 naszych 
największych dostawców, którzy 
odpowiadają za 70 proc. emisji dwu-
tlenku węgla. Do 2025 roku plano-
wane jest zmniejszenie o  połowę 
emisji CO2 w  ich działalności. Ini-
cjatywa wpisuje się w cele zrówno-
ważonego rozwoju firmy Schneider 
Electric na lata 2021-2025. 
Realizacja planu w praktyce polega 
na udostępnieniu takich narzędzi 
i  zasobów, które pomogą firmom 
wyznaczyć oraz osiągnąć ich wła-
sne założenia przyczyniające się do 
redukcji emisji dwutlenku węgla. 
W  pierwszej kolejności dostawcy 
zachęcani są do ilościowego okre-
ślenia swoich emisji CO2 za pomocą 
cyfrowych narzędzi. Następnie dane 
te wykorzystuje się do wyznacze-
nia celów i strategii redukcji emisji. 
Dostawcy mają również dążyć do 
osiągnięcia swoich celów poprzez 
inicjatywy dekarbonizacji. Należą 
do nich efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii. Projekt 
Zero Carbon umożliwia wymianę 
najlepszych praktyk z  partnerami 

w celu uzyskania dostępu do inno-
wacyjnych rozwiązań w zakresie de-
karbonizacji. 
Globalnie najlepszym sposobem 
na realizację planu dekarbonizacji 
przedsiębiorstwa jest przede wszyst-
kim wdrożenie sprawdzonych tech-
nologii cyfrowych oraz dążenie do 
inteligentnej elektryfikacji. Przyczy-
nia się to do dekarbonizacji przemy-
słu, budynków i transportu. 

Strategie i rozwiązania 
dla dekarbonizacji
Wdrożenie strategii z  zakresu de-
karbonizacji powinno rozpocząć 
się szeregiem działań analitycz-
nych, takich jak przygotowanie 
tzw. „mapy drogowej”, wytyczenie 
celów i niezbędnych działań przed-
siębiorstwa do ich osiągnięcia. 
Kolejnym krokiem powinno być 
sprawdzenie poziomu efektywno-
ści energetycznej przedsiębiorstwa 
oraz zdefiniowanie potencjalnych 
projektów i  działań mających na 
celu redukcję CO2, w tym rozwią-
zań wykorzystywanych do zarzą-
dzania energią, odpowiednich spo-
sobów raportowania emisji i oceny 
ryzyka klimatycznego. Już na eta-
pie przygotowania do systemowej 
dekarbonizacji warto skorzystać 
z  usług doradczych firm konsul-
tingowych. Mogą one obejmować 
takie pozycje jak:
• doradztwo w  zakresie działań na 
rzecz przygotowania polityki ni-
skoemisyjnej, mapy drogowej oraz 
działań niezbędnych do osiągnięcia 
zeroemisyjności,
• doradztwo w  zakresie działań na 
rzecz klimatu oraz powiązane usłu-
gi dekarbonizacji łańcucha dostaw 

i oceny ryzyka klimatycznego,
• usługi komunikacyjne, w  tym 
raportowanie i  oceny ESG oraz 
oświadczenia dotyczące wdrażania 
zrównoważonego rozwoju,
• usługi w zakresie wdrażania gospo-
darki w obiegu zamkniętym.

Jak przyspieszyć dekarbonizację 
za pomocą cyfryzacji?
Finalnie to głównie cyfryzacja 
i sztuczna inteligencja utorują dro-
gę do gospodarki bezemisyjnej. To 
właśnie te technologie sprawiają, że 
aktywa wytwarzające i  zużywające 
energię elektryczną stają się wy-
dajne, a  sieci elektryczne bardziej 
odporne i  bezpieczne. Osiąganie 
tych celów jest możliwe dzięki gro-
madzeniu i  analizie odpowiednich 
danych w czasie rzeczywistym. 
Dzięki rozwiązaniom z  obszaru 
sztucznej inteligencji (AI) możliwe 
jest dynamiczne kontrolowanie za-
sobów energetycznych na miejscu, 

automatyczne prognozowanie oraz 
optymalizacja, jak i kiedy zużywać, 
produkować czy udostępniać ener-
gię. Wgląd w  czasie rzeczywistym 
ułatwia podejmowanie świadomych 
decyzji, także w  obszarze emisji 
dwutlenku węgla. Jak to wygląda 
w praktyce?

1. Przejrzystość konsumpcji
Internet rzeczy (ang. Internet of 
Things –  IoT) umożliwia firmom 
zbieranie i  analizowanie danych 
o zasobach i energii, a także zapew-
nia wgląd w budynki, systemy oraz 
całe kompleksy przemysłowe. Dzię-
ki temu energia elektryczna czy inne 
zasoby nie pozostają tylko towara-
mi, które są po prostu dostarczane 
i wykorzystywane w razie potrzeby. 
Takie rozwiązania pozwalają badać 
to, czego używamy i  kontrolować 
to, co mierzymy, dopasowując zuży-
cie do rzeczywistych celów, prognoz 
czy wydajności sieci. To początek 
procesu dekarbonizacji.

2. Analityka i sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja znacząco 
przyspiesza proces dekarbonizacji, 
czyniąc go maksymalnie przejrzy-
stym. Jej zdolność do zapewniania 
kompleksowego wglądu w  wiele 
elementów śladu węglowego fir-
my, a  także szybkie rozwiązania 
w zakresie redukcji kosztów to po-
tencjalna droga do przyspieszenia 
procesu dekarbonizacji i zrównowa-
żonej transformacji.
Im większa organizacja, tym po-
tencjalnie większe korzyści z  moż-
liwości, jakie oferuje AI. Rozmiar 
przedsiębiorstwa umożliwia dostęp 
do ogromnych zbiorów danych, co 
jest kluczowym czynnikiem sukcesu 
przy wdrażaniu sztucznej inteligen-
cji w proces dekarbonizacji.

3. Współpraca cyfrowego 
ekosystemu
Walka ze zmianami klimatyczny-
mi w pojedynkę może być trudna, 
dlatego znalezienie odpowied-
niego partnera technologicznego 
jest często najszybszą, najprostszą 
i  najbardziej lukratywną metodą 
osiągnięcia celów dekarbonizacji. 
To tutaj ekosystemy cyfrowe mogą 
mieć znaczący wpływ.
Powiązane ekosystemy umożli-
wiają użytkownikom końcowym, 
dostawcom technologii i  integra-
torom współpracę i  wymianę da-
nych w  celu zdobywania nowych 
informacji, opracowywania rozwią-
zań oraz szukania odpowiedzi na 
wyzwania związane z  wydajnością 
i zrównoważonym rozwojem.
Ostatnie dni są dowodem na to, że 
obserwujemy ekstremalne zmiany 
klimatyczne, a  globalne ocieple-
nie jest problemem każdej i  każ-
dego z  nas. To dlatego tak ważne 
jest wdrażanie tzw. czystych źró-
deł energii na jak najszerszą skalę 
w  sposób inteligentny. Przedsię-
biorstwa są dziś liderem zmian, 
które torują drogę do neutralności 
klimatycznej. Zmiany te – przy od-
powiednim wsparciu decydentów 
politycznych oraz zaangażowaniu 
obywateli –  przyczynią się do za-
hamowania negatywnych skutków 
globalnego ocieplenia.

obniżenie śladu węglowego w firmie 
– jak teorię zamienić w praktykę
Odpowiednio prowadzone działania mogą do-
prowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku wę-
gla generowanego przez dane przedsiębiorstwo 
nawet do zera – w perspektywie kilkunastu bądź 
kilkudziesięciu lat. Przyczynić się do tego może 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
redukcja zużycia gazu ziemnego oraz automaty-
zacja nowej generacji.

Sustainability Business Program 
Developer, Schneider Electric

Katarzyna  
Zaparty-Makówka

Wdrożenie strategii 
z zakresu dekarboniza-
cji powinno rozpocząć 
się szeregiem działań 
analitycznych, takich 
jak przygotowanie 

tzw. „mapy drogowej”, 
wytyczenie celów 

i niezbędnych działań 
przedsiębiorstwa do 

ich osiągnięcia. 


