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PRODUKT

Social Carbon Offset jako innowacja na styku biznes –
organizacje prospołeczne
Widząc ogromny potencjał eko-innowacji, zwłaszcza w obszarze energii w biznesie, 
powstał projekt „Zielona Energia Zmiany Społecznej”, w ramach którego Fundacja 
Aeris Futuro wraz z instytucjami partnerskimi opracowują unikalny  model wsparcia 
organizacji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów 
cieplarnianych, w tym CO2, w formie inwestycji w zieloną energię. Dzięki 
przygotowywanemu narzędziu (Social Carbon Offset) przedsiębiorstwa będą mogły 
nie tylko dokonać kalkulacji emisji gazów cieplarnianych (tzw. śladu węglowego), ale 
również podjąć działania na rzecz ich ograniczenia, bądź offsetu. Korzyści dla 
przedsiębiorstwa będą różnorodne, począwszy od realnych oszczędności 
(minimalizacja zużycia energii, paliwa itp. w wyniku poprawy efektywności 
energetycznej), poprzez kreowanie proekologicznego wizerunku (uzyskanie marki 
niskoemisyjnej dla produktu lub usługi), po nawiązanie dobrych relacji z partnerami 
biznesowymi (spełnienie wymogów CSR) oraz pozyskanie nowych, świadomych 
ekologicznie klientów. Włączenie się w tego typu działania będzie świadczyło o dużej 
świadomości i odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a to z kolei znacznie zwiększy jego 
wiarygodność i pozycję na rynku. 



Co znaczy offset dla przedsiębiorcy, co dla beneficjenta?



BENCHMARK

FedEx Express will make an investment in global projects that 
displace or sequester greenhouse gas emissions from the 
atmosphere, neutralizing the impacts of the carbon emissions 
emitted during the shipment of all FedEx Envelopes around the 
world. The commitment supports EarthSmart® — FedEx solutions 
for a more sustainable world.

http://earthsmart.van.fedex.com/






BENCHMARK

Jasny podział i opis kalulatorów

Sektory: 

– TSL – transport samochodowy / lotniczy / etc.

– MICE – konferencja / wyjazd integracyjny / etc.

– ICT – strona www / aplikacja mobilna / hosting / etc.



BENCHMARK

Jakie rodzaje 
certyfikatów?





• Standardowy 

kalkulator emisji lotu, 

ale ważna prostota 

obsługi!

• Menu 

podpowiadające 

wybory

• Pasek pokazujący, w 

którym miejscu 

kalkulatora jesteśmy











































BENCHMARK

https://www.youtube.com/watch?v=YFVBXtUtX7M&feature=youtu.be

Clean CO2 has been developed by our Spanish partner Lavola. The Software is based on the 
international methodologies of the ISO 14064 standard and the GHG Protocol to calculate the 
carbon footprint of companies, and on ISO 14067, PAS 2050 and the GHG Protocol Product 
Accounting and Reporting Standard to calculate the carbon footprint of products and services.

http://www.esu-services.ch/software/cleanco2/

https://www.youtube.com/watch?v=XS-a7TjBJYI

https://www.youtube.com/watch?v=YFVBXtUtX7M&feature=youtu.be
http://www.lavola.com/
http://www.esu-services.ch/software/cleanco2/
https://www.youtube.com/watch?v=XS-a7TjBJYI


http://noco2.com.au/noco2-program/

http://www.goldstandard.org/

http://www.theclimateregistry.org/

http://www.v-c-s.org/

http://www.co2logic.com/home.aspx/en/news/carbon+CO2+neu
trality.html

http://www.clean-co2.com/en/shall-we-offset/the-affiliate-
programme/software-clean-co2/

http://noco2.com.au/noco2-program/
http://www.goldstandard.org/
http://www.theclimateregistry.org/
http://www.v-c-s.org/
http://www.co2logic.com/home.aspx/en/news/carbon+CO2+neutrality.html
http://www.clean-co2.com/en/shall-we-offset/the-affiliate-programme/software-clean-co2/


Korzyści ekonomiczne

Wzrost efektywności, innowacyjności, konkurencyjności - lepsza jakość 
usług i produktów

Uzyskanie know how - niezbędnej wiedzy i umiejętności związanych z 
organizacją „zielonych wydarzeń”

Budowanie pozytywnego wizerunku i relacji z otoczeniem

Wyróżnienie się na rynku – uatrakcyjnienie oferty, zainteresowanie 
mediów 

Nowe kanały komunikacji - dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniem oraz nawiązywanie nowych kontaktów

Mniejsze koszty inwestycji i utrzymania, dzięki oszczędnemu 
gospodarowaniu zasobami

Ograniczenie ryzyka prowadzenia działalności



Korzyści społeczne

Wsparcie lokalnych społeczności – tworzenie więzów 
i budowa zaufania społecznego

Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu

Poprawa zdrowia i jakości życia

Tworzenie przyjaznego miejsca pracy

Mniejsza rotacja pracowników

Integracja pracowników

Wzrost lojalności pracowników i partnerów

Zadowolenie klientów / mieszkańców



Korzyści ekologiczne

Ochrona elementów środowiska i zapewnienie trwałości zasobów:

klimatu i powietrza - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
i gazów cieplarnianych (w tym CO2) poprzez ograniczenie zużycia 
energii i indywidualnego transportu; ograniczenie hałasu

wody

powierzchni ziemi - mniejsza ilość odpadów trafiających na 
składowiska

przyrody - oszczędność papieru i innych surowców



PRODUKT

Jak Social Carbon Offset odnosi się do problemu ubóstwa 
energetycznego?
Ubóstwo energetyczne to wieloaspektowy problem – dotyczy zarówno kwestii 

ekonomii, zdrowia, spraw społecznych czy budownictwa mieszkalnego. Najprościej 
mówiąc ubóstwo energetyczne to trudność w utrzymaniu komfortowej temperatury 
oraz w spełnieniu innych podstawowych potrzeb energetycznych w domu za rozsądną 
cenę. Ze zjawiskiem do czynienia wtedy, gdy pojawiają się problemy, by opłacić 
rachunki za ogrzewanie, naprawić niedziałający system grzewczy lub zainstalować 
nowy; w domu czy mieszkaniu jest zimno i wilgotno, a mieszkańcy często z tego 
powodu chorują. To jednak nie tylko brak komfortu związanego z odpowiednią 
temperaturą w domu, lecz także ograniczone możliwości podgrzania wody czy 
zapewnienia dobrego oświetlenia. Do tego dochodzą ograniczone możliwości 
korzystania z (wydawałoby się podstawowych) urządzeń domowych, takich jak: 
lodówka, pralka, kuchenka gazowa lub elektryczna, radio, telewizor, komputer i 
internet. Pojęcie to oznacza zatem brak dostępu do energii rozumianej jako prąd, 
ciepło i gaz głównie z powodów finansowych, a także niemożność opłacenia 
rachunków, dokonania odpowiednich modernizacji, zakupu bardziej efektywnych 
systemów grzewczych czy urządzeń elektrycznych.



ZAPRASZAM DO KONTAKTU  I WSPÓŁPRACY!

Wojciech Stępniewski
Członek Zarządu
wstepniewski@aerisfuturo.pl
+48  602 381 962



Zielona energia zmiany społecznej
- Współpraca z firmami

Warszawa, 08.07.2015



W ramach pozyskiwania firm do projektu zrealizowano następujące działania:

 Opracowano metodologię wyboru podmiotów biznesowych z 3 branż (ICT, MICE, TSL)

 Opracowano bazę firm potencjalnie zainteresowanych (blisko 130 kontaktów)

 Opracowano, a następnie doskonalono informację o projekcie wysyłaną do firm i podmiotów

 Informację o projekcie wysłano do blisko 80 podmiotów, nawiązano kontakt z kilkunastoma, doszło do spotkań z 
kilkoma

 Opracowano Deklarację współpracy celem zagwarantowania otrzymania danych od firm

 Otrzymano Deklaracje od następujących podmiotów: Red Dragon Media Sp. z.o.o., CodiLab sp. z o.o., Secover sp. z 
o.o., Fundacja Promocji i Rozwoju Polski Wschodniej, Targi Kielce S.A., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Concepto Sp. 
z o.o.

 Część podmiotów przekazała dane bez deklaracji uczestnictwa w projekcie, np. m. in. ICP Group SA, Pharma 
Concept, AGAP, AVIS, 

 Otrzymano i przekazano do analizy PAN dane od następujących podmiotów: 

 MICE: Targi Kielce S.A., ICP Group S.A., Pharma Concept

 ICT: EDISON S.A., ASTOR Sp. z o.o., 

 TSL: AGAP, AVIS

 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. podpisały deklarację udziału w projekcie oraz przekazały szereg uwag dotyczących 
metodologii pozyskania danych od ich spółki. Natomiast ze względu na czasochłonność pozyskiwania danych z tak 
dużego podmiotu (tabor, infrastruktura, zaplecze biurowe, etc), proces zbierania danych jest w toku. 

 Spisano uwagi, komentarze i wyzwania – adresowane przez firmy podczas rozmów

Co się zadziało - podsumowanie



Inicjatywy, konkursy, standardy etc., w oparciu o które zostały wybrane podmioty biznesowe do 
udziału w projekcie „Zielona Energia Zmiany Społecznej”:

 Ranking Odpowiedzialnych Firm

 Raporty Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

 Konkurs Liderzy Zrównoważonego Rozwoju

 RESPECT Index

 Global Compact

 Firmy które wdrożyły standardy ISO 26000 / AA1000 / SA 8000 / ISO 50001:2011

 Firmy raportujące swoje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu wg standardu 
Global Reporting Initiative oraz biorące udział w konkursie Raporty Społeczne

 Beneficjenci oraz firmy ubiegające się (które nie otrzymały dotacje ze względu na wyczerpanie się 
środków) o dofinansowanie na wdrożenie CSR w swojej firmie, przyznawane przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości

 Podmioty posiadające certyfikat „Green Key”

Metodologia wyboru podmiotów biznesowych z 3 branż



Baza firm potencjalnie zainteresowanych



Pisma do firm zapraszające do udziału



Deklaracja

 Otrzymano Deklaracje od następujących 
podmiotów: Red Dragon Media Sp. z.o.o., 
CodiLab sp. z o.o., Secover sp. z o.o., 
Fundacja Promocji i Rozwoju Polski 
Wschodniej, Targi Kielce S.A., Przewozy 
Regionalne Sp. z o.o., Concepto Sp. z o.o.

 Część podmiotów przekazała dane bez 
deklaracji uczestnictwa w projekcie, np. 
m. in. ICP Group SA, Pharma Concept, 
AGAP, AVIS, 

 Otrzymano i przekazano do analizy PAN 
dane od następujących podmiotów: 

 MICE: Targi Kielce S.A., ICP Group 
S.A., Pharma Concept

 ICT: EDISON S.A., ASTOR Sp. z o.o., 

 TSL: AGAP, AVIS



W ramach pozyskiwania firm natknęliśmy się na szereg wyzwań i dostaliśmy cenną informację 
zwrotną. Poniżej pogrupowane podsumowanie wraz z zastosowanymi rozwiązaniami bądź 
propozycjami działań na przyszłość.

MERYTORYCZNE:

1. Zbyt duża złożoność i ilość oczekiwanych danych do pozyskania

ROZWIĄZANIE: Informacja zwrotna dla PAN odnośnie metodyki. 
REZULTAT: Uproszczone tabele zbierania danych

2. Brak określonych danych bądź możliwości tudzież zasadności biznesowej ich zbierania

ROZWIĄZANIE: Informacja zwrotna dla PAN odnośnie metodyki. 
REZULTAT: Uproszczone tabele zbierania danych

3. Brak czasu ze strony firm, by wypełnić tabele i dostarczyć dane

ROZWIĄZANIE: Informacja zwrotna dla PAN odnośnie metodyki. 
REZULTAT: Uproszczone tabele zbierania danych

UWAGA: Komentarz ten był również używany w kontekście braku woli zaangażowania się w 
projekt będący dopiero w fazie badawczej (czyli była to faktycznie obawa by angażować się w 
projekt, który może finalnie nie wejść w życie)

Wyzwania



ORGANIZACYJNE:

1. Brak zrozumienia istoty projektu

ROZWIĄZANIE: Korekta kształtu informacji wysyłanej do firm oraz Spotkania indywidualne

2. Deklaracje słowne chęci wzięcia udziału, bez dostarczenia danych

ROZWIĄZANIE: Opracowanie Deklaracji zaangażowania się w projekt do podpisu dla firm

REZULTAT: Zastosowane rozwiązanie zwiększyło ilość firm, które dostarczyły dane, ale nie 
zapewniło 100% wywiązania się z niej. Kilka firm mimo podpisania Deklaracji nie przesłało 
danych do analizy.

3. Brak chęci zaangażowania się ze względu na brak widocznych korzyści

ROZWIĄZANIE: Korekta kształtu informacji wysyłanej do firm oraz Spotkania indywidualne

Zastosowane rozwiązanie okazało się niewystarczające. Podczas spotkań i rozmów firmy 
wyraźnie zwracały uwagę na brak wykreowanej marki projektu (Firmy wciąż mocno patrzą 
na CSR z perspektywy działań komunikacyjnych). Firmy dostają szereg propozycji 
zaangażowania się w różne projekty społeczne i ekologiczne. Decydujące o zaangażowaniu się 
firmy w dany projekt, są korzyści – zarówno oszczędności, ale też korzyści wizerunkowe. 
Dlatego też pozyskiwaliśmy deklaracje słowne zaangażowania się w projekt, gdy wyjdzie on z 
Fazy badawczej, będzie opracowana metodyka, będzie stworzona marka, będzie szeroka 
komunikacja firm zaangażowanych w projekt.

Wyzwania



Wnioski

Analizując na przykładach emisje, informacje zwrotne od przedsiębiorstw, oraz wykonane w ramach 
projektu: Analizę Rynku OZE, Analizę prawną i księgową usługi offsetowania oraz Studia wykonalności 
w zakresie możliwości OZE na potrzeby budynków podmiotów społecznych doszliśmy do 
następujących wniosków:

Analiza emisji w oraz Kalkulator CO2 powinny dotyczyć zarówno całości działalności przedsiębiorstwa, 
jak również, pojedynczych aspektów, takich jak:

• 1. Rocznej działalności strony www / Rocznej działalności aplikacji mobilnej / etc. (ICT)

• 2. Pojedynczego przelotu samolotem / przejazdu autem / koleją / przewozu paczki / etc. (TSL)

• 3. Organizacji pojedynczego eventu (np. 1 dniowej konferencji) / doby hotelowej / etc. (MICE)

Biznes jest zainteresowany możliwością kalkulacji emisji i wdrażania usprawnień ją ograniczających, 
aczkolwiek w kontekście offsetu – podlegać mu mogą określone jednostki, nie zaś całość działalności 
przedsiębiorstwa. Koszty offsetu pojedynczych „jednostek” są realne do poniesienia przez biznes, a 
równocześnie liczenie emisji i offset „jednostek” daje liczne możliwości komunikacyjno-marketingowe 
pozwalając również na angażowanie konsumentów w działania CSR. Przykładowo firma ICT może 
oferować usługę neutralnej pod kątem emisji strony www, hotel – noclegu, a firma logistyczna –
przewozu.



Wnioski

Zgodnie z logiką projektu zapisaną we wniosku, właściwą fazą do kontaktu z firmami i 
testowania jest faza pilotażowa, w której planowane były i są działania mające na celu 
pokonanie powyżej wymienionych wyzwań.

Planowane działania:

• Budowa i testowanie marki usługi

• Opracowanie i utrzymanie narzędzi edukacyjno-informacyjnych 

• Udział w konferencjach, spotkaniach biznesowych i innych wydarzeniach 

• Media relations - PR i reklama, organizacja konferencji podsumowującej projekt


