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Po rozmowach z menedżerami małych i średnich 
firm w Islandii stało się jasne, że firmom brakuje 
praktycznych narzędzi do zarządzania i uczestni-
czenia w działaniach promujących bardziej 
zrównoważone działania biznesowe. Zestaw 
narzędzi i system motywacyjny Laufið stara 
się odpowiedzieć na wezwanie menedżerów, 
przyczyniając się do rozwoju firm w prostych, ale 
ważnych działaniach. Działania te zmniejszają 
wpływ firm na środowisko i pomagają promować 
bardziej odpowiedzialne praktyki i tworzyć 
bardziej zrównoważone społeczeństwo.

Wszystkie działania realizowane są w specjalnie 
zaprojektowanym systemie administracyjnym 
i wykonywane przy wsparciu i doradztwie 
personelu Laufið. Wszystkie informacje o tym, w 
jaki sposób firmy zarejestrowane są w systemie, 
pojawiają się na stronie każdej firmy w witrynie 
www.laufid.is.

Laufið jest platformą cyfrową, na której menedżerowie islandzkich firm 
mogą połączyć się i korzystać ze zróżnicowanych narzędzi w drodze do 
bardziej zrównoważonych działań biznesowych, działań związanych z 
odpowiedzialnością społeczną oraz w walce ze zmianami klimatycznymi.

Co to jest Laufið?
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Laufid.is jest również dostawcą informacji dla 
konsumentów i jest pierwszym dostawcą tego 
rodzaju informacji w Islandii. Jako dostawca 
informacji ma na celu wzmocnienie pozycji 
konsumentów oraz umożliwienie im podejmowa-
nia świadomych decyzji dotyczących ich konsum-
pcji, w zależności od tego, jak dobrze firmy sobie 
radzą w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
odpowiedzialności społecznej.

Na stronie internetowej Laufið można wyszukiwać 
firmy, produkty oraz usługi i dokładnie sprawdzać 
w jaki sposób firmy działają w kwestiach ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju. Można 
też porównywać wyniki firm, poszukiwać certy-
fikowanych produktów i podejmować świadome 
decyzje dotyczące tego, jakie produkty i usługi 
wybrać i w jakich firmach robić zakupy.
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Kontrola dostępu i monitoring 
W celu zapewnienia prawidłowej rejestracji i 
aktywnego monitorowania, użytkownicy systemu 
powinni logować się za pomocą identyfikatorów 
elektronicznych. Każda firma otrzymuje dwa 
dostępy do systemu zarządzania. Pierwszy jest 
dostępem użytkownika do osoby odpowiedzialnej 
za sprawy środowiskowe firmy, a drugi to dostęp 
administracyjny do menadżera w firmie. System 
działa w taki sposób, że obie strony mogą 
wykonywać wszystkie czynności i wprowadzać 
zmiany w systemie. 

Personel Laufið aktywnie monitoruje działalność 
i zmiany w systemie. Opisuje i przegląda wszystkie 

Dlaczego Laufð jest ważny dla firm?
W środowisku pracy firm nastąpiły duże zmiany, a 
dzisiejsi konsumenci stawiają przed nimi inne i coraz 
wyższe wymagania, niż poprzednie pokolenia. W 
dzisiejszych czasach przyjmuje się za pewnik, że firmy 
we wszystkich sektorach uwzględniają swój szerszy 
wpływ, zwracają uwagę na zrównoważony rozwój 
oraz dbają o kwestie środowiskowe i społeczne.

W biznesie zrównoważony rozwój stał się kwestią 
konkurencyjności. Pracownicy i konsumenci 
stawiają firmom coraz większe wymagania 
dotyczące zrównoważonego rozwoju, zarówno 
w pracy wewnętrznej jak i zewnętrznej. Badania 
pokazują, że firmy które dobrze sobie radzą pod tym 
względem, osiągają lepsze wyniki we wszystkich 
głównych wskaźnikach; rotacja pracowników jest 
mniejsza, satysfakcja pracowników jest wyższa, 
dobra wola i reputacja są lepsze, a zyski wyższe.
Istnieje olbrzmia ilość informacji o zrównoważonym 
działaniu w zarządzaniu, natomiast problemem 
jest zapoznanie się z tak dużą ilością informacji. 

Ważnym jest aby wszystkie firmy bez względu na 
wielkość, miały dostęp do narzędzi i edukacji, w 
celu inicjowania lub wspierania. Wiedza powinna 
być również przekazywana pracownikom, zarówno 
wewnętrznie  jak i zewnętrznie aby przekaz mógł 
dotarzeć do konsumentów i społeczeństwa.

W tym momencie Laufið przychodzi z rozwiązaniem. 
Dzięki narzędziom, które oferuje swoim klientom, 
firmy dowolnej wielkości mogą podążać naprzód w 
kierunku bardziej zrównoważonych działań. Firmy 
otrzymują od Laufið zarówno oprogramowanie, które 
przyczynia się do ich rozwoju, jak również dostęp 
do edukacji, której mogą zaufać. Jest to najlepsze, 
dostępne rozwiązanie oferowane za każdym razem.

Tym samym konsumenci uzyskują dostęp do źródła 
informacji. Dzięki temu mogą  porównywać różne 
firmy i podejmować świadome decyzje, czy i z kim 
chcą prowadzić interesy na podstawie informacji, 
które firmy publikują w Laufið.

polityki środowiskowe, powiązania z celami
globalnymi, produktami oraz historiami
publikowanymi przez fimy. Zatwierdza certy-     
fikacje firm i ich polityki dotyczące środowiska,
które te firmy wdrożyły. Ponadto pracownicy
przeglądają zarówno produkty jak i publikowane
informacje. Kiedy firma składa wniosek o kolejne
oznakowanie ekologiczne, lub system zarządzania
środowiskowego, a znajduje się w systemie, 
wówczas personel dokładnie wniosek sprawdza
i zatwierdza go lub nie, w zależności od tego czy
etykieta jest uważana za wiarygodną.
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Śledzi działania proekologiczne, w które angażują 
się firmy i pomaga zapewnić jakość tych działań. 
System Liści zwiększa klientom oraz innym 
zainteresowanym stronom przejrzystość w 
przekazywaniu informacji dotyczących działań 
w zakresie ochrony środowiska.
 
System Liści jest w dużej mierze oparty na 
projekcie Zielone kroki, za który odpowiedzialna 
jest Agencja Ochrony Środowiska. Projekt jest 
narzędziem dla agencji rządowych do ograniczania 
negatywnego wpływu ich działalności na środo-
wisko oraz promowania świadomości ekologicznej 
pracowników. Zielone kroki działają na rzecz 
instytucji rządowych od 2014 roku i obecnie zostały 
przystosowane do życia biznesowego. Zasadniczo 
system Liści dzieli się na tzw. Liście oraz Zielone 
kroki życia biznesowego.

Liści jest pięć i każdy z nich zawiera szczególne,
z góry określone funkcje środowiskowe. Wykonując 
wszystkie czynności objęte systemem Liści, firma 
otrzymuje uznanie takiego Liścia.

System Liści  
System Liści umożliwia firmom śledzenie ich wpływu na środowisko, wyznaczanie 
konkretnych i realnych celów w kwestii ochrony środowiska oraz ocenę wyników. 

Zielone Kroki życia biznesowego to ponad sto 
pomysłów na duże i małe działania proekologiczne, 
które mogą być podjęte przez firmy. Firmy są
oceniane za każdy Zielony krok i mogą zebrać 
tyle z nich, ile uznają za stosowne. Następnie 
w informacji źródłowej firmy Laufið konsumenci 
mogą zobaczyć, ile Liści i jaki procent Zielonych 
kroków osiągnęła dana firma.

Każdy Liść i każde działanie jest krokiem we właści-
wym kierunku. Im więcej Liści i wyższy procent 
Zielonych kroków, tym dana firma stoi wyżej 
w rankingu firm, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe.

Z tego powodu, że wszystkie Liście zorientowane 
są na działanie i wymagają corocznego audytu, 
można wierzyć że kryje się za tym prawdziwa 
reforma. Zwraca się uwagę na fakt, że kryteria 
mogą zmieniać się z upływem lat.

Kiedy firma osiągnie wszystkie pięć Liści oraz 50% 
Zielonych kroków, które mają zastosowanie w jej 
działalności, wówczas otrzymuje najwyższe uznanie 
Liścia. Wyróżnienie otrzymują firmy raz na rok i aby 
je utrzymać, muszą poczynić postępy w systemie 
Liści między latami, a także być gotowe na jeszcze 
lepsze wyniki w nowym roku operacyjnym.       

System Liści 

Zielone kroki życia 
biznesowego                    

Pięć  
Liści 
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Pod każdym Liściem znajduje się od dwóch do pięciu działań dotyczących środowiska 
i firma musi wykonać wszystkie działania pod każdym Liściem aby go otrzymać. 
Działania nie muszą byc wykonywane w określonej kolejności, to samo dotyczy funkcji. 
W informatorze firmy Laufið konsumenci mogą zobaczyć, które Liście firma zakończyła 
i jakie działania zostały wykonane pod każdym Liściem.

CO2

Pierwsza część systemu zawiera pięć Liści:

Sortowanie
Jest prostym działaniem i polega głównie na gospodarce odpadami w firmie. Należy 
ustawić kosze do sortowania i urządzenia do sortowania większej liczby rodzajów odpadów, 
przedstawić plan działania personelowi i ustawić wyraźne oznakowania, osiągając w ten 
sposób co najmniej 50% nadających sie do recyklingu odpadów. Firma powinna również 
wyjaśnić, w jaki sposób zamierza ograniczyć wytwarzanie odpadów i byłoby idealnym aby 
jasna polityka redukcji odpadów została wyrażona w polityce środowiskowej firmy.

Polityka środowiskowa
 Określenie celów polityki środowiskowej w firmie wraz ze szczegółowym planem 
działania. Aby osiągnąć Liść w polityce środowiskowej, ważnym jest zaangażowanie 
wszystkich pracowników w jej przygotowanie oraz kontynuację, uwzględnienie pomysłów 
i sugestii oraz danie im możliwości wpływania na pracę w tym zakresie. Z polityką należy 
zapoznać wszystkich pracowników aby każdy mógł zgodnie z nią pracować, niezależnie od 
zajmowanego stanowiska.

Dzielenie się wiedzą
Jest łatwe do wdrożenia i wiąże się z przekazaniem istotnej wiedzy personelowi. Z 
jednej strony pracownicy muszą przejść krótki pakiet szkoleniowy dostarczony przez 
Laufið, z drugiej zaś strony firma powinna zorganizować inny rodzaj szkolenia lub 
wydarzenie, które będą jej bardziej odpowiadać. Wówczas może dowiedzieć się jakie są 
zainteresowania pracowników i spróbować skorzystać z ich pomysłów.

Działnia przyjazne dla klimatu
Aby otrzymać Liść, firma jest zobowiązana do podjęcia dwóch działań. Pierwszym jest 
pozyskanie osoby upoważnionej do wyliczenia emisji gazów cieplarnianych z firmy, tj. 
obliczenia śladu węglowego firmy. Druga funkcja dotyczy sekwestracji dwutlenku węgla 
w stosunku do emisji z ostatniego roku operacyjnego.

Społeczeństwo o obiegu zamkniętym 
Aby otrzymać Liść, ważnym jest aby firmy znały pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym 
i aktywnie uczestniczyły w zmianie zachowań, które muszą nastąpić aby stały się 
rzeczywistością. Pierwsze kroki to stworzenie dostępu i korzystanie z usług Auðlindatorg 
oraz wprowadzenie zmian w zakupach środków trwałych i materiałów eksploatacyjnych.
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Sortowanie
Wszystkie odpady muszą zostać zwrócone do ponownego wykorzystania lub
utylizacji. Warunkiem ponownego wykorzystania odpadów jest ich odpowiednia
segregacja. W ten sposób można uniknąć składowania lub spalania zmieszanych
odpadów, których duża część może być ponownie wykorzystana, a co za tym idzie
można zmniejszyć wpływ produkcji i konsumpcji na środowisko.

Liść Sortowanie jest prostym działaniem i polega 
głównie na gospodarce odpadami w firmie. 
Należy ustawić kosze do sortowania i urządzenia 
do sortowania większej liczby rodzajów odpa-
dów, wprowadzić plan działań dla personelu i 
ustawić wyraźne oznaczenia, a co za tym idzie, 
osiągnąć co najmniej 50% współczynnika re-
cyklingu odpadów. Firma powinna również 
wyjaśnić, w jaki sposób zamierza ograniczyć 
wytwarzanie odpadów i byłoby idealnym 
aby jasna polityka redukcji odpadów została 
wyrażona w polityce środowiskowej firmy.

Aby maksymalnie uprościć proces, ważnym jest 
mieć dobre relacje z usługodawcą i dowiedzieć 
się, które metody najbardziej odpowiadają 
firmie, z uwzględnieniem rodzajów i rozmiarów 
pojemników do sortowania, częstotliwości 
zbierania odpadów itp. Terra usługi 
środowiskowe świadczy tego rodzaju usługi.

W SKRÓCIE 
Firma klasyfikuje odpady w co najmniej ośmiu kategoriach: 
odpady organiczne, papier, karton, plastik, szkło, metale, 
tekstylia oraz opakowania zwrotne. 

Ponad 50% odpadów jest sortowanych, poddawanych 
recyklingowi lub ponownie wykorzystywanych. 

Szczególnie materiały niebezpieczne i elektronikę 
należy sortować oddzielnie. Muszą być utylizowane  
przez autoryzowanego dostawcę usług.

Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie systemu 
sortowania odpadów firmy poprzez materiały  
instruktażowe, prezentację i skuteczne oznakowanie. 

Następujące działania mieszczą 
się pod Liściem Sortowanie:

Dla jednolitych oznaczeń proponujemy na przykład fenur.is

Może to być dokonane np. poprzez bardziej efektywne 
wykorzystanie materiałów i zasobów oraz bardziej 
ukierunkowane zakupy. Zaleca się aby polityka środowiskowa 
zawierała wymierne cele ograniczające wytwarzanie odpadów.

Pomimo, że niewiele się dzieje w niektórych kategoriach, 
np. szkła lub tekstyliów, mimo  to należy podjąć 
odpowiednie środki w celu sortowania tych odpadów.

Wraz z sortowaniem odpadów, systematycznie 
prowadzone są prace mające na celu zmniejszenie ilości 
odpadów wytwarzanych przez firmę.
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Odpady organiczne: 

Zalicza się do nich: 

Poniżej znajdują się wytyczne dotyczące kategorii odpadów i tego, co należy do każdej z 
nich. Wytyczne te zostały przygotowane we współpracy z usługami dla środowiska Terra.

Wytyczne dotyczące sortowania

Resztki jedzenia  Fusy z kawy Odpady ogrodowe

GLEBA DOMOWA/KOMPOST

Należy pamiętać, że nie zaleca się umieszczania 
wszystkich odpadów organicznych w kompoście 
domowym. Należą do nich między innymi bielone lub 
kolorowe papiery kuchenne oraz produkty wykonane 
z bioplastików (PLA), torebki kukurydziane, kapsułki z 
kawy, sztućce, szklanki i inne produkty jednorazowego 
użytku. Te oraz inne produkty są oznaczone jako 
kompostowalne, ale nie ulegają degradacji w kompo-
stowaniu domowym, a jedynie w kompostowaniu 
przemysłowym. 

Jeśli materiał jest wykorzystywany do komposto-
wania, koniecznym jest stosowanie worków 
bio-degradowalnych, które produkowane są z 
odnawialnych i naturalnych surowców, na przykład 
celulozy lub skrobi organicznej. W żadnym wypadku 
NIE wolno używać plastikowych toreb, ponieważ 
odpady skażone plastikiem, zanieczyszczają 
kompost wykonany z resztek żywności.

Dowiedz się więcej o kompostowaniu w domu:
https://ust.is/graent-samfelag/urgangsmal/heimajardgerd/

Ugotowane mięso  
i resztki ryb  

Torebki po herbacie 
(nie z tworzywa 

sztucznego)

Owoce i skórki 
owoców (etykiety 

należy usunąć)

Drewniane 
wykałaczki

Warzywa i  
skórki warzyw

Fusy z kawy i  
filtry do kawy

 Jajka i  
skorupki jaj

Wszystkie  
mniejsze kości

Papier kuchenny  
i serwetki

Kwiaty cięte  
i rośliny

Odpady 
ogrodowe
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Papier

Bezużyteczne 
książki 

Tajne dokumenty 

 Gazety 

Szkło i porcelana:

Papier:

Pojemniki powinny być puste i czyste. Ostrożnie ze szkłem, ponieważ może spowodować wypadek. 
Szkło można mielić i stosować jako materiał wypełniający w różnych konstrukcjach oraz używać 
zamiast piasku czy żwiru. Przeprowadzono również testy z użyciem szkła do produkcji asfaltu.

Papier jest ważnym materiałem recyklingowym i należy go dobrze i starannie sortować. Natomiast 
papier, który nie nadaje się do recyklingu jest używany  jako „zatyczka” w procesie kompostowania, 
a więc ten cenny materiał jest utrzymywany w cyklu. Dobrym pomysłem jest sprasowanie papieru 
aby zaoszczędzić miejsce i ograniczyć transport.

Żarówki nie są klasyfikowane jako szkło, ale jako materiały 
niebezpieczne i dlatego nie należą do kategorii szkło i porcelana.

Plastik, resztki jedzenia oraz ciała obce mogą 
zanieczyścić i zniszczyć proces kompostowania.

Szkło Porcelana  Szyby 

Zalicza się do nich: 

Zalicza się do nich: 

Szyby okienne

Gazety

Butelki na perfumy

Papier biurowy i 
upominkowy

Opakowania 

Czasopisma

Lustra

Kartony

Słoiki (zdjąć  
metalowe wieczka)

Broszury

Ceramika

Tacki na jajka

Doniczki 
 (z porcelany lub szkła)

Książki klejone

Naczynia z gliny

Papier ozdobny

Szklane butelki

Koperty
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Tektura falista Tektura gładka 

Plastikowe 
pojemniki  

Styropian 

Miękki plastik 

Plastikowe tace 

Twardy plastik 

Plastikowe butelki 

Karton: 

Plastik:

Tektura falista jest cennym surowcem nadającym sie do recyklingu, dlatego też ważnym jest aby w 
miarę możliwości oddzielić ją od tektury mieszanej i papieru. Tektura falista może być zadrukowana 
i może zawierać taśmy klejące lub zszywki. Koniecznym jest również usunięcie innych ciał obcych, 
na przykład resztek plastiku lub żywności, które mogą zmniejszyć wartość recyklingową tektury.

Ważnym jest aby plastikowe opakowania były wolne od resztek jedzenia i wypłukane. W ten 
sposób istnieje większa szansa, że staną się nowymi opakowaniami lub innymi plastikowymi 
produktami. Jeżeli materiał jest brudny lub został wykonany z nieodpowiednich składników i 
nie nadaje się do recyklingu materiałowego, wówczas jest on spalany.

Przezroczystą i kolorową folię z tworzywa sztucznego należy zebrać w specjalnym worku 
wypełniającym, który dobrze jest przechowywać na stojaku. Trzeba pamiętać, aby oddzielić 
folię przeźroczystą od kolorowej.

Zalicza się do nich: 

Zalicza się do nich: 

Przekładki z palet Pudełka do pizzy Pudła kartonowe

Plastikowe torby

Plastikowe tace

Plastikowe 

Plastikowe 
butelki

Plastikowe puszki

Tacki zgrzewane 
próżniowe

Plastikowe 
pojemniki

Opakowania
 do kawy

Torebki na 
przekąski

Opakowania 
styropianowe
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Odpady 
mieszane 

Opakowania szklane 
z opłatą za zwrot

Odpady mieszane: 

Opakowania zwrotne: 

Odpady, których nie można posortować, trafiają do odpadów mieszanych lub odpadów ogólnych.  
Zmieszane odpady trafiają na składowisko lub do spalarni. Przykłady takich odpadów:

Opakowania po napojach, za które otrzymuje się opłatę zwrotną to:

Metale Opakowania 
Opakowania na 

napoje wykonane 
z metalu 

Metale:
Kategorie, które mogą pasować do metali:

Aluminium i metale są dobrymi przykładami znaczenia sortowania i recyklingu. Aluminium z 
recyklingu jest tak samo dobre jakościowo jak nowe, ale o wiele bardziej przyjazne dla środo-
wiska. Sortowanie i recykling aluminium pozwalają zaoszczędzić około 95% energii, która w 
innym przypadku zostałaby wykorzystana do pierwotnej produkcji tej samej ilości aluminium. 
Ponadto oszczędza się cały boksyt, transport materiału, sodę kaustyczną i inne materiały, a 
także uwalnia się znacznie mniej dwutlenku węgla do atmosfery. Dlatego niezwykle ważnym 
jest sortowanie oraz zwrot aluminium i innych metali. Należy pamiętać, że duże ilości metalu o 
większych gabarytach, należy sortować oddzielnie w odpowiednim pojemniku.

Opakowania 
metalowe z 

opłatą za zwrot

Opakowania 
plastikowe z 

opłatą za zwrot

Opakowania 
wykonane z metali

Kubki na świece 
spirytusowe

Metalowe pokrywki 
słoików

Małe przedmioty 
metalowe

Folia 
aluminiowa

Ręczniki 
papierowe z toalet

Brudne opakowania, 
których nie można 

wyczyścić

Opakowania złożone, 
których nie można 

oddzielić

Żywność, której nie  
można kompostować,  

np surowe mięso i ryby

Rękawiczki Papierowe 
ręczniki

Chusteczki
nawilżane

Guma do żucia

Zalicza się do nich: 

Zalicza się do nich: 
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Azbest

Tekstylia

Baterie

Bezużyteczne 
tekstylia 

Olej spożywczy 

Materiały niebezpieczne: 

Urządzenia elektryczne, baterie oraz wkłady do drukarek: 

Tekstylia:

Kategorie zaliczane do materiałów niebezpiecznych:

Ważnym jest, aby uzyskać od usługodawcy specjalny pojemnik na elektronikę. Powinny się w nim znaleźć:

Wszystkie odpady tekstylne należy zebrać i zwrócić do odpowiedniego pojemnika w centrum 
recyklingu lub do pobliskiego specjalnie do tego przeznaczonego pojemnika. Ta kategoria obejmuje 
również szmaty, wstążki (wykonane z tiulu) oraz galanterię skórzaną. Tekstylia muszą być czyste, tj. 
nie mogą być zabrudzone olejem lub innymi zanieczyszczeniami.

Materiały niebezpieczne należy zawsze zwracać wraz ze znakami ostrzegawczymi. Więcej informacji o znakach 
ostrzegawczych można znaleźć na stronie internetowej Agencji Ochrony Środowiska www.ust.is. Materiały 
niebezpieczne powinny być zwracane w zamkniętych opakowaniach, a prawidłowe oznaczenia na pojemnikach 
ułatwiają ich klasyfikację i sprzyjają bezpiecznej utylizacji. Azbest oraz wyroby zawierające azbest były 
stosowane jako środki ognioochronne, izolacje termiczne oraz jako izolacje akustyczne w wielu budynkach 
wybudowanych przed 1980 rokiem. Azbestu nigdy nie wolno mieszać z innymi rodzajami odpadów.

Żarówki

Mała 
elektronika 

Farba olejna 

Żarówki 
fluorescencyjne 

Wkłady do 
drukarek 

Baterie Mała elektronika Wkłady do  
drukarek

Metale

Żarówki 
fluorescencyjne

Azbest ze starych 
domów

Sprzęt oświetleniowy 
i prądnice

Żarówki 

Szmaty zabrudzone 
olejem lub innymi 

zanieczyszczeniami
Olej spożywczy

Farba olejna

Zalicza się do nich: 

Undir þetta telur: 
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Recykling odpadów polega na tym, że są one 
utylizowane w taki sposób aby stały się użyteczne 
i wykorzystywane zamiast pierwotnego mat-
eriału, który w innym przypadku byłby użyty. 
Poprzez ponowne wykorzystanie możliwym jest 
zmniejszenie zużycia pierwotnego materiału, a 
tym samym ograniczenie wpływów na środowisko 
związanych z produkcją oraz ingerencją w 
ograniczone zasoby naturalne.

Recykling dzieli się na trzy części: przygotowanie do
ponownego użycia, przetwarzanie oraz inne ponowne
użycie. Wówczas odpady, które przechodzą przez 
jedną z form recyklingu przestają być marnotrawione, 
tj. mogą ponownie stać się substancją lub rzeczą.

Odpady, które nie zostały poddane przetwarzaniu 
lub do tego się nie nadają, są usuwane.
Wówczas głównym skutkiem jest to, że nie będą 
użyteczne, nawet jeśli ich przetwarzanie mogłoby 
prowadzić do odzyskania materiału lub energii. 
Przykładem unieszkodliwiania odpadów jest 
ich składowanie i dotyczy to w równym stopniu 
odpadów mieszanych, jak i organicznych, z których 
powstaje biogaz. Biogaz może być wykorzystywany 
jako paliwo w pojazdach mechanicznych.

W przypadku kiedy usługodawcy otrzymują odpady, są one usuwane lub 
wysyłane do recyklingu.

Przygotowanie do ponownego użycia

Kiedy produkty lub elementy, które są uważane za 
odpady, są traktowane w specjalny sposób przez 
kontrolę, czyszczenie i/lub naprawy, a następnie 
używane w tym samym celu, co pierwotnie 
przeznaczone. Wówczas mówi się, że produkty lub 
elementy zostały przygotowane do ponownego 
użycia i podlegają ponownemu wykorzystaniu.

Dotyczy to na przykład zepsutego urządzenia elek-
tronicznego, które fachowiec przejmuje, diagnozuje, 
naprawia, a  następnie wprowadza na rynek.
 
Recykling

Recykling jest to proces, który obejmuje odzy-
skiwanie surowców z produktów odpadowych 
i wykorzystywanie ich do produkcji nowych, 
poszukiwanych towarów. Recykling to jeden 
z rodzajów ponownego wykorzystania i ma 
zastosowanie na przykład w kompostowaniu 
(recykling organiczny), kiedy kompost jest 
produkowany z odpadów organicznych; lub 
kiedy topi się opakowania z tworzyw sztucznych 
i produkukuje z nich palety.

Różnica między recyklingiem a 
przetwarzaniem 

Recykling to powtórne wkorzystanie odpadów 
prowadzące do powstania nowego produktu 
zamiast materiału pierwotnego. Przetwarzanie 
jest jednym z rodzajów recyklingu i obejmuje 
przetwarzanie odpadów w produkty, materiały 
pierwotne lub materiały, niezależnie od tego, czy 
materiały będą wykorzystywane do tego samego 
celu co pierwotnie, czy do innego.

MATERIAŁ PIERWOTNY (e. virgin material) 

Obejmuje wszystkie materiały, które są używane 
w produkcji i nie pochodzą z ponownego użycia. 
Przykładem materiału pierwotnego jest ścinanie 
drzewa w celu produkcji papieru lub wykopywanie 
z ziemi metali w celu użycia do produkcji.
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Dzięki nieskładowaniu odpadów na
składowiskach oszczędza się ziemię, która
w innym przypadku byłaby wykorzystywana
na składowiska. Redukuje się również emisje
gazów cieplarnianych.

CZY WIEDZIAŁEŚ, 

Sposobów na ponowne wykorzystanie 
odpadów jest więcej niż przygotowanie do 
ponownego użycia i recykling. Przykładem 
tego jest produkcja paliwa z odpadów lub 
wykorzystywanie odpadów nieaktywnych do 
zasypywania starej kopalni i przywracania w 
ten sposób pierwotnego krajobrazu.

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE?
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Ważnym elementem zrównoważonego rozwoju firmy jest ustanowienie 
polityki środowiskowej. Poprzez nią firma opisuje swoje cele środowiskowe 
oraz sposób ich osiągnięcia.

Polityka środowiskowa to określenie celów 
firmy dotyczących kwestii środowiskowych 
wraz ze szczegółowym planem działania. 
Aby osiągnąć Liść w polityce środowiskowej, 
ważnym jest zaangażowanie wszystkich 
pracowników w jej przygotowanie oraz 
kontynuację, uwzględnienie pomysłów 
i sugestii pracowników oraz danie im 
możliwości wpływania na pracę. Politykę 
środowiskową należy również wprowadzić 
dla wszystkich pracowników, aby każdy 
mógł zgodnie z nią pracować, niezależnie od 
zajmowanego stanowiska. 

W SKRÓCIE 
Polityka środowiskową zawiera jasne, mierzalne, 
zorientowane na działanie, realistyczne i 
określone w czasie cele na nadchodzące lata.

Następujące działania objęte są 
Liściem polityki środowiskowej:

Należy zauważyć, że polityka środowiskowa jest deklaracją 
firmy dotyczącą polityki i działań w sprawach środowiskowych. 
Zgodnie z analizą znaczenia czynników emisyjnych i innych śladów 
środowiskowych w działalności ważnym jest, aby przy celach 
polityki środowiskowej położyć nacisk na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych oraz zmniejszenie wytwarzanie odpadów itd.

W ramach polityki środowiskowej sporządzany 
jest plan działania w czasie, który określa w jaki 
sposób każdy cel ma zostać osiągnięty.

Zaleca się aby firmy utrzymywały aktywne forum, na którym 
pracownicy mogą wyrażać swoje pomysły, na przykład na 
spotkaniach pracowniczych lub w bankach pomysłów.

Aby opublikować politykę środowiskową, powinieneś 
przesłać ją w formacie PDF

Prezentacje są zalecane na spotkaniach/organizowanych 
wydarzeniach, a nie poprzez e-maile lub ogłoszenia.

Pracownicy firmy w sposób regularny mają możliwość 
przedstawiania sugestii i pomysłów dotyczących 
kwestii środowiskowych i zrównoważonego  
rozwoju w miejscu pracy.

Polityka środowiskowa jest prezentowana 
wszystkim pracownikom corocznie lub częściej w 
zależności od potrzeb. 

Polityka środowiskowa jest publikowana na stronie 
internetowej Laufið i tam jest dostępna dla  
wszystkich, którzy chcą się z nią zapoznać.

Polityka środowiskowaa
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Co to jest polityka środowiskowa?

Ważnym elementem zrównoważonego rozwoju 
firmy jest ustanowienie polityki środowiskowej. 
Poprzez nią firma opisuje swoje cele środowiskowe 
oraz sposoby ich osiągnięcia.

Polityka środowiskowa może działać samodzielnie 
lub stanowić część ogólnej strategii firmy, ale zwykle 
obejmuje działania na kolejne 2-5 lat. Sednem 
polityki jest to, w jaki sposób firma planuje zapobiec 
temu aby ani jej działania ani interakcje pracowników 
lub klientów nie ograniczyły możliwości przyszłych 
pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb i cieszenia się 
jakością środowiska oraz przyrody.

Warto pamiętać, że zrównoważony rozwój to 
podróż która nie jest powiązana z nikim 
w firmie. Firmy przeszły długą drogę w tej podróży, 
ale żadna z nich nie jest w 100% zrównoważona.

Jednak nie tylko cel końcowy się liczy, podróż jest 
równie ważną częścią procesu, a wynikające z niej 
lekcje tworzą również cenną wiedzę dla firmy.
Każdy z nas może i powinien przyczyniać się do 
ochrony środowiska. Dlatego prawidłowa polityka 
środowiskowa jest opracowywana we współpracy z 
jak największą liczbą menadżerów i pracowników.
Ważnym jest aby uzyskać wsparcie tych, którzy 
mają prawo do podejmowania decyzji, ale nie 
możemy też zapomnieć, że często to pracownicy 
pierwszej linii najlepiej znają działalność firmy 
i mają wiele do wniesienia. Oświadczenie 
dotyczące kwestii środowiskowych, które jest 
przygotowywane zakulisowo i bez udziału personelu 
lub kierownictwa, rzadko jest czymś więcej niż 
bezużytecznym papierkiem, a jeszcze mniej 
prawdopodobnym jest, że zostanie wdrożone.
 

NIE KOPJUJ STRATEGII INNYCH LUDZI! 

Dobrze jest poznać politykę środowiskową 
innych firm, przyjrzeć się na czym firma chce 
się skupić, a czego pracownicy chcą uniknąć 
tworząc swoją politykę środowiskową. Należy 
pamiętać, że głównym błędem jaki popełniają 
firmy, jest przyjęcie polityki środowiskowej 
prawie niezmienionej od innych firm, a 
następnie realizowanie jej po swojemu. Takie 
polityki niemal zawsze stają się nieistotne i 
rzadko przynoszą pożądane rezultaty. Nigdy 
nie należy zapominać, że firma sama musi 
odbyć podróż, choć z pewnością można się 
wiele nauczyć z doświadczeń innych.

Należy zachować ostrożność aby polityka 
środowiskowa nie była prowadzona 
zakulisowo i bez zaangażowania personelu 
lub kierownictwa. Wszyscy pracownicy muszą 
mieć możliwość wyrażenia swoich pomysłów.

Polityka środowiskowa jest określeniem głów-
nych priorytetów firmy dotyczących kwestii 
środowiskowych i/lub zrównoważonego rozwoju. 
Zrównoważony rozwój jest pojęciem szerszym 
niż kwestie środowiskowe i obejmuje również 
czynniki społeczne oraz zarządzanie.
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1

3

5

2

4

6

Wyznaczenie strony odpowiedzialnej

Spotkanie strategiczne 

Wyznaczenie celów

Wstępne badanie sytuacji firmy

Pomiary oddziaływania na środowisko

Kontynuacja

Jedna lub dwie osoby odpowiedzialne będą 
śledziły oraz nadzorowały proces. Kiedy polityka 
środowiskowa będzie gotowa, osoba/osoby te 
będą  wdrażały politykę w praktyce.

Ze wszystkimi lub kluczowymi menadżerami i 
pracownikami, podczas którego prezentowany 
jest proces tworzenia polityki, a pracownicy 
proszeni są o pomysły i współpracę.

Cele muszą być określone, mierzalne, zorientowane 
na działanie, realistyczne i określone w czasie, we 
współpracy z kierownictwem i personelem aby 
przełożyć każdy cel na realistyczne działania.

Ważnym jest aby ocenić, które czynniki w 
działalności firmy mają największy wpływ na 
środowisko naturalne.

Pełne pomiary aktualnych oddziaływań na 
środowisko (w miarę możliwości), m.in. śladu 
węglowego, zużycia chemikaliów, zużycia 
energii oraz wody.

Przygotowanie planu działania i kontynuacja 
strategii.

Ljúka 
mælingum 
á núverandi 

Formowanie polityki 
środowiskowej
Tworząc politykę środowiskową, należy przeanalizować w jakim miejscu
 obecnie znajduje się firma i określić, dokąd zmierza w najbliższych latach. Nie
 można zapomnieć przedstawić personelowi procesu planowania strategicznego
 na samym początku i podczas całego procesu, tak długo jak to jest możliwe.

1. Wyznaczenie strony odpowiedzialnej

Dobrym pomysłem dla firmy jest wyznaczenie 
jednej lub dwóch osób odpowiedzialnych, 
które będą śledziły oraz nadzorowały proces. 
Kiedy polityka środowiskowa będzie gotowa, 
należy również rozważyć wyznaczenie osoby 
odpowiedzialnej za wdrażanie polityki w praktyce.

Osoba(y)/odpowiedzialna(e) nie powinna(y) 
pracować nad całością polityki, a raczej nadzoro-
wać proces tworzenia polityki, śledzić ją i włączać 
odpowiednie strony do udziału podczas jej 
wdrażania. Strona odpowiedzialna może zlecić 
innym osobom określone zadania podczas przygo-
towywania polityki (w razie potrzeby) oraz w dowo-
lnym momencie. 

2. Wstępne badanie sytuacji firmy

Pierwszym krokiem osoby odpowiedzialnej, jest 
przygotowanie procesu planowania strategicznego 
poprzez zbadanie aktualnej sytuacji firmy pod 
kątem jej wpływu na środowisko.. 

Podczas badania warto mieć na uwadze 
następujące czynniki:

Przyjrzenie się działalności firmy i ocena, które 
czynniki mogą mieć największy wpływ na 
środowisko. Łatwe wyszukiwanie w Internecie 
wpływu na środowisko firm z tego samego sektora 
i/lub produktów/kategorii produktów, które firma 
sprzedaje, może często rzucić światło na główne 
czynniki wpływające; choć oczywiście każdy 
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Ljúka 
mælingum 
á núverandi 

przypadek powinien być oceniany indywidualnie, 
czy dobrze pasuje do działalności firmy.

W tym miejscu dobrze jest rozróżnić, co wchodzi 
w zakres bezpośrednich działań firmy, za które 
firma bierze odpowiedzialność (np. użytkowanie 
samochodu służbowego); a z drugiej strony wpływ 
na środowisko, który spada na dostawców firmy, 
kanały dystrybucji i klientów, na których firma 
może jednak mieć wpływ (np. ilość odpadów 
konsumenckich można zmniejszyć, używając 
mniejszej ilości opakowań).

Jeśli działalność firmy lub łańcuch wartości (tj. 
liczba dostawców i klientów, którzy mają dostęp 
do produktów/usług firmy) są bardzo złożone 
i rozległe, czasami opłaca się kupić porady 
ekspertów, którzy mierzą główne wpływy firmy na 
środowisko bardziej dokładnie i niezawodnie, niż 
firmy mogłyby dokonać tego samodzielnie.

Tutaj możesz zacząć myśleć o pomiarze śladu 
węglowego firmy (więcej na stronach 26-31).

Należy pamiętać, że wpływ działalności na 
środowisko może być większy, niż uwzględnia pomiar 
śladu węglowego. Ważnym jest również przyjrzenie 
się innym wpływom, które firma może mieć na 
środowisko, m.in. zanieczyszczenie wody pitnej, 
morza i gleby oraz wpływ na zdrowie człowieka.

3.Zaproś wszystkich pracowników  
na spotkanie strategiczne

Po przeprowadzeniu wstępnej oceny sytuacji firmy, 
dobrze jest zaprosić wszystkich pracowników na 
spotkanie strategiczne. Jeśli firma jest bardzo 
duża, do udziału w spotkaniu może wystarczyć 
wyznaczenie jednej lub dwóch osób z każdego działu.

Być może będzie koniecznym zorganizowanie 
więcej niż jednego spotkania strategicznego, 
natomiast należy  oceniać to indywidualnie dla 
każdego przypadku.

4. Pełne pomiary aktualnych 
oddziaływań na środowisko
 
Po zakończeniu pierwszego spotkania strategicz-
nego dobrym pomysłem jest zakończenie pomiaru 
głównych wpływów firmy na środowisko, o ile nie 
zostało to jeszcze zrobione. Pomiary mogą czasami 
ujawnić nieoczekiwane wyniki, które muszą być 
rozpatrywane lub rozwiązane osobno, ale mogą 
również potwierdzić to czego oczekiwano. Często 
też ważnym jest, aby pod tym kątem patrzeć na 
dostawców w miarę upływu czasu.

• Informowanie pracowników o zamiarze przyjęcia 
  przez firmę polityki środowiskowej, jej znaczeniu 
  oraz wyjaśnienie sposobu realizacji jej strategii.
  Warto poprosić wszystkich pracowników o 
  wsparcie projektu i podkreślić wagę współpracy w 
  realizacji tej strategii.

• Krótka prezentacja aktualnej sytuacji firmy w 
  sprawach środowiskowych, jakie są główne skutki 
  oraz główne źródła zanieczyszczeń.

• Burza mózgów. Pracownicy proszeni są o 
  zgłaszanie pomysłów i zastanowienie się nad tym 
  w jaki sposób działalność, cele firmy, priorytety 
  i kultura firmy mogą znaleźć odzwierciedlenie w 
  polityce środowiskowej. Celem burzy mózgów jest 
  ustalenie, w jakim kierunku firma chce zmierzać i 
  przedstawienie propozycji celów do uwzględ-
  nienia w polityce środowiskowej. Warto również 
  uzyskać propozycje dotyczące działań, ponieważ 
  pracownicy różnych działów często najlepiej znają 
  swoją działalność.

Program spotkania powinien zawierać:



5. Wyznaczenie celów oraz 
przygotowanie planu działania

Po zakończeniu pomiarów wyniki powinny być 
wykorzystane wraz z propozycjami ze spotkania 
strategicznego, do ustalenia celów polityki 
środowiskowej i we współpracy z kierownictwem i 
personelem. Cele muszą być określone, mierzalne, 
zorientowane na działanie, realistyczne i określone 
w czasie. Droga do każdego celu musi składać się z 
działań, które odzwierciedlają plan działania firmy.

Podczas opracowywania polityki środowiskowej 
i planu działania, kierownictwo i pracownicy 
firmy powinni być regularnie konsultowani i mieć 
możliwość wpływania na proces tworzenia polityki. 
Im większe jest ich zaangażowanie w proces, tym 
większe prawdopodobieństwo, że strategia przyniesie 
pożądane rezultaty.

Kiedy prezentujemy politykę środowiskową, nie ma 
jednego szablonu, który byłby bardziej poprawny niż 
inny, ponieważ zawsze musimy dążyć do tego aby 
uwzględniać potrzeby firmy. 

20

Plan działania  

Plan działania jest sporządzany z/lub bezpośrednio 
po zakończeniu formowania celów polityki 
środowiskowej i zawiera szczegółowe informacje o 
tym, w jaki sposób firma planuje je osiągnąć. 
Plan działania można traktować jako kroki, które 
należy podjąć aby osiągnąć wyznaczone cele. 

Tworząc plan działania należy pamiętać o 
następujących kwestiach:

• Plan działania zasadniczo nie jest przeznaczony 
   do publikacji publicznej, ale w niektórych 
   przypadkach może być wskazanym aby 
   opublikować jego część w celu zwiększenia 
   przejrzystości i wiarygodności firmy.
• Należy jednak zawsze przedstawić go pracowni-
  kom, którzy powinni aktywnie uczestniczyć w jego 
  realizacji oraz przestrzeganiu zasad.
• Prezentacja musi być przejrzysta, m.in. poprzez 
  podzielenie planu według kategorii/celów i 
  ustalenie kolejności realizacji działań.
• Należy określić osobę dpowiedzialną za każde 
  działanie podczas realizacji.
• Ustawić limit czasu dla każdego działania. 
  Terminy muszą zawierać konkretne daty, kiedy 
   działanie powinno zostać zakończone.

Możliwym jest wprowadzenie planu działania za 
pomocą oprogramowania Laufið, a firmy zachęca 
się do korzystania z tej metody podczas tworzenia 
takiego planu (szczegóły na stronie 36).

• Zdaje relację z tego, jak powinno odbywać się 
rozpowszechnianie wiedzy wśród pracowników 
wraz  ze szkoleniem w zakresie praktyk przyjaznych 
środowisku.

6. Kontynuacja strategii

Kiedy szkic projektu dotyczącego polityki środo-
wiskowej jest gotowy, dobrze jest przedstawić go 
kluczowym menedżerom i pracownikom przed 
publikacją, a najlepiej kilkakrotnie przedstawić 
projekt do naniesienia przez nich uwag. Zanim 
ostateczna wersja projektu zostanie publicznie 
opublikowana na stronie internetowej Laufið, należy 
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za jej wdrożenie 
i kontynuację, a w fazie końcowej należy zaprosić 
wszystkich na spotkanie, na którym polityka 
zostanie zaprezentowana całemu personelowi.

Dalsze tematy, które firma powinna  rozważyć 
przy formowaniu polityki środowiskowej to:

•  Firma zobowiązuje się do ciągłego doskona-
   lenia wyników i wydajności w kwestiach środow-
   iskowych w ukierunkowany sposób.
• Cele oparte są na dostępnych danych o wpływie 
  firmy na środowisko i zobowiązaniu do regular-
  nego przeglądu celów, z uwzględnieniem najnow-
  szych danych oraz wiedzy w dowolnym momencie.
• Firma dzieli się z innymi swoim ukierunkowaniem 
  na środowisko i jasno przedstawia określone 
  oczekiwania swoim interesariuszom, takim jak 
  wykonawcy i dostawcy.

Warto pamiętać o następujących kwestiach: 

• Polityka musi być krótka i zwięzła.
• Łatwa do odczytania i w zrozumiałym języku.
• Powinna być przedstawiona wszystkim pracowni-
   kom. Jej formułowanie powinno uwzględniać 
   działalność firmy oraz odzwierciedlać jej kulturę 
   korporacyjną.
• Polityka powinna zawierać oświadczenie, że firma 
   zobowiązuje się do realizacji celów w niej okreś-  
   lonych oraz zostać podpisana przez zarząd firmy.
• Polityka powinna określać, kto jest odpowied-
   zialny za jej wdrożenie i działania następcze. 



CELE I DZIAŁANIA 

Analizując cele i działania, można sobie 
wyobrazić, że cele opisują sytuację, do 
której się dąży, a działania to kroki, które 
pomagają firmie tam dotrzeć. Cele często 
zaczynają się od słowa „do” (np. „Połowa 
personelu podróżuje do pracy innymi 
środkami niż prywatny samochód”), a 
działania zwykle zaczynają się od czasownika 
(np. „Zaoferuj pracownikom umowę tran-
sportową z częściowo dotowanym biletem 
autobusowym”).

CELE POLITYKI 
ŚRODOWISKOWEJ

Określone: 
Cele powinny być jasne i łatwe do zrozu-
mienia, aby uniknąć jakichkolwiek wątpli-
wości lub nieporozumień. Powinno się 
unikać zbyt ogólnych celów, np. że firma 
będzie bardziej przyjazna środowisku. 
Natomiast należy przeanalizować, w jaki 
sposób i w jakich obszarach firma zamierza 
osiągnąć takie wyniki.

Mierzalne: 
Kiedy cele zostaną osiągnięte? Cele powinny 
zawierać kryteria liczbowe i kryteria, które 
pozwolą menedżerom w łatwy sposób 
zrozumienie ich statusu.

Zorientowane na działanie: 
Cele powinny zostać podzielone na podcele
w zależności od okoliczności, a następnie
powinny być wdrożone działania opisujące
kroki, które należy podjąć aby osiągnąć te cele.

Realistyczne: 
Cele powinny być realistyczne i ambitne, po 
to aby przyniosły wymierne rezultaty.

Określone w czasie: 
Powinny być ustalone terminy realizacji 
celów i działań aby wielkie plany nie spełzły 
na niczym. Terminy mogą być zmieniane w 
miarę postępu projektów.

Polityka środowiskowa to żywy plan, który 
można zmieniać i nie jest zaplanowany 
na stałe. Musi być regularnie przeglądany  
przed upływem jego terminu. Wszyscy 
pracownicy firmy są odpowiedzialni za jego 
utrzymanie i wspólną pracę nad celami 
polityki środowiskowej.



Wstęp

We wstępie warto powiedzieć, dlaczego 
firma przyjęła politykę środowiskową oraz 
podsumować główne cele tej polityki oraz kto 
jest za nią odpowiedzialny.

Cele

Wszystkie cele powinny być podane w polityce 
środowiskowej, bez względu na to czy są 
duże czy małe, i czy dotyczy to zarówno celów 
wyższych lub niższych. Działania, które zostaną 
podjęte dla osiągnięcia tych celów mogą 
pojawiać się w polityce, ale nie muszą. To 
powinno określać jakie są cele zarówno liczbowe 
jak i informacje czasowe na ich temat.
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Ramy polityki środowiskowej

Zakres działalności oraz 
aktualna sytuacja

Aby zapewnić przejrzystość i promować 
odpowiednie informacje, ważnym jest aby mieć 
przegląd głównych czynników, które uwzględnia 
polityka środowiskowa. Dotyczy to zarówno tego, 
jaką część działalności polityka obejmuje jak i 
aktualnej sytuacji w zakresie głównych wpływów 
na środowisko. Na przykła to, że można odnotować 
emisje dwutlenku węgla, zarówno emisje 
całkowite, jak i obrotowe, ilość odpadów w firmie i 
stopień ich sortowania, a także inne czynniki.

Wizja przyszłości

Generalnie polityka środowiskowa obejmuje 2-5 
lat, ale dobrze jest sformułować wizję przyszłości i 
zaraportować ją w polityce środowiskowej. Odnosi 
się to do tego, dokąd firma zmierza w dłuższej 
perspektywie, niż obejmuje strategia.

Ten rozdział stanowi dobry przykład tworzenia polityki środowiskowej firmy. 
Prosimy o wykorzystanie instalacji w swojej pracy.



Wstęp 

We wstępie warto powiedzieć, dlaczego firma przyjęła politykę środowiskową oraz podsumować  
główne cele tej polityki i kto jest za nią odpowiedzialny.

Ważnym jest aby VASP (która jest firmą fikcyjną) wykazywała się odpowiedzialnością w kwestiach 
środowiskowych, dlatego zdecydowaliśmy się przyjąć politykę środowiskową. Wierzymy, że mając 
konkretną politykę w kwestii ochrony środowiska, która zawiera jasne cele, możemy dawać dobry  
przykład innym firmom z naszego sektora, jak i również klientom.

Głównymi celami polityki środowiskowej jest maksymalne ograniczenie naszego wpływu na środowisko 
i ludzi, poprzez ograniczenie wytwarzania odpadów, zużycia opakowań, paliw kopalnych i materiałów 
niebezpiecznych. Ponadto chcemy maksymalnie ograniczyć zużycie energii. Wszyscy pracownicy będą 
pracować razem na rzecz realizacji celów polityki, ale osobami odpowiedzialnymi za kontynuację są Jón 
Jónsson i Guðrún Sigurðardóttir. Strategia obejmuje najbliższe trzy lata, czyli lata 2023-2025.

Zakres działalności oraz aktualna sytuacja

Polityka środowiskowa obejmuje wszystkie działania VASP; produkcję towarów, skup i sprzedaż, 
działalność transportową oraz biurową.

Polityka środowiskowa

Wizja przyszłości

Wizją przyszłości VASP jest to aby w ciągu najbliższych dziesięciu lat firma maksymalnie ograniczyła swój 
wpływ na środowisko oraz ludzi. Aby to się powiodło, ważnym jest aby ta polityka środowiskowa firmy 
była poddawana przeglądowi co najmniej raz na dwa lata, a cele jej były zaostrzane zgodnie z innowacjami 
technologicznymi i lepszym zrozumieniem, jak najlepiej zmniejszyć wpływ na środowisko. Chcemy być 
zrównoważoną firmą, która na pierwszym miejscu stawia środowisko.

Obecna sytuacja przedstawia się następująco: Cele VASP do końca 2025 roku to:

Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 plus 
wybrane pierwiastki z zakresu 3: 10 000 kg CO2e 

rocznie, 0,2 kg CO2e na każde 100 000 ISK. w obrocie

Wskaźnik sortowania odpadów: 35%

Całkowita ilość odpadów: 10 ton rocznie

Zużycie paliw kopalnych: 1000 litrów rocznie

Stosowanie materiałów niebezpiecznych: 
10 litrów rocznie

Zużycie energii elektrycznej: 10 000 kWh rocznie

Uzyskiwanie informacji od wszystkich 
dostawców o wpływie na środowisko 

zakupionych od nich produktów

Całkowite zużycie opakowań z towarów 
handlowych: 100 ton rocznie

Wskaźnik sortowania odpadów osiągnie 60%

Całkowita ilość odpadów zmniejszy się o 30%

Zużycie paliw kopalnych zmniejszone o 80%

Wykorzystanie materiałów niebezpiecznych 
zmniejszone o 80%

Zużycie energii elektrycznej zmniejszone o 25%

Stosowanie opakowań poza wyrobami 
sprzedażowymi zmniejszone o 50%

Całkowita emisja gazów cieplarnianych zmniejszona o 
25% w tym okresie. Emisja gazów cieplarnianych na każde 

100 000 ISK. w obrotach spadnie o 40% w tym okresie



Ważnym elementem promowania proekologicznej działalności firmy jest dbanie 
o to aby odpowiedzialność spoczywała nie tylko w rękach kierownictwa, ale 
dzielona była również między wszystkich pracowników. Edukacja pomaga w 
przekazywaniu informacji wszystkim w firmie oraz promuje harmonijną pracę 
wszystkich pracowników, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe.
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Dzielenie się wiedzą przez Laufið jest proste 
do wdrożenia i obejmuje informowanie 
personelu o ważnych szkoleniach. Z jednej 
strony pracownicy muszą przejść krótki 
pakiet szkoleniowy dostarczony przez Laufið. 
Z drugiej strony firma może zorganizować 
inny rodzaj szkolenia, który jej najbardziej jej 
odpowiada. Wówczas idealnym jest zbadanie 
zainteresowania pracowników i uzyskanie od 
nich pomysłów.

W SKRÓCIE 

Jak wspomniano w dyskusji na temat polityki
środowiskowej, niezwykle pilnym jest uświa-
domienie sobie, że kwestie zrównoważonego
rozwoju i ochrony środowiska nie są odpo-
wiedzialnością jednej lub kilku stron w firmie,
ale wspólną odpowiedzialnością wszystkich
pracowników. Szkolenie pomaga w jak najszerszym 
udostępnianiu informacji w firmie oraz promuje 
harmonijną pracę wszystkich pracowników, jeśli 
chodzi o kwestie środowiskowe.

Firma wysyła wszystkich pracowników zatrudnionych 
na stałe na krótki kurs organizowany przez Laufið. 
Kurs odbywa się online cztery razy w roku i trwa 
jednorazowo około 15-20 minut.

Następujące działania należą do 
Laufið Dzielenie się wiedzą:

Do ukończenia kursów zachęca się również pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników 
zatrudnionych na umowę o pracę tymczasową.

Dalsze pomysły można znaleźć w Drodze do Laufið.

Firma przekazuje pracownikom ważną wiedzę 
o przyrodzie, środowisku oraz zmianach 
klimatycznych podczas wydarzeń, rozmów 
edukacyjnych i/lub różnego rodzaju inicjatywach 
przynajmiej raz w roku.

Dzielenie się wiedzą
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Kursy w Laufið

Wszyscy pracownicy mają dostęp do kursów internet-
owych Laufið. Wszyscy stali pracownicy muszą 
ukończyć każdy kurs, zanim następny kurs będzie 
dostępny. Ma to na celu stworzenie atmosfery do 
dyskusji wśród pracowników na temat treści kursów.

Każdy kurs trwa około 15-20 minut. Do udziału 
w kursach zachęca się również pracowników 
tymczasowych i/lub zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze godzin.

Każdy kurs kończy się prostym projektem mającym na 
celu zachęcenie do refleksji i dalszej dyskusji na temat 
zrównoważonego rozwoju, środowiska i klimatu.

Firma dzieli się wiedzą

Firma powinna organizować wydarzenia lub 
projekty dotyczące kwestii środowiskowych 
przynajmniej raz w roku, a często częściej, 
w których wszyscy pracownicy mają realną 
możliwość uczestniczenia. Warunek ten można 
spełnić na różne sposoby i w tym przypadku 
należy użyć wyobraźni.

Tematyka kursów podczas 
pierwszego roku jest następująca:

• Kurs 1:  
  Zrównoważone życie biznesowe 
  przyszłości, 20 min

• Kurs 2: 
  Społeczeństwo cyrkularne , 15 min

• Kurs 3: 
  Odpowiedzialność społeczna 
  i cele globalne , 15 min

• Kurs 4: 
  Emisje dwutlenku węgla oraz rozliczanie 
  dwutlenku węgla , 15 min

Jako przykład dzielenia się 
wiedzą firma może:

• Zorganizować dzień zbierania śmieci lub 
  sprzątanie plaży dla pracowników.

• Zatrudnić wykładowcę, który wygłosi 
  pogadankę edukacyjną dla pracowników, 
  na temat zagadnień środowiskowych.

• Jeden piątek w ciągu roku wolny w porze 
  lunchu na udział w strajku klimatycznym.

• Uczestniczyć w inicjatywie Rowerem do 
  pracy.

• Wziąć udział w inicjatywie wrzesień bez 
  plastiku i znaleźć sposoby na ograniczenie 
  stosowania jednorazowych opakowań z 
  tworzyw sztucznych w miejscu pracy.

• Jeden dzień w tygodniu zaoferować w 
  stołówce tylko wegetariańskie jedzenie.



26

Warunkiem wstępnym aby firmy mogły podsumować emisje gazów 
cieplarnianych z ich działalności, jest wiedza na temat ich wielkości i skąd 
pochodzą. Po obliczeniu śladu węglowego firmy można zobaczyć, gdzie leżą 
największe emisje i przeanalizować w jaki sposób najlepiej je zredukować. 
Dlatego koniecznym jest obliczenie emisji przed zainwestowaniem w 
sekwestrację dwutlenku węgla lub w inne sposoby zrównoważenia emisji 
dwutlenku węgla w działalności firmy.

Aby otrzymać Liść  Wpływ na klimat, firmy 
powinny podjąć trzy działania. Pierwszym 
jest pozyskanie osoby upoważnionej do 
wyliczenia emisji gazów cieplarnianych z 
firmy, tj. obliczenie śladu węglowego firmy. 
Drugie działanie dotyczy sekwestracji węgla 
w stosunku do emisji z ostatniego roku 
operacyjnego. I na koniec firmy zobligowane 
są do przedstawienia planu redukcji emisji.

W SKRÓCIE 

Obecnie powszechnym jest wymóg aby znany 
był ślad węglowy firm, m.in. wymaga się 
tego  na giełdach na całym świecie. Ponadto 
takie wyliczenia zwiększają przejrzystość 
spółek i ułatwiają przekazywanie informacji 
interesariuszom, niezależnie od tego czy są to 
pracownicy, klienci, inwestorzy czy inne osoby.

Firma oblicza emisje gazów cieplarnianych zgodnie z 
zakresami 1 i 2 w całości, plus pięć wstępnie wybranych 
elementów z zakresu 3. Wyliczeniami śladu węglowego 
firmy powinna zająć się upoważniona osoba.

Następujące działania znajdują się 
pod Liściem Wpływ na klimat:

Odnosi się to do obliczania całkowitej emisji gazów 
cieplarnianych wyrażonych w ekwiwalentach CO2e.

Sekwestracja węgla jak i inne możliwości są omawiane 
bardziej szczegółowo i są dostępne w Drodze do Laufið.

Ważnym jest, aby dokonywać corocznego przeglądu 
takich planów.

Firma podejmuje działania dotyczące sekwestracji 
dwutlenku węgla lub w inny wymierny sposób przyczynia 
się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 
stosunku do emisji całkowitych w zakresie 1 i 2.

Firma przedstawia plan liczbowy dotyczący 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w kwestiach 
środowiskowych.

Wpływ na klimatCO2
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Ślad węglowy firmy

Ślad węglowy jest miarą emisji gazów cieplarnianych 
i można ją obliczyć m.in. dla firmy i towarów. 
Podczas pomiaru emisji gazów cieplarnianych 
przez firmy zwykle stosuje się międzynarodowy 
standard Greenhouse Gas Protocol (Protokół Gazów 
Cieplarnianych).

Chociaż emisje różnią się w zależności od charakteru 
działalności prowadzonej przez firmy, istnieją pewne 
czynniki, które mają zastosowanie do wszystkich 
działalności. Są to odpady, zużycie energii oraz 
transport. Standard GHGP dzieli emisje na trzy 
poziomy w zależności od tego gdzie występują, bez 
względu na to, czy są bezpośrednie, czy pośrednie i 
nazywane są zakresami 1, 2 i 3.

Zakres 1: 
Emisje bezpośrednie, które występują podczas codziennej działalności firmy. Są to 
emisje z samochodów firmy oraz innego wykorzystania paliw kopalnych lub innych 
gazów cieplarnianych podczas działalności firmy, m.in. czynniki chłodnicze

Zakres 2: 
Emisje pośrednie wynikające ze zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Zakres3: 
Emisje pośrednie od stron trzecich w związku z działalnością firmy. Jest to podzielone 
na dwie części, wejściową i wyjściową

Dane wejściowe: Emisje, które występują podczas wytwarzania produktów/
komponentów niezbędnych do działania.

Mogą do nich należeć:
    • Produkcja towarów, które są sprzedawane.
    • Produkcja komponentów potrzebnych do produkcji.
    • Produkcja wyrobów wykorzystywanych we własnym biznesie m.in. 
      komputery i biurka.
    • Emisje z obsługi stołówki oraz usług sprzątania.
    • Emisje wynikające z produkcji i transportu paliwa oraz z transportu i 
      dystrybucji energii elektrycznej.
    • Emisje z podróży lotniczych w imieniu firmy.
    • Emisje z pojazdów służbowych w drodze do pracy itp

Dane wyjściowe: Emisje, które następują po zakończeniu zaangażowania firmy. 

Mogą do nich należeć:
    • Transport towarów do klientów (stronom trzecim).
    • Emisje występujące u klientów w trakcie użytkowania towaru, m.in. zużycie energii.
    • Emisje występujące u klientów podczas utylizacji produktu.
    • Emisje ze składowiska odpadów itp.

PROTOKÓŁ GAZÓW CIEPLARNIANYCH  
(GHGP) 

To standard, który jest używany do obli-
czania śladu węglowego firm od 2001 roku
i jest obecnie uważany za najlepszy standard
do takich obliczeń. W 2016 roku 92% wszyst-
kich firm z listy Fortune 500 stosowało ten
standard do obliczania swój śladu węglo-
wego. Ponadto stosowanie standardów
przy obliczaniu śladu węglowego stało się
wymogiem dla wielu systemów informaty-
cznych o wpływie firm na środowisko, tak
jak platforma danych klienta PDK.
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Aby móc porównać emisje z różnych działalności 
firm, emisje tych gazów są obliczane w ekwiwalen-
tach dwutlenku węgla (CO2e), które razem tworzą 
ślad węglowy. Więcej informacji w rozdziale Zmiany 
klimatyczne na stronach 48 - 51.  

Obliczanie śladu węglowego

Aby móc obliczyć ślad węglowy firmy, konieczne 
jest dokonanie przeglądu wszystkich surowców i 
środków chemicznych, a także emisji z działalności 
firmy oraz określić, które czynniki środowiskowe 
stanowią podstawę śladu węglowego firmy.

Od początku musi być całkowicie jasne, jakie 
to są elementy aby można było porównywać 
ślad węglowy rok do roku, jeśli zmienia się 
działalność firmy lub kiedy w obliczeniach zostanie 
uwzględnionych więcej elementów z zakresu 3.
 
W tym przypadku nacisk zostanie położony na 
obliczanie emisji dla zakresów 1 i 2, a także kilku 
elementów z zakresu 3.

Ślad węglowy 
i gazy cieplarniane 
Podczas obliczania śladu węglowego firmy uwzględnia się nie tylko emisje 
dwutlenku węgla (CO2), ale także metanu (CH4), sześciofluorku siarki (SF6), 
tleneku diazotu (N2O) , fuorku węgla (PFC) i wodorofluorowęglowodory 
(HFC), które są powszechne emitowane przez firmy.

Elementami z zakresu 3, które muszą być 
dostępne są:

Podróże pracowników do i z pracy
Wyjazdy służbowe zarówno  
w kraju jak i za granicą
Odpady
Korzystanie z taksówek i 
wynajmowanych samochodów
Transport krajowy i dystrybucja 
produktów ze stronami trzecimi

EKWIWALENT WĘGLA 

Przy obliczaniu śladu węglowego, bez 
względu na to, czy jest to ślad węglowy 
pojedynczego produktu, osoby, firmy, 
kraju czy całego świata, emisja wszystkich 
gazów cieplarnianych jest przeliczana na 
ekwiwalent węgla, który oznaczany jest jako  
CO2e. Gazy cieplarniane mają różną moc 
grzewczą, co oznacza, że na przykład jedna 
tona metanu powoduje więcej ocieplenia 
niż jedna tona dwutlenku węgla. Aby móc 
obliczyć jedną liczbę dla całkowitej emisji, 
dwutlenkowi węgla (CO2) przypisano 
moc grzewczą równą 1 i na tej podstawie 
obliczono współczynnik ocieplenia 
globalnego innych gazów cieplarnianych.

Współczynnik ocieplenia globalnego dla 
niektórych gazów cieplarnianych:

Dwutlenek węgla  (CO2) = 1 CO2e
Metan (CH4) = 25 CO2e
Tlenek diazotu (N2O) = 298 CO2e
Sześciofluorek siarki  (SF6) = 22.800 CO2e

Dobrym pomysłem jest jednoczesne zebranie 
informacji potrzebnych do obliczenia emisji 
dwutlenku węgla aby zaoszczędzić czas, 
jeśli chodzi o rozliczanie roku finansowego. 
Wówczas jest mniejsze prawdopodobieństwo, 
że coś zostanie zapomniane i będziesz 
zmuszony długo szukać właściwych danych.



29

Firmy mogą wpływać na współczynniki emisji z 
zakresu 3, nawet jeśli ich ślad węglowy nie jest 
szczegółowo mierzony, np. wybierając produkty 
certyfikowane ekologicznie lub ekologiczne, a nie 
konwencjonalne. Zielone kroki pomagają również 
firmom zmniejszyć emisje, które nie są mierzone.

W tabeli powyżej można zobaczyć, jakie dane są 
potrzebne do obliczenia śladu węglowego i skąd w 
bardzo prosty sposób można pobrać główne dane. 
Zaleca się również zapoznanie się z załącznikiem: 
Badanie nawyków podróżowania.

Jeśli firmy wiedzą o dużych emisjach gazów 
cieplarnianych spowodowanych innymi czynnikami 
z ich działalności, prosimy o poinformowanie 
nas, zwłaszcza jeśli ta emisja jest emisją 
bezpośrednią, na przykład z powodu wytwarzania 
produktów, własnej energii elektrycznej lub innych 
specyficznych emisji z powodu dzałalności firmy.

Zakres Dane Gdzie jest najlepiej 
znaleźć dane?

Jakie informacje  
są potrzebne?

W jakiej formie?

1 Paliwo dla wszystkich 
pojazdów należących 
do firmy

Moje strony (Mínar 
síður) firmy paliwowej, 
jeśli używane są klucze 

Data i ilość zakupione litry: olej 
napędowy/benzyna

2 Elektryczność Na Moich stronach 
sprzedawcy energii 

Data i ilość kWh

2 Gorąca woda Na Moich stronach 
firmy Veitur

Data i ilość Metry sześcienne 
(m3)

3 Loty służbowe Można otrzymać w 
liniach lotniczych lub  
w księgowości

Data, miejsce 
docelowe oraz liczba 
pasażerów

x

3 Nawyki podróżowania 
pracowników

Wysłać ankietę 
dotyczącą nawyków 
podróżowania

Możesz otrzymać 
standardową 
ankietę w Laufið

Wyniki ankiety

3 Wynajem samochodów/
taksówek

Otrzymać od Data i ilość km Rodzaj samochodu i 
ilość km

3 Odpady Na Moich stronach 
usługodawcy/żądanie 
danych od usługodawcy

Data i ilość w podziale 
na kategorie

Kg/tonę według 
kategorii odpadów

3 Transport towarów Lista firm usługowych Data, skąd i dokąd 
wysłane

Rodzaj transportu (samo-
chód, samolot, statek, 
także rodzaj samochodu)

BADANIE NAWYKÓW PODRÓŻOWANIA 

Aby móc obliczyć emisje związane z podró-
żami pracowników do pracy i z pracy, 
ważnym jest aby wysłać do wszystkich 
pracowników coroczną ankietę dotyczącą 
nawyków podróżowania.

Dzięki badaniu nawyków podróżowania 
uzyskuje się informacje o liczbie podróży 
tygodniowo, odległościach, środkach pod-
róży, źródle zasilania pojazdu itp.

Daje to menadżerom dobry przegląd zwycza-
jów podróżowania pracowników, a przesyłając 
taką ankietę corocznie, można monitorować 
zmiany na przestrzeni lat. Jednocześnie właści-
wym będzie przyjrzenie się możliwości zawierania 
umów transportowych i dotacji, a tym samym 
osiągnięcia zwiększonej redukcji emisji.
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Podczas obliczania śladu węglowego firmy, najważniejszym jest znalezienie 
sposobów na zmniejszenie emisji. Możliwym jest skontaktowanie się z doradcą 
z Laufið w celu uzyskania porady w tym zakresie, ale aby rozpocząć obliczanie, 
przedstawiamy kilka pomysłów:

Które aspekty działalności powodują najwięcej emisji? Co można 
zrobić aby zredukować tam emisje?

Czy samochód służbowy może być mniej używany? Albo nawet czy 
możesz przesiądź się do samochodu napędzanego innymi rodzajami 
paliwa, takimi jak elektryczność, wodór czy metan?

W jaki sposób można zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i 
ciepła? Czy zadbano o wyłączenie urządzeń, które nie są używane, 
czy zmniejszono centralne ogrzewanie latem itp.?

W jaki sposób można ograniczyć ilość odpadów? Czy można kupić 
mniej nowych rzeczy i wydłużyć trwałość starych, np. naprawą 
czy lepszym traktowaniem? Czy można ograniczyć marnowanie 
żywności i stosowanie opakowań jednorazowych?

W jaki sposób można zachęcić pracowników do zmniejszenia 
korzystania z prywatnego samochodu do i z pracy? Czy pracownicy 
podwożą się do pracy? Czy może chodzić, jeździć na rowerze lub 
jechać autobusem? Czy dotacje transportowe mogą stanowić zachętę 
dla przyjaznych środowisku lub aktywnych środków transportu?

Czy można zredukować liczbę podróży służbowych, m.in. spotykając 
się zdalnie? Czy można wyjeżdżać na wakacje rzadziej, ale na dłuższe 
wyjazdy, albo podróżować tylko we własnym kraju?

Czy można zmniejszyć emisje z powodu transportu i dystrybucji 
towarów? Czy byłoby możliwe wysyłanie towarów rzadziej, ale 
jednocześnie więcej? A może naciskać na dystrybutorów do 
przestawienia się na samochód elektryczny lub pojazd napędzany 
metanem lub wodorem?
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Na całym świecie istnieją tysiące projektów promujących sekwestrację dwutlenku węgla albo ograniczanie 
emisji, w których można kupić jednostki w zamian za emisje firmy. Niektóre z tych metod to:

Sekwestracja węgla i inne 
środki zaradcze

Podczas pracy nad redukcją emisji ważnym jest 
podejmowanie środków zaradczych ze względu na 
emisje występujące w firmie. Można to osiągnąć 
poprzez sekwestrację węgla w roślinności, glebie, 
rozwiązaniach technologicznych lub projektach, 
które zapobiegają emisjom, które w innym przypadku 
miałyby miejsce. Wspólnym terminem dla tych działań 
jest kompensacja emisji dwutlenku węgla, co oznacza 
że emisje, które wystąpiły zostały wyrównane.

Szukając sposobów na zrównoważenie emisji dwut-
lenku węgla, należy pamiętać aby zapewnić jakość 
projektu użytego do wyrównania:

Dodatek. Należy się upewnić, że płatności które trafiają do projektu, rozwijają go  i obejmują 
zapobieganie emisji lub zwiększają sekwestrację dwutlenku węgla. Na przykład, jeśli jednostki 
węglowe są kupowane dla leśnictwa, należy zagwarantować, że jednostki wytwarzają więcej 
sekwestracji w lesie niż miałoby to miejsce, gdyby nie zostały zakupione.

1

2 Prawidłowo oceniony. Kupując jednostki węglowe, musisz się upewnić że prowadzą one do 
sekwestracji dwutlenku węgla lub redukcji emisji o wielkości, za które się płaci i nie powstanie 
sytuacja, że zostały zakupione jednostki węglowe na 50 ton, a tylko 30 ton sekwestrowanych. 
Dlatego należy zadbać o to aby stosowane metody oceny były prawidłowe, i że wszystkie aspekty 
projektu zostały wzięte pod uwagę.

3 Trwałość. Należy zapewnić trwałość działań, które zostały podjęte. Np. jeśli jednostki węglowe 
sprzedawane są w leśnictwie, należy zagwarantować, że las przetrwa w przyszłości i nie będzie 
wycięty przed upływem opłaconej sekwestracji dwutlenku węgla. Natomiast jeśli  las zostanie wycięty 
później, sekwestracja pozostanie na trwałe w drewnie.

4 Przeciek. Należy zapewnić, że projekt, który przyczynia się do sekwestracji dwutlenku węgla lub 
redukcji gazów cieplarnianych, nie przyczyni się do emisji w innym miejscu. Można tu wspomnieć, 
że jeśli leśnictwo sprzedaje jednostki węgla do nowego zalesiania lub utrzymania lasu, a zarówno 
dodatek jak i trwałość są zagwarantowane, to las nie zostanie wycięty w innym miejscu.

• Sekwestracja w roślinności i glebie, na przykład z leśnictwem i rekultywacją gruntów.
• Emisje z lądu są zatrzymywane, na przykład z rekultywacją terenów podmokłych i rekultywacją gruntów.
• Sekwestracja z rozwiązaniami technicznymi na przykład w skale.
• Zapobieganie emisjom z działalności człowieka, m.in. poprzez wspieranie rozwoju infrastruktury   
  energetyki odnawialnej zamiast paliw kopalnych.
• Wsparcie innowacji w rozwiązaniach technologicznych, które przyczyniają się do redukcji.

Kompensacja emisji dwutlenku węgla nie 
zastępuje redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
Jeśli firma powoduje emisje, ważnym jest aby 
wzięła za to odpowiedzialność i przyczyniła 
się do zbilansowania tych emisji za pomocą 
środków zaradczych. Aby osiągnąć zamierzony 
skutek, rekompensata musi być co najmniej 
równa emisji, której nie zapobiegła redukcja. 
Ważnym aspektem jest również podjęcie 
świadomej decyzji dotyczącej tego, jaką formę 
powinny przybrać takie środki zaradcze.

5 Nie szkodzi społeczeństwu ani naturze. Koncentrując się na emisji i sekwestracji gazów 
cieplarnianych, można zapomnieć o innych ważnych kwestiach. Należy zadbać o to, aby projekty 
kompensacji emisji dwutlenku węgla nie powodowały szkód, m.in. nie szkodziły prawom człowieka 
ani różnorodności biologicznej.
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Ważnym jest, aby wszystkie firmy uczestniczyły w zmianie zachowań, które towarzy-
szą przejściu z gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym. Aby ułatwić 
ten proces, Laufið otworzy wiosną 2023 r. giełdę używanych przedmiotów o nazwie 
Auðlindatorg. Korzyścią jest to, że uczestnicząc w Auðlindatorg, firmy mogą naprawdę  
się wspierać i aktywnie uczestniczyć w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Aby otrzymać certyfikat Społeczeństwa o 
obiegu zamkniętym, ważnym jest aby firmy 
znały pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym 
oraz aktywnie uczestniczyły w zmianie 
zachowań, które powinny nastąpić aby stały się 
rzeczywistością. Pierwsze kroki to stworzenie 
dostępu i korzystanie z usług Auðlindatorg oraz 
wprowadzenie zmian w zakupach środków 
trwałych i materiałów eksploatacyjnych.

W SKRÓCIE 

Firma uczestniczy w kształtowaniu Auðlindatorg 
w taki sposób, że wstawia urządzenia i narzędzia, 
które chce sprzedać.

Następujące działania są objęte 
Liściem Społeczeństwo o obiegu 
zamkniętym: zamkniętym:

Auðlindatorg jest największą określoną jednostką
wewnątrz Laufið, w systemie Laufið. Auðlindatorg
to rynek, na którym firmy mogą handlować
używanymi towarami i będzie on również dostępny
dla zwykłych konsumentów.

Auðlindatorg ma na celu ułatwienie firmom 
wspieranie rozwoju oraz wykorzystanie gospodarki 
o obiegu zamkniętym poprzez oferowanie 
funkcjonalnego oprogramowania. Oferując takie 
oprogramowanie, zachęca firmy do zaprzestania 
myślenia o jednorazowości, przyjęcia zmiany 
zachowań, gdzie pierwszym wyborem przy zakupie 
materiałów eksploatacyjnych i sprzętu jest 
kupowanie jednostek używanych.

Będzie to możliwe w grudniu 2022 roku.

W Zielonych krokach życia biznesowego zawartych 
jest wiele pomysłów dotyczących zakupów 

Zakup materiałów eksploatacyjnych (papier 
toaletowy, środki czyszczące itp.) Firmy kupują 
wyłącznie materiały eksploatacyjne z certyfikatem 
środowiskowym.

Zakup środków trwałych (meble, wyposażenie itp.). 
Firma formułuje strategię zakupów, w której m.in. 
nacisk kładzie się na kupowanie używanych, a nie 
nowych środków trwałych, konserwację narzędzi i 
sprzętu, a każdy kto dokonuje zakupów, otrzymuje 
wiedzę w zakresie zamówień przyjaznych dla środo-
wiska i jest świadomy polityki środowiskowej firmy.

Społeczeństwo cyrkularne
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Wraz z polityką środowiskową i zmieniającym się 
ukierunkowaniem firmy na bardziej zrównoważone 
metody działania, ważnym jest aby przyglądać się 
wszystkim zakupom. Powinno to dotyczyć m.in. zakupu 
środków trwałych i materiałów eksploatacyjnych.

Jeśli chodzi o środki trwałe, firma powinna zawsze brać 
pod uwagę możliwość zakupu towarów używanych  i to 
powinno być pierwszym wyborem przy zakupie nowego 
produktu. Kupowanie używanych towarów zawsze ma 
mniejszy wpływ na środowisko niż kupowanie nowych.

Jednak nie jest to uniwersalne, jeśli spojrzy się na 
użytkowanie i żywotność towaru. Dlatego ważnym 
jest aby dokładnie przeanalizować przedmioty, które 
wymagają odnowienia i sprawdzić, czy nowy przedmiot 
ma przewagę nad używanym. Czy jest na przykład 
energooszczędny, wykorzystuje bardziej przyjazny dla 
środowiska gazowy czynnik chłodniczy lub czy dany 
przedmiot biorąc ogólnie jest bardziej przyjazny dla 
środowiska w użyciu.

Jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne, łatwo jest przejść 
na towary z certyfikatem środowiskowym, ponieważ ich 
asortyment znacznie się zwiększył w ostatnich latach.

Jeśli firma chce wykonać dalszą pracę 
dotyczącą zakupów i oceny dostawców

Ograniczenie paczek i opakowań, które 
zmniejszają ślad węglowy w cyklu życia 
produktu:
•  Ważnym jest zachęcanie dostawców do 
   zmniejszania liczby opakowań tam, gdzie jest 
   to możliwe, np. pozostawienie plastiku wokół 
   każdej jednostki w dużym pudełku lub kartonie 
   po produktach, który może stać samodzielnie
• Wytwarzanie mniejszej ilości opakowań, 
   zarówno z kartonu, jak i plastiku
• Oszczędzanie miejsca podczas transportu, 
   wówczas dostawa staje się lżejsza, co oszczędza 
   paliwo i koszty oraz zmniejsza ogólny wpływ 
   transportu na środowisko
 
Rozważ środek transportu towarów:
• Czy zamawiasz zbyt często i w mniejszej ilości, 
   czy rzadziej więcej, a jednorazowo?
• Czy zamawiasz zbyt dużo świeżych produktów, 
   które się marnują?
• Czy produkt transportowany jest najbardziej 
   ekologiczną drogą do miejsca przeznaczenia?

Przejdź do całościowej oceny dostawcy:
• Czy dostawcy firmy działają zgodnie z dobrymi 
   standardami etycznymi i jakościowymi?
• Czy dostawca prowadzi aktywną politykę 
   środowiskową?
• Czy dostawca płaci swoim pracownikom 
   godziwe wynagrodzenie?
• Jakie są warunki w miejscu pracy dostawcy?
• Czy dostawca przeprowadził analizę cyklu życia 
   części lub całości swojego produktu?

W kategorii Zamówienia w Zielonych krokach 
życia biznesowego znajduje się więcej pomysłów 
i punktów, które warto wziąć pod uwagę przy 
ustalaniu polityki zakupowej.

ANALIZA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU 

Jest to proces, w którym analizuje się wpływ 
produktu na środowisko w części lub w całym 
jego cyklu życia. Zależy to od tego, jakie ele-
menty są brane pod uwagę za każdym razem.

Analiza cyklu życia obejmująca cały cykl życia 
produktu dotyczy wszystkich jego etapów, 
tj. wszystkiego od etapu początkowego, czyli 
wydobycia surowców, po etap końcowy, 
np. ponowne wykorzystanie produktu, 
składowanie lub  spalanie. Analiza cyklu 
życia obejmuje również transport produktów 
lub surowców między regionami, ich 
wykorzystanie przez klientów oraz wszystko 
co związane jest z produkcją.

Zdarza się, że analiza cyklu życia trwa jedynie 
od jego powstania do dostarczenia do klienta 
tj. wpływ na środowisko produkcji i transportu 
produktu, do momentu zakupu przez klienta 
w sklepie.

Analiza cyklu życia obejmuje więcej wpływów 
na środowisko niż tylko ślad węglowy, np. 
zużycie wody, energii i chemikaliów, emisje 
gazów cieplarnianych, wpływ na zdrowie ludzi 
i użytkowanie gruntów.

Zmienione priorytety rządu dotyczące zrówno-
ważonych zakupów zmniejszają koszty o miliardy  
koron rocznie.

Zawsze jednak zachęcamy, aby przed zakupem 
czegokolwiek sprawdzić, czy możliwym jest 
przedłużenie żywotności przedmiotu, który 
firma odnawia naprawiając go.



Zielone kroki życia biznesowego to pomysły na 
duże i małe działania proekologiczne. Zielone kroki 
są dostosowane do różnych potrzeb różnych firm i 
zapewniają, że firmy otrzymują wszystkie Zielone 
kroki, które mają zastosowanie do ich działalności. 
Ważnym jest aby zacząć od zdefiniowania w systemie, 
które opisy operacji są najbardziej odpowiednie.

Są to takie definicje jak np. czy firma prowadzi 
działalność biurową, hurtową czy detaliczną, jest 
salonem fryzjerskim lub kosmetycznym, działa w 
rolnictwie; a jeśli firma zajmuje się konserwacją 

Zielone kroki życia biznesowego
Druga część systemu Laufið zawiera Zielone kroki życia biznesowego. Znajdziesz 
tam ponad sto pomysłów, które promują bardziej przyjazne środowisku metody 
działania i zmniejszają negatywny wpływ działalności firmy na środowisko.

Zielone kroki dzielą się na następujące kategorie:

lub remontem mieszkań, można podjąć kilka 
dodatkowych kroków.

Jak wcześniej wspomniano, firma musi osiągnąć 
50% Zielonych kroków, aby otrzymać możliwość na 
najwyższe uznanie Liścia.

Zachęcamy się firmy, aby przyglądały się krokom 
we wszystkich kategoriach i nie pozostawiały w 
tyle żadnej kategorii podczas pracy nad Zielonymi 
krokami. Firmy mogą pracowac z krokami w 
dowolnej kolejności, która im odpowiada.

Sortowanie i 
ograniczanie  

odpadów

Transport Zakupy Stołówki i 
kafeterie

Sprzedaż 
produktów

CE
epeat

Oszczędzanie 
energii
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Konserwacja nieruchomości

Podczas konserwacji budynku ważnym jest aby 
prowadzić prace w taki sposób aby miały jak 
najmniejszy wpływ na środowisko, a efektem było 
zdrowe mieszkanie dla użytkowników. Systemy 
certyfikacji ekologicznej zostały opracowane w celu 
osiągnięcia większej trwałości w branży budowlanej, 
a ich kryteria mogą być stosowane zarówno przy 
budowie nowych, jak i konserwacji starszych 
budynków.

W Zielonych krokach życia biznesowego można 
znaleźć pomysły które należy wziąć pod uwagę 
podczas przeprowadzania konserwacji, jeśli nie 
podążasz drogą przestrzegania systemu certyfikacji 
ekologicznej. W ten sposób środowisko i zdrowie 
ludzi są traktowane priorytetowo, a rezultatem 
będzie lepsze obłożenie mieszkań, wydajniejsze 
wykorzystanie energii i wody, a stosowanie 
szkodliwych substancji będzie ograniczone do 
absolutnego minimum. Ważnym jest również aby 
pomimo tego, że firma prowadziła działalność w 
zakresie wynajmu mieszkań, właściciel domu lub 
wynajmujący byli zachęcani do rozważenia tych 
samych czynników.

Wydarzenia

Kiedy firma organizuje wydarzenie lub 
spotkanie, ważnym jest aby nie zapomnieć o 
całej dobrze wykonanej pracy środowiskowej. 
Jest to doskonała okazja aby pokazać partner-
om biznesowym, jak daleko zaszła firma i jakim 
priorytetem są kwestie środowiskowe. 

Pomysły, w jaki sposób zadbać 
o środowisko na imprezach lub 
spotkaniach:

Jedzenie
• Ustalenie z wyprzedzeniem liczby gości aby 
   można było zamówić jedzenie zgodnie  z 
   potrzebą. Zapobiega to marnowaniu żywności.
• Kupowanie lokalnej żywności. Oszczędza 
  się zarówno ślad węglowy, jak i jest zabawą 
  dla gości z zewnątrz.
• Położenie nacisku na żywność pochodzenia 
   roślinnego.
• Używanie wielofunkcyjnych artykułów gos-
  podarstwa domowego i próba całkowitej 
  eliminacji przedmiotów jednorazowego użytku.

Sposoby podróżowania
• Zachęcanie gości oraz personelu do 
   korzystania z przyjaznych dla środowiska 
  środków transportu na i z imprezy; 
  transportem publicznym, aktywnym 
  transportem, pojazdami elektrycznymi lub 
  zorganizuj wspólne przejazdy.
• Jeśli goście z zagranicy biorą udział w 
  wydarzeniu lub pracownicy biorą udział 
  w wydarzeniu zagranicą, ważnym jest aby 
  zrównoważyć emisje dwutlenku węgla we 
  wszystkich lotach.
 
Sortowanie śmieci
• Zaoferowanie klasyfikacji dla wszystkich 
  kategorii, tak jak ma to miejsce w miejscu 
  pracy.
• Kosze do sortowania powinny być dostępne 
   i widoczne dla gości.

Materiał promocyjny
• Skupienie się na elektronicznych 
  materiałach promocyjnych na wydarzenie/
  spotkanie.

Najczęściej stosowanymi systemami certyfi-
kacji ekologicznej w Islandii są Svanurinn  i 
BREEAM. Swanurinn to certyfikat środowiskowy 
dla nowych budynków, a dzięki BREEAM możli-
wym jest certyfikowanie nowych budynków, 
renowacja lub rozbudowa starszych budynków, 
użytkowanie budynków i planowanie sąsiedztwa, 
aby wymienić tylko kilka.
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Plan działania

W systemie Laufið firmy mogą stworzyć własny
plan działania i pobrać go w formacie pdf. 
Po pierwsze, można definiować funkcje bezpo-
średnio z systemu Laufið, na przykład z Liści i
Zielonych kroków, a po drugie można wprowadzać
inne działania, które firma sformułowała na
podstawie swojej polityki środowiskowej.

Tworząc plan działania za pośrednictwem systemu, 
firma widzi w wyraźny sposób, jakie działania chce 
zrealizować, kiedy i kto jest za nie odpowiedzialny. 
Z jednej strony są to działania mające na celu 
osiągnięcie najwyższego uznania Liścia, a z drugiej 
strony wszystkie działania środowiskowe, które 
firma wyznaczyła zgodnie ze swoją polityką 
środowiskową.

Plan działania można pobrać z systemu w 
formacie pdf i udostępnić odpowiednim stronom, 
niezależnie od tego czy jest to zarząd firmy, czy 
są to pracownicy odpowiedzialni za określone 
działanie, czy też inni zainteresowani. Możliwym jest 
również skonfigurowanie planu w taki sposób aby 
pokazywał działania według priorytetu, celów lub 
strony odpowiedzialnej aby wymienić tylko kilka.

Panel

W  dashboardzie znajdują się informacje o tym, w 
jaki sposób twoja firma prezentuje się w systemie 
Laufið oraz inne funkcje w systemie zarządzania. 
Na przykład jaki jest jej ogólny status i co zostało 
już zrealizowane, ślad węglowy, ilość działań w 
planie, ilość certyfikowanych produktów, ilość 
celów globalnych, z którymi firma jest związana 
aby wymienić tylko kilka. Możliwym jest również 
pobranie Raportów z panela w formacie pdf.

Co dodatkowo oferuje 
system zarządzania? 
System zarządzania Laufið opiera się głównie na systemie Liściowym, 
ale oferuje również różne inne opcje. Z jednej strony odnoszą się one do 
funkcjonalności, z których menadżerowie mogą korzystać na własny użytek, 
tak jak format planu działania. Z drugiej zaś strony system zarządzania oferuje 
rozwiązania związane z informowaniem konsumentów, takie jak produkty 
z certyfikatami środowiskowymi, historiami środowiskowymi oraz emisjami 
dwutlenku węgla przez firmy.
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Towary

W systemie zarządzania Laufið firmy mają 
możliwość wprowadzania wszystkich sprzeda-
wanych przez siebie produktów, które są ozna-
czone wiarygodnymi certyfikatami środowisko-
wymi pochodzącymi od stron trzecich. Laufið 
określił już jakie są niektóre z tych certyfikatów, ale 
jeśli firma sprzedaje produkt z innym certyfikatem, 
może złożyć wniosek o jego przegląd w Laufið i 
zlecić jego opublikowanie, jeśli spełnia wymagania 
wiarygodnych certyfikatów środowiskowych.

Wprowadzając produkty certyfikowane ekolog-
icznie i eksponując je w przystępny sposób, 
konsumenci są zachęcani do wyboru takich 
produktów, a nie innych. Do tej pory konsumenci 
mieli utrudniony dostęp do informacji o produk-
tach certyfikowanych ekologicznie, a ułatwiając 
dostęp do takich informacji, firma zyskuje 
bezpośrednią przewagę konkurencyjną.

Historie

W systemie zarządzania Laufið, firmy mogą w 
łatwy sposób udostępniać filmy wideo ze swoich 
działań środowiskowych, które będą widoczne dla 
konsumentów na stronie firmy 

u dostawcy informacji. Tam firmy mogą zamiesz-
czać filmy wideo z własnej pracy na rzecz ochrony 
środowiska, ale także opowiadać o swoich 
dostaw-cach i produktach. Historie zwiększają 
przejrzystość wobec konsumentów i mogą dać 
innym firmom wgląd w dobrą pracę środowiskową.

Ślad węglowy

Częścią przejrzystych działań firmy, jest publiko-
wanie danych dotyczących emisji dwutlenku węgla 
i kompensacji za poprzednie lata oraz planów na 
przyszłe lata. Można to zrobić za pośrednictwem 
systemu, a informacje będą wyświetlane wszystkim 
na stronie internetowej firmy pod adresem laufid.
is. Informacje dotyczące zarówno emisji dwutlenku 
węgla jak i sekwestracji, są publikowane z jednej 
strony jako całkowita emisja firmy w ciągu roku, 
a z drugiej jako procent obrotów.

Wszystkie dane dotyczące emisji z poprzednich 
lat są weryfikowane przez ekspertów Laufið przed 
ich opublikowaniem w celu zapewnienia spójności 
między obliczeniami, natomiast Laufið oferuje 
również swoim klientom usługę obliczania emisji. 
Firmy same wprowadzają do systemu przyszłe 
plany uwalniania i sekwestracji.

Jón Jónsson
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Globalne Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zostały sformułowane jako przewodnik dla państw, 
gmin, instytucji i firm oraz osób prywatnych w 
kierunku zrównoważonej przyszłości. Globalne 
Cele tworzą równowagę między trzema filarami 
zrównoważonego rozwoju. Są to społeczeństwo, 
środowisko i gospodarka i obejmują pięć głównych 
tematów, którymi są ludzkość, ziemia, dobrobyt, 
pokój i współpraca.

Dzięki tym celom zyskujemy możliwość aby 
wszyscy mówili tym samym językiem w walce 
ze zmianami klimatu. Dlatego ważnym jest aby 
każdy włożył swoją cegiełkę w ich osiągnięcie. Na 
tej podstawie należy pamiętać, że Cele Globalne 
mają za zadanie wywołanie zmian w praktykach 
biznesowych, a zatem nie jest możliwym dalsze 
prowadzenie biznesu „tak jak zwykle”.

W systemie firmy mają możliwość powiązać swoje operacje, pracę i politykę 
środowiskową z Globalnymi Celami Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Ważnym jest aby ta praca była wykonywana w sposób odpowiedzialny i aby 
można było czerpać z niej realne korzyści dla środowiska i społeczności.

Nie wpadaj w pułapkę myślenia, że lepiej 
połączyć się z jak największą liczbą celów. 
Najlepiej jest połączyć się tylko z celami, do 
których firma dąży w sposób namacalny i 
które przynoszą realne korzyści.

Często 17 punkt Globalnych Celów Zrównowa-
żonego Rozwoju, „Współpraca nad celami 
”uważany jest za jeden z najważniejszych 
celów, ponieważ współpraca prowadzi z 
większym prawdopodobieństwem do zmiany 
społecznej, a tym samym zrównoważonej 
przyszłości.

Globalne Cele ONZ
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Restauracja dąży do osiągnięcia Globalnego Celu 
numer 12 (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) 
i wybrała cele podrzędne 12.3 i 12.5, których 
zadaniem jest ograniczenie marnotrawienia 
żywności oraz zwiększenie recyklingu i ponownego 
wykorzystania. Aby osiągnąć ten cel, można by m.in. 
zmniejszyć porcje jedzenia, zachęcać ludzi aby resztki 
jedzenia zabierali do domu i/lub sprzedać niezużytą 
żywność ze zniżką. Jeśli chodzi o sortowanie 
odpadów, personel i goście mogliby dowiedzieć 
się, jak ważne jest sortowanie i jak co sortować. Ta 
sama restauracja mogłaby też pracować w kierunku 
Celu Globalnego numer 2 (brak głodu) i wybrać 
cel podrzędny 2.1. Wówczas to miejsce mogłoby 
przekazać żywność, która nie jest sprzedawana, 
organizacjom charytatywnym lub ludziom, którzy 
mają problem z dostępem do żywności.

PRZYKŁAD:

Z jakimi Globalnmi Celami może pracować 
twoja firma? Czy możecie połączyć kilka celów 
i pracować nad nimi jednocześnie?

?

Praca ta podzielona jest na cztery części:

W systemie Laufið firmy mogą 
powiązać swoją działalność, 
pracę i politykę środowiskową  
z globalnymi Celami ONZ

         Zapoznaj się z  Globalnymi Celami i ich 
         celami podrzędnymi

Przed przystąpieniem do realizacji celów ważnym 
jest aby zapoznać się ze wszystkimi celami oraz ich 
celami podrzędnymi. Aby uzyskać więcej informacji, 
zalecamy zapoznanie się z zestawem narzędzi 
Globalnych Celów ONZ dla firm pod adresem  
www.heimsmarkmidin.is lub sdgcompass.org 

         Priorytetyzacja celów głównych i ich   
         celów podrzędnych

Priorytetyzacja celów musi opierać się na bieżącej 
działalności firmy i jej łańcuchu wartości.
Następnie należy przeanalizować, gdzie głównymi 
możliwościami dla firmy są usprawnienia i/lub 
wpływ na środowisko i społeczeństwo. Te cele 
będą wówczas wyznaczonymi celami (patrz 
strona 19). Należy zauważyć, że najlepiej jest 
skoncentrować się na kilku celach jednocześnie, a 
następnie tylko na tych, które w danym momencie 
są istotne. Cele mogą zmieniać się z biegiem lat.

         Zdefiniowanie w jaki sposób firma 
         planuje osiągnąć wyznaczone cele

Po określeniu celów i zadań należy dołączyć 
szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób cele 
zostaną osiągnięte. Często ten krok może 
prowadzić do usprawnienia operacji w firmie  
lub napędzać innowacje.

         Realizacja i 
         integracja celów

Następnie należy zwrócić uwagę na realizację i 
integrację celów z procesami firmy lub tam, gdzie 
jest to właściwe. W tym kroku dobrze jest skorzystać 
ze współpracy kadry, a nawet rozważyć możliwość 
współpracy z innymi interesariuszami firmy, np. 
tymi, którzy są częścią jej łańcucha wartości.

1

2

3

4
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W rozdziale Dlaczego Laufið jest ważny dla 
biznesu, stwierdza się, że zrównoważony rozwój 
w dzisiejszych firmach jest kwestią konkurencyj-
ności i ma pozytywny wpływ na większość aspe-
któw działalności, od zadowolenia z pracy po zysk.

Jak duże znaczenie ma podróż do zrównoważo-
nego rozwoju, kiedy patrzymy na szeroki obraz i 
świat jako całość?

Po pierwsze, można wspomnieć o zmianach 
prawnych, zarówno w Islandii jak i jej głównych 
obszarach biznesowych, m.in. Europie i Ameryce 
Północnej. Są to zarówno duże, jak i małe zmiany i 
obejmują firmy każdej wielkości. Niektóre regulacje 
obejmują obecnie tylko spółki notowane na 
giełdzie, inne obejmują całą działalność firm. 

Można się jednak spodziewać, że z czasem, a 
przypuszczalnie prędzej niż później, przepisy 
obejmą wszystkie działalności i wszystkie firmy 
będą zobowiązane do postawienia środowiska 

Dlaczego zrównoważony rozwój?
na pierwszym miejscu. Po drugie, zrównoważony 
rozwój jako ogólna koncepcja jest ważny jeśli 
chodzi o cały rozwój i stabilność na Świecie. 
Ludzkość zbyt szybko zajęła się zasobami Ziemi 
i aby te zasoby miały szansę się odnowić i 
nadal zapewniać nam jakość, którą posiadają, 
musimy przemyśleć w jaki sposób będziemy je 
wykorzystywać.

Mimo to gospodarka o obiegu zamkniętym jest 
rozwiązaniem tego problemu, a przejście  z 
gospodarki liniowej, w której zużycie zasobów 
i marnotrawstwo jest wysokie w stosunku do 
systemu o obiegu zamkniętym, który ponownie 
wykorzystuje i szanuje wszelką jakość, możliwym 
jest zbliżenie się do zrównoważonej przyszłości.

Po trzecie, należy pamiętać że postępujące zmiany 
klimatyczne spowodowane przez człowieka są siłą 
napędową wszystkich tych zmian i powodem dla 
którego musimy działać już od dzisiaj.
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Po zatwierdzeniu przez Parlament ustawy o 
gospodarce o obiegu zamkniętym (2021 r.) 
wprowadzono zmiany w następujących ustawach, 
które w większości wchodzą w życie 1 stycznia 
2023 r. i obejmują:

• Ustawa o higienie i zapobieganiu 
  zanieczyszczeniom nr. 7/1998
• Ustawa o gospodarce odpadami nr. 55/2003
• Ustawa o opłacie manipulacyjnej nr. 162/2002

Celem ustawy jest wdrożenie Dyrektywy Europejskiej, 
co w istocie oznacza, że od 1 stycznia 2023 r. zarówno 
firmy jak i gospodarstwa domowe będą zobowiązane 
do sortowania wszystkich odpadów, zgodnie z prawną 
definicją odpadów z gospodarstw domowych.
Zmiany w prawie obejmują różne kwestie, ale tutaj 
dokonamy przeglądu kilku czynników, które głównie 
wpływają na działalność firmy. Zachęcamy firmy do 
bliższego zapoznania się z przepisami dotyczącymi 
gospodarki o obiegu zamkniętym.

Prawo i regulacje prawne
Ustawa o gospodarce odpadami:

Odpady z gospodarstw domowych to odpady 
z domostw, podobnie jak odpady pochodzące 
od operatorów i klasyfikowane są jako: 
papier, tektura, szkło, metale, tworzywa 
sztuczne, odpady organiczne, drewno, 
tekstylia, opakowania, odpady elektryczne i 
elektroniczne, baterie, akumulatory i odpady 
wielkogabarytowe. 

Osoby fizyczne i prawne są zobowiązane do 
sortowania odpadów domowych zgodnie 
z postanowieniami ustawy o gospodarce 
odpadami.

Operatorzy są zobowiązani do sortowania 
odpadów eksploatacyjnych, natomiast 
odpady budowlane i rozbiórkowe powinny 
być sortowane przynajmniej na następujące 
kategorie: materiały niebezpieczne, drewno, 
minerały, metale, szkło, tworzywa sztuczne 
oraz gips.

Rodzaje odpadów, które zostały zebrane 
selektywnie, nie mogą być składowane 
na wysypisku ani wysyłane do spalenia; z 
wyjątkiem odpadów, które pozostają po 
zebraniu i nie nadają się do ponownego 
użycia lub recyklingu. W takim przypadku 
spalanie lub składowanie na wysypisku 
powinno być opcją, która zapewnia najlepszy 
ogólny wynik dla środowiska.

Ustawa o higienie i zapobieganiu 
zanieczyszczeniom:

Producenci i importerzy są odpowiedzialni za 
produkty jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych, a także finansowanie edukacji oraz 
dostarczanie informacji użytkownikom.
Inforrmacje te dotyczą międy innymi nastę-
pujących aspektów: zapobieganie powstawaniu 
odpadów, właściwe postępowanie po tym, 
jak produkt stał się odpadem oraz wpływ 
produktów na środowisko i ścieki.
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Zrównoważony rozwój
Pojęcie zrównoważonego rozwoju ma długą 
historię, a obecnie stało się bardziej powszechne 
w mowie potocznej, a także zyskało popularność 
w tworzeniu różnych polityk i sprawozdawczości, 
zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. 
Zrównoważony rozwój często wiąże się z kwestiami 
środowiskowymi i ochroną przyrody, natomiast termin 
ten jest szerszy i obejmuje nei tylko środowisko.

Zrównoważony rozwój ma trzy filary: przyrodę, 
społeczeństwo i gospodarkę. Zakłada, że 
zarówno społeczeństwo jak i gospodarka 
działają w ramach, które przyroda wyznacza 
dla działalności człowieka, ale jednocześnie 
dotyka sprawiedliwości społecznej, dziedzictwa 
kulturowego i życia gospodarczego.

Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, 
możesz zbudować przyszłość, która będzie 
jednocześnie znośna, realistyczna i sprawiedliwa.

Jeśli coś jest zrównoważone, wówczas trwają 
prace nad zrównoważonym rozwojem. Ogólnie 
rzecz biorąc, obecny postęp człowieka na Ziemi 
jest niezrównoważony. Wiele zasobów Ziemi 
powstawało przez setki tysięcy, a nawet miliony 
lat, takich jak ropa naftowa, metale i stare lasy. 
Inne zaś można zregenerować w ciągu kilku lat 
czy miesięcy, a nawet dni, podobnie jak różne 
pożyteczne gatunki, takie jak bambus lub pszenica. 
Należy to wziąć pod uwagę przy korzystaniu z 
zasobów, a zwłaszcza wówczas, jeśli intencją jest 
korzystanie z nich w sposób zrównoważony.

Zasoby mogą być również niematerialne, takie 
jak kapitał ludzki, a wartość jest pojęciem 
względnym zależnym od czasu i okoliczności. 
Na przykład obecnie jest oczywistym, że wiele 
zasobów naturalnych jest znacznie cenniejszych 
niż wcześniej, zwłaszcza że ulegają degradacji i są 
niszczone przez działania człowieka.

Społeczeństwo

Wykonalny Realistyczny

Zrównowa-
żony

Sprawied-
liwy

Gospodarka

Przyroda

ZASOBY 

Obejmują wszystkie źródła wartości, tj. 
wszystko co można wykorzystać do stworzenia 
wartości dodanej. Zasoby naturalne to zasoby 
pochodzące z Ziemi, m.in. woda, grunty rolne, 
metale, ropa, lasy i inne.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  

Obejmuje zaspokajanie współczesnych 
potrzeb bez umniejszania szans przyszłych 
pokoleń na ich zaspokojenie.
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Przyjęcie zrównoważonych praktyk biznesowych 
oznacza przyjęcie długoterminowego myślenia i 
patrzenie na sprawy holistycznie, zamiast skupiania 
się na krótkoterminowych zyskach. Zrównoważony 
rozwój tak naprawdę dotyczy przyszłości, a 
wszystko co robimy dzisiaj będzie miało wpływa na 
naszą przyszłość, jak jasna lub ciemna będzie.

Nasza przyszłość jest wspólna i dlatego naszym 
obowiązkiem jest zapewnienie aby stała się  
zrównoważona.

W najprostszej formie praca firm na rzecz 
zrównoważonego rozwoju polega na przyjmowaniu 
przez firmy odpowiedzialności i konstruktywnym 
oddziaływaniu na środowisko, zarządzanie oraz 
społeczeństwo. Natomiast dla tych, którzy dopiero 
rozpoczynają podróż, można powiedzieć, że 
pierwszy krok polega na tym abyśmy byli trochę 
lepsi dla siebie jak i również w stosunku do natury.

Firma zajmująca się  
produkcją drewna

Firma nie może wycinać drzew w 
nieskończoność, nie sadząc nowych lub nie 
dając im szansy na reprodukcję. W przeciwnym 
razie nie tylko las się skurczy, na którym 
firma opiera swoje przetrwanie, ale będzie 
miał ogromny wpływ na ekosystem i lokalną 
społeczność przez kolejne dziesięciolecia lub 
stulecia.

Firma nie może zmuszać swoich pracowników 
do pracy w niekorzystnych dla zdrowia 
warunkach za zbyt niskie wynagrodzenie lub 
tygodniami bez odpoczynku, nawet jeśli w 
krótkim okresie przynosi to firmie większe 
dochody. Firma nie może tak postępować, 
ponieważ wszyscy ludzie mają prawo do 
zdrowia, godziwych zarobków i odpoczynku.

Na koniec należy wspomnieć, że firma nie 
powinna wypłacać swojemu prezesowi zbyt 
wysokiej pensji, ponieważ dochód może nie 
wystarczyć na płacenie innym pracownikom 
godziwego wynagrodzenia i długoterminowe 
wspieranie biznesu.

Jeśli firma chce promować zrównoważony 
rozwój w swoich metodach produkcji i 
eksploatacji, wówczas utrzymuje i regularnie 
pielęgnuje las; dba o zdrowie i dobre samo-
poczucie swoich pracowników, równość w 
firmie oraz o to aby zarządzanie gospodarcze 
było na drodze do utrzymania biznesu w 
dłuższej perspektywie.

PRZYKŁAD:

Zrównoważona przyszłość nie jest zadaniem, 
które można wykonać bardzo szybko. 
Właśnie dlatego zrównoważony rozwój 
jest często określany jako podróż, a nie cel 
podróży. W tym obszarze zawsze można 
dokonać wielu poprawek.

Unikaj używania terminów takich jak 
„zrównoważony”, ponieważ tak naprawdę nie  
ma on zastosowania i nie wytrzymuje analizy. 
Należy również unikać używania słów 
„ekologiczny”, „przyjazny dla środowiska” 
i „zielony”, ponieważ jest to wprowadzanie 
konsumentów w błąd co do korzyści 
środowiskowych produktu i podważa zaufanie 
do firmy. Można na przykład powiedzieć, 
że jedna opcja jest bardziej przyjazna 
dla środowiska niż inna jeśli można ją 
odpowiednio uzasadnić.
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Certyfikaty środowiskowe
Na rynku istnieje olbrzymia ilość etykiet i certyfikatów środowiskowych, ale 
nie wszystkie etykiety są równie wiarygodne. Ważnym jest, aby każdy kto 
dokonuje zakupu, dokładnie je przejrzał i dowiedział się, którym markom 
naprawdę można zaufać.

Wszystkie zaufane ekoetykiety są zgodne 
z normą ISO 14024 dotyczącą ekoetykiet i 
deklaracji.   

Łączą je następujące elementy:

• Audyty są przeprowadzane przez niezależną 
  stronę trzecią.
• Kryteria są szczegółowe i opracowane 
   przez ekspertów.
• Kryteria opierają się na analizie cyklu życia,  
   a tym samym określają wymagania dotyczące 
   surowców, produkcji, żytkowania i utylizacji.
• Kryteria zaostrzane są co kilka lat, co zapewnia 
   ciągłe udoskonalanie produktu lub usługi.

Znaki ekologiczne związane ze środowiskiem 
i zdrowiem, którym można zaufać:

Łabędź Europejski kwiatek Niebieski anioł Dobre środowisko Zielony punkt

OZNAKOWANIE EKOLOGICZNE I 
CERTYFIKACJA EKOLOGICZNA 

Oznakowania środowiskowe mówią nam o tym, że 
w procesie certyfikacji oceniany jest cały cykl życia 
produktu lub usługi, od początkowej produkcji po 
użytkowanie i utylizację. 

Natomiast oznakowania rolnictwa ekologicz-
nego odnoszą się do metod produkcji surow-
ców dla konkretnego produktu, to jest okresu 
bliższego i nie całego jego cyklu życia. Nie 
odnoszą się na przykład  do metod produkcji 
lub pakowania, tylko do kompostowania 
przemysłowego.
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Certyfikaty środowiskowe dla rolnictwa ekologicz-
nego określają, że podczas produkcji surowców 
dla konkretnego produktu, przestrzegane są 
międzynarodowe standardy rolnictwa ekologicz-
nego. Znak certyfikacji ekologicznej na rodzaju 
pieczywa oznacza, że przestrzegano określonych 
warunków uprawy składników pieczywa, ale nie 
mówi w jaki sposób pieczywo zostało wypieczone 
ani w jakim opakowaniu.  

Warunki dla rolnictwa ekologicznego to na przykład:
• Produkty nasienne, nawozy i pestycydy mają 
  charakter naturalny.
• Zamiast ciągłego przycinania stosuje się płodozmian.
• Zwierzęta gospodarskie otrzymują paszę z upraw 
   ekologicznych.

Znaki ekologiczne związane z 
rolnictwem ekologicznym, którym 
można zaufać:

Więcej informacji na temat certyfikatów  
środowiskowych znajdziesz na www.laufid.is

Islandzka żywność 
ekologiczna

Euroliść Norweska żywność 
ekologiczna

Rolnictwo 
biodynamiczne

Szewdzka żywność 
ekologiczna

Duńska żywność 
ekologiczna

Brytyjskie produkty 
organiczne

Ekologiczne 
wyroby tekstylne

Kosmetyki 
ekologiczne

Łatwiej jest dowiedzieć się, które ekoetykiety 
są wiarygodne (por. zdjęcia powyżej), niż 
dowiedzieć się, które nie są, po prostu dlatego, 
że jest ich tak wiele.
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Gospodarka o obiegu zamkniętym jest przeci-
wieństwem tzw. gospodarki liniowej, która opiera 
się na wydobyciu surowców do produkcji towarów, 
ich wykorzystaniu często przez stosunkowo krótki 
czas, a następnie utylizacji.

Problem z ekonomią liniową jest oczywisty: produ-
kuj, używaj, wyrzucaj. Oczywiście uszczuplone 
zasoby naturalne i związane z nimi zanieczyszczenia 
nie przetrwają długo, podczas gdy składowiska na 
świecie będą się powiększać i rozrastać.

Odpady składowane na wysypiskach lub w spalarniach 
są nie tylko negatywnym balastem dla Ziemi, ale 
uwalniają dużo więcej gazów cieplarnianych. Na 
przyklad składowisko śmieci w Reykjaviku to drugi  
co do wielkości współczynnik emisji po transporcie.

Dlatego musimy ponownie przemyśleć nowy 
system gospodarowania w zakresie produkcji i 
konsumpcji oraz wyeliminować marnotrawstwo. 
Celem takiej gospodarki jest znaczne zmniejszenie 
zużycia zasobów, wydłużenie żywotności materiałów 
i przedmiotów oraz zapobieganie ich szybkiemu 
znikaniu z gospodarki w postaci odpadów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym nie jest tak 
naprawdę niczym nowym. Cała otaczająca nas 
przyroda jest przystosowana do obiegu, czy to 
życia, wody, zasobów czy energii. W rzeczywistości 
natura jest najlepszym projektantem na świecie, 
ponieważ nic nie marnuje, wszystko jest 
odnawiane w taki czy inny sposób.

W idealnej gospodarce o obiegu zamkniętym, 
jak to ma miejsce w przyrodzie, ostatni etap czyli 
usuwanie i przetwarzanie odpadów byłby zbędny, 
ponieważ projektowanie, produkcja i utylizacja 
byłyby tak kompletne i doskonałe, że nigdy nie 
osiągnęłyby ostatniego etapu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to słowo, które coraz częściej słyszy 
się podczas  codziennych dyskusji. Gospodarka o obiegu zamkniętym to 
ideologia, którą należy wdrożyć na wszystkich poziomach tworzenia wartości.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

jest oparta na tym, że przedmioty jak najdłużej 
zachowują swoją wartość i użyteczność, a kiedy 
wracają z powrotem do ziemi to jak najmniej 
zakłócają przyrodę.

Zasoby 

Produkcja 
Użytkowanie

Konserwacje

Ponowne 
użycie

Usługa 
udostępniania 

Recykling

Ponowna 
produkcja

Gospodarka 
o obiegu 

zamkniętym

Utylizacja

Gospodarka liniowa

Zasoby Produkcja Dystrybucja Użytkowanie Utylizacja
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Trzy etapy tworzenia wartości

Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym 
odbywa się w trzech etapach (zobacz powyżej), z 
których każdy ma na celu maksymalizację wartości 
i wykorzystania zasobów.

Etap projektowania i produkcji, to prawdopo-
dobnie jeden z najważniejszych aspektówi tutaj 
firmy, szczególnie te zajmujące się produkcją 
mają bardzo duży wpływ. Należy pamiętać aby 
używać najbardziej zrównoważonego materiału na 
przedmioty, by były zaprojektowane w taki sposób 
aby trwać jak najdłużej lub szybko się zepsuć przy 
minimalnym wpływie na środowisko. Przedmioty 
są łatwe w naprawie i nadają się do ponownego 
użycia i/lub recyklingu.

Faza konsumpcji polega na utrzymywaniu 
przedmiotów w użyciu tak długo, jak jest to 
możliwe. Na poziomie konsumpcji najbardziej liczą 
się zachowania i decyzje konsumentów, ale często 
jest to determinowane czynnikami związanymi z 
poziomem projektowania i produkcji. Może to być 
na przykład łatwość naprawy przedmiotu ale także 
informacje, które konsumenci posiadają w danym 
momencie, przyzwyczajenia, ceny i zasady.

 

Cały plastik, który trafia na wysypisko rozpada 
się na mikrodrobiny, które przenikają do gleby 
i wody i zagrażają naszemu zdrowiu.

CZY WIEDZIAŁEŚ?

Mając na uwadze to, że do wdrożenia gospodarki 
o obiegu zamkniętym jest jeszcze długa droga, 
najważniejszą rzeczą w dzisiejszych czasach jest 
to aby odpowiednio postępować z odpadami.  
Polega to między innymi na ich sortowaniu w 
taki sposób aby można je było w jak największym 
stopniu wykorzystać ponownie, zapewwniając 
że się zepsują lub zostaną zutylizowane w 
akceptowalny sposób.

Jakie przedmioty firma produkuje, sprzedaje 
i/lub używa na co dzień i wybierz jeden 
przedmiot, na którym chcesz się skupić. Skąd 
pochodzi materiał? Czy może jest wykonany z 
różnych materiałów z różnych części świata? 
Jak łatwo naprawić ten przedmiot, jeśli się 
zepsuje/zawiedzie? Jak łatwy jest przedmiot 
do ponownego użycia lub recyklingu? Jak 
można zmienić projekt lub układ przedmiotu, 
aby było to łatwiejsze?

?

Jaka była ostatnia rzecz, którą wrzuciłeś do 
śmieci? Gdzie kończy się przedmiot? Czy ten 
przedmiot psuje się w całości czy w części? 
Co dzieje się z materiałem, z którego jest 
wykonany? Czy degradanty mogą zaszkodzić 
przyrodzie lub naszemu zdrowiu? Czy jego części 
będą istnieć długo po tym jak nas juz nie będzie?

? Dla osób najważniejsze jest dokładne
przemyślenie przedmiotów, które już
posiadamy, właściwe ich wykorzystanie
i zadbanie o to aby służyły nam jak najdłużej.
Dzieki temu unikamy wyrzucania większej 
ilości, a także niepotrzebnych zakupów oraz 
marnotrawstwa. Dotyczy to zarówno domu, 
jak i pracy.

Odpowiedzialna 
konsumpcja

Gospodarka 
odpadami

Projekto-
wanie i 

produkcja
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Gazy cieplarniane od początku znajdowały się w 
ziemskiej atmosferze w różnych ilościach, a ich ilość 
każdorazowo wpływała na temperaturę Ziemi, a w 
konsekwencji na klimat i cykl życia przez cały ten 
okres. Zwiększona ilość oznacza wyższą temperaturę, 
a mniejsza ilość oznacza niższą temperaturę.

Głównymi gazami cieplarnianymi są dwutlenek 
węgla (CO2), metan (CH4), tlenek diazotu  (N2O) 
oraz tzw. gazy fluorowe lub inaczej F-gazy. 
Dwutlenek węgla, metan i tlenek diazotu wystę-
pują naturalnie w atmosferze, m.in. wszystkie 
zwierzęta wydychają dwutlenek węgla, a rośliny 
wykorzystują go jako energię, natomiast gazy 
fluorowe są gazami wytworzonymi przez człowieka.

Największa część gazów cieplarnianych spowodo-
wanych działalnością człowieka występuje 
w postaci dwutlenku węgla, czyli około 80%. 
Następnie metan stanowi około 10%, a inne gazy 
łącznie około 10%. 

Z drugiej zaś strony gazy cieplarniane są słabe, 
tj. ta sama ich ilość powoduje różne stopnie 
ocieplenia. Porównując stopnie ocieplenia różnych 
gazów cieplarnianych, sprawdza się jaki efekt mogą 
mieć przez ponad 100 lat, ponieważ rozpraszanie się 
w atmosferze zajmuje im różny czas.

Zmiany klimatu
Gazy cieplarniane to gazy, które działają jak izolacja w ziemskiej atmosferze. 
Podobnie jak ściany szklarni przepuszczają ciepło słoneczne, ale w 
mniejszym stopniu, co powoduje tzw. efekt cieplarniany.

Stopień ociepleniaGaz cieplarniany Pochodzenie  
(działalność człowieka)

1Dwutlenek węgla, CO2
Spalanie paliw kopalnych. Spalanie 

śmieci, drzew i innej roślinności. Produkcja 
różnych materiałów, m.in. cementu

25Metan, CH4

Produkcja paliw kopalnych. Rozkład 
materii organicznej i innych składowanych 
odpadów, pochodzących od przeżuwaczy 
oraz innego rolnictwa, m.in. pól ryżowych

298Tlenek diazotu, N2O

Do 100.000F-gazy

Z rolnictwa i przemysłu
Spalanie paliw kopalnych

Spalanie śmieci

Wszystkie rodzaje procesów 
przemysłowych. System chłodzenia
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Zmiany klimatu

Po rewolucji przemysłowej, zwłaszcza od połowy XX 
wieku, ilość gazów cieplarnianych wzrosła bardzo 
gwałtownie w wyniku działalności człowieka. Do 
tego czasu ilość gazów w atmosferze wahała się 
nieznacznie od końca ostatniej epoki lodowcowej, 
czyli w przybliżeniu przez ostatnie 12 000 lat.

Z pewnością poziom gazów cieplarnianych zmieniał 
się w całej historii Ziemi, powodując zmiany 
temperatury i klimatu oraz kolejne fale wymierania. 
Nigdzie nie można znaleźć tak krótkiego okresu, 
w którym ilość gazów cieplarnianych wzrosła tak 
szybko, jak w ciągu ostatnich dwustu lat. Emisje 
wciąż rosną z roku na rok w zastraszającym tempie.

Jak już wspomniano, wzrost ilości gazów 
cieplarnianych w atmosferze ziemskiej powoduje 
wzrost temperatury Ziemi. W przypadku wahań 
temperatury zaburzane są różne niezbędne cykle, 
m.in. cykl wodny i zmiany klimatyczne.

Efekt cieplarniany jest niezbędny do życia na 
Ziemi i bez niego byłoby znacznie chłodniej, a 
właściwie byłaby epoka lodowcowa. Z drugiej 
strony to nadmierny wzrost emisji gazów 
cieplarnianych przez człowieka do atmosfery 
jest przyczyną obecnych problemów.

CZY WIEDZIAŁEŚ?

Konsekwencje tak szybkich 
zmian klimatycznych obejmują 
między innymi :
• Zwiększone prawdopodobieństwo katastrof 
  spowodowanych ociepleniem i zakłóceniami 
  systemów pogodowych, takich jak fale 
  upałów, pożary lasów, powodzie i huragany.

• Większe prawdopodobieństwo nieurodzaju 
  z powodu klęsk żywiołowych skutkują-
  cych zmniejszeniem bezpieczeństwa 
  żywnościowego.

• Ludzie są bardziej narażeni na utratę domów 
  z powodu katastrofy, która zwiększa liczbę   
  przesiedlonych osób

• Wzrost poziomu morza spowodowany 
  topnieniem lodowców zwiększa prawdo-
  podobieństwo dużych powodzi morskich 
  i zagraża obszarom przybrzeżnym.

• Wyginięcie różnych gatunków z powodu 
  wyższych temperatur, szczególnie tam, gdzie 
  jest najzimniej.

• Zakwaszenie oceanów, które zagraża 
  morskiemu łańcuchowi pokarmowemu, a 
  tym samym bezpieczeństwu żywnościowemu.
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Globalne problemy  
dotyczące klimatu

W 1992 roku została podpisana Ramowa Konwencja 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC). Jest ona niemal całkowicie powszechna 
w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
ponieważ podpisało ją 197 państw członkowskich. 
Na mocy Konwencji zawarto od tego czasu dwie 
międzynarodowe umowy klimatyczne; Protokół 
z Kioto, który obowiązywał do 2020 roku, oraz 
Porozumienie paryskie, które obowiązuje od 2021 
roku. Islandia jest członkiem Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawach zmian klimatu 
oraz obu umów międzynarodowych, które zostały 
podpisane od tego czasu.

Porozumienie paryskie

Porozumienie paryskie z 2015 r. zostało ratyfikow-
ane przez parlament w 2016 r. Celem porozumienia 
jest ograniczenie globalnego ocieplenia znacznie 
poniżej 2°C na podstawie średniej temperatury na 
początku industrializacji, a docelowo do 1,5°C.

Jednym z celów umowy jest również wspieranie 
państw rozwijających się, oraz państw znajdują-
cych się w trudnej sytuacji, a także wzmacnianie 
ich zdolności do działań łagodzących i adapta-
cyjnych; to jest ograniczenie emisji i pomoc w 
dostosowaniu się do skutków zmian klimaty-
cznych. Zgodnie z umową państwa członkowskie 
są zobowiązane wyznaczyć sobie cele ilościowe 
dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Kraje będące stronami Porozumienia paryskiego 
nie zostały zobowiązane do wyznaczenia pew-
nych minimalnych celów redukcji emisji, a ich 
wyznaczenie pozostawiono ich własnej decyzji. 
Krajowy wkład Islandii w porozumienie paryskie 
obejmował uczestnictwo we wspólnym celu UE i 
Norwegii, jakim jest zmniejszenie emisji o 40% do 
2030 roku, w oparciu o emisje z 1990 roku, które 
obecnie zaktualizowano do 55%. Ponadto zapisano 
w przepisach prawnych, że Islandia stanie się 
neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla 
nie później niż w 2040 roku. Wspólny cel Islandii, 
Norwegii i UE jest omówiony bardziej szczegółowo 
w materiale uzupełniającym.

ZAKWASZENIE MORZA 

Morze pochłania ponad połowę dwutlenku 
węgla uwalnianego do atmosfery. Spowalnia to 
zmiany klimatyczne, ale powoduje zakwaszenie 
oceanów. Dwutlenek węgla wchodzi w reakcję z 
wodą i staje się kwasem. Podczas zakweszania 
morza organizmy z muszlami m.in. plankton 
i skorupiaki, są trudniejsze do wytworzenia i 
utrzymania się w muszli. W następstwie tego 
cały cykl życiowy tych organizmów staje się 
coraz trudniejszy, zarówno w rozwoju, jak i 
reprodukcji, ponieważ zwiększona energia 
zużywana jest na utrzymanie powłoki. Wiele 
z tych organizmów zwłaszcza plankton, jest 
podstawą morskiego łańcucha pokarmowego. 
Ich zmniejszenie może mieć ogromny wpływ  
na populacje większych zwierząt morskich, 
m.in. na gatunki ryb, na których ludzkość 
polega jako źródłach żywności.

Ponadto zakwaszenie oceanów ma duży  
wpływ na koralowce, co jest jedną z najbard-
ziej widocznych zmian, jakie zakwaszenie 
oceanów wywiera na ich ekosystemy. Rafy 
koralowe będące ważnym siedliskiem wielu 
organizmów morskich, bieleją i umierają w 
bardziej kwaśnych morzach.

NEUTRALNOŚĆ WĘGLOWA  

O neutralności węglowej mówimy wówczas 
kiedy osiągana jest równowaga pomiędzy 
emisją gazów cieplarnianych powodowaną 
przez człowieka, a sekwestracją, to jest że 
emisje netto są zerowe.
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Jakie działania zamierza 
podjąć rząd Islandii w 
kwestiach klimatu?

W czerwcu 2021 roku parlament ustanowił 
prawnie cel islandzkiego rządu, jakim jest 
osiągnięcie neutralności węglowej nie później niż 
do 2040 roku. Aby osiągnąć ten cel i wspólny cel 
Islandii, UE i Norwegii, polegający na łącznej 40% 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, 
pierwszy finansowany przez Islandię plan działań 
na rzecz klimatu został wydany w 2018 roku, a 
zaktualizowany plan działania wydano w 2020 roku.

Uważa się, że przy 48 działaniach określonych w 
planie działania na 2020 roku można osiągnąć 

nawet 46% redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
za które Islandia odpowiada bezpośrednio 
do roku 2030. Te działania, które są w pełni 
ukształtowane, przyniosą redukcję o 35%, a te, 
które są w trakcie tworzenia, dodatkowe 5-11%, 
czyli łącznie 40-46%.

Działania są podzielone na dziewięć kategorii, 
z których siedem obejmuje emisje podlegające 
bezpośredniej odpowiedzialności Islandii. Kolejna 
kategoria obejmuje działania objęte systemem 
ETS, a ostatnia obejmuje emisje z użytkowania 
gruntów i leśnictwa (LULUCF). Bezpośrednia 
odpowiedzialność Islandii została omówiona 
bardziej szczegółowo w załącznikch.

Przykłady działańKategorie działań

A.3 Promocja transportu publicznego
A.7 Nowa rejestracja samochodów benzynowych i diesla 
        zakazana w 2030 r.

C.1 Wychwytywanie dwutlenku węgla z elektrowni geotermalnych
C.4 Krajowe paliwa odnawialne

E.3 Zwiększona krajowa produkcja warzyw
E.4 Lepsze wykorzystanie i obchodzenie się z nawozami

G3 Dostarczanie informacji środowiskowych
G.8 Zrównoważone zamówienia publiczne

B.2 Elektryfikacja portów
B.4 Wymiana energii na promach

D.1 Regulacja F-gazów

F.2 Zakaz składowania odpadów organicznych

H.1 Wychwytywanie dwutlenku węgla z przemysłu ciężkiego
H.2 Bardziej restrykcyjne zasady w systemie handlu 
        uprawnieniami do emisji (ETS)

I.2 Promocja rekultywacji gruntów
I.4 Ochrona terenów podmokłych

A. Transport lądowy

C. Produkcja energii i drobny przemysł

E. Rolnictwo

G. Zachęty do zmian

B. Statki i porty

D. F-gazy i zastosowanie chemiczne

F. Odpady i marnotrawstwo

H. ETS: Lotnictwo i przemysł

I. Użytkowanie gruntów
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Materiały uzupełniające
Zobowiązania i cele Islandii dotyczące klimatu.

Krajowy wkład Islandii w porozumienie paryskie 
obejmuje uczestnictwo we wspólnym celu UE 
i Norwegii, jakim jest zmniejszenie emisji o 40% 
do roku 2030, w porównaniu z emisjami z 1990 
roku. Na początku 2021 roku Islandia przedstawiła 
zaktualizowany wkład krajowy, aby wziąć udział w 
nowym celu UE polegającym na 55% redukcji emisji w 
porównaniu z 1990 roku zamiast 40%, we współpracy 
z UE i Norwegią. Ponadto w prawie zapisano, że 
Islandia stanie się neutralna pod względem emisji 
dwutlenku węgla nie później niż w 2040 roku.

Wspólny system UE, Islandii i Norwegii dzieli 
emisję gazów cieplarnianych w regionie na trzy 
kategorie; emisje podlegające bezpośredniej 
odpowiedzialności państw (ESR: Effort Sharing 
Regulation), emisje objęte Europejskim Systemem 
Handlu Emisjami (EU ETS: Emissions Trading 
System) oraz emisje wynikające z użytkowania 
gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa 
(LULUCF). Dla każdej z tych kategorii wyznaczono 
cele, aby osiągnąć łączną redukcję o 40%; około 
30% redukcji w ESR, 43% w ETS oraz że emisje z 
LULUCF nie wzrastają w każdym kraju. Takie kryteria 
nie zostały ustalone dla zaktualizowanego celu UE, 
Islandii i Norwegii, jakim jest redukcja o 55%.

Branża objęta systemem handlu ETS (patrz dalsze 
wyjaśnienia na stronie 53)
   - Spalanie paliw, przemysł lokalny (CO2), produkcja    
     krzemu i metali krzemowych (CO2) oraz produkcja 
     aluminium (CO2 i PFC)
Powiązanie i wydanie LULUCF  (patrz szczegółowe 
wyjaśnienie na stronie 53)
     - Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania
       gruntów i leśnictwo
Lotnictwo międzynarodowe i żegluga.

W ramach ogólnego celu 30% redukcji ESR, 
Islandii przypisano redukcję o 29%. Przydział 
każdego państwa uwzględnia jego produkt krajowy 
na mieszkańca (PKB/kapitał) oraz szczególne 
okoliczności, którymi w przypadku Islandii 
była już wymiana energii w zakresie dostaw 
energii elektrycznej i ciepła, co doprowadziło do 
zmniejszenia celu. Jednak rząd Islandii wyznaczył 
sobie jeszcze wyższy cel, czyli 40% redukcję emisji 
w ramach bezpośredniej odpowiedzialności 
Islandii do 2030 roku.

W jaki sposób podzielona jest odpowiedzialność 
za emisje  w Islandii?

Co roku Agencja Środowiska przekazuje Unii 
Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(UNFCCC) tzw. Krajowy Raport o emisji gazów 
cieplarnianych zgodnie ze swoimi zobowiązaniami. 

Nie wszystkie emisje gazów cieplarnianych, które 
występują w Islandii, podlegają bezpośredniej 
odpowiedzialności rządu. Emisje są podzielone 
zgodnie z definicjami Międzyrządowego Zespołu 
ds. Klimatu ONZ (IPCC) i są klasyfikowane według 
pochodzenia emisji.

Energia 
   - Transport drogowy, statki rybackie, elektrownie  
      geotermalne, maszyny i urządzenia, nawigacja przybrzeżna, 
      spalanie paliw przemysłowych, loty krajowe itp.
Przemysł (część przemysłu, która nie jest objęta systemem 
handlu ETS)
Przemysł chemiczny, przemysł mineralny, zastosowania 
chemiczne, rozpuszczalniki itp. 
Rolnictwo
    - Fermentacja jelitowa, gleba handlowa, obróbka 
       odchodów zwierzęcych i nawozów
Odpady
  - Usuwanie odpadów, oczyszczanie ścieków, spalanie i 
    spalanie otwarte oraz kompostowanie.

Emisje, za które bezpośrednio 
odpowiada rząd Islandii:

Emisje, które nie podlegają bezpośredniej 
odpowiedzialności rządu islandzkiego:
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Jaki jest całkowity poziom emisji w Islandii?

Całkowite emisje Islandii w 2019 roku z ETS, ale 
bez LULUCF oraz międzynarodowego lotnictwa i 
żeglugi wyniosły 4722 kt ekwiwalentu CO2e, tj. 4,8 
mln ton. Po uwzględnieniu użytkowania gruntów 
i leśnictwa (LULUCF), całkowita emisja w Islandii 
wyniosła 13 794 kt ekwiwalentu CO2e, prawie 
14 milionów ton. Emisje, za które bezpośrednio 
odpowiada rząd Islandii w 2019 roku, wyniosły 
2883 kt ekwiwalentu CO2e, czyli prawie 3 mln ton. 
Głównym źródłem emisji, za które bezpośrednio 
odpowiada rząd Islandii, jest transport drogowy 
(33%), zużycie oleju na statkach rybackich (18%), 
fermentacja (10%) oraz gleba użytkowa, tj. z 
powodu upraw (8%).

Co to jest system handlu ETS?

ETS (System Handlu Emisjami) oznacza, że 
emisja dwutlenku węgla (CO2) z określonej 
działalności podlega uprawnieniom do emisji 
i weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Obejmuje 
ona m.in. produkcję energii poprzez spalanie 
paliw kopalnych, produkcję i obróbkę żelaza 
oraz loty między krajami europejskimi. Za loty 
międzykontynentalne nie są odpowiedzialne 
poszczególne kraje lub kontynenty. Ponad 11 
000 firm odpowiada za około 45% emisji gazów 
cieplarnianych w Unii Europejskiej.

Ten system handlu został zaprojektowany 
jako system zachęt ekonomicznych i powinien 
prowadzić do obniżenia emisji gazów cieplarnia-
nych. W ten sposób przedsiębiorstwa w ramach 
ETS otrzymują określoną liczbę uprawnień 
do emisji w każdym okresie, ale łączna liczba 

uprawnień do emisji z czasem maleje i dlatego 
powinna przyczynić się do redukcji emisji.

Na przestrzeni 2013-2020 roku spadek emisji 
wyniósł 1,74% rocznie, ale aby zrealizować 
zobowiązania Porozumienia paryskiego dotyczące 
43% niższych emisji w 2030 roku w porównaniu z 
rokiem 2005, spadek musi wynosić 2,2% rocznie 
od 2021 do 2030 roku.

Co się dzieje, kiedy firmy nie mają uprawnień  
do emisji?

Przedsiębiorstwa muszą wtedy albo opracować 
sposoby redukcji emisji, albo kupić dodatkowe 
uprawnienia na rynku lub na aukcji publicznej. W 
ten sposób uzyskuje się zachętę ekonomiczną dla 
firm do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Co to jest LULUCF?

LULUCF - skrót od: land use, land use change 
and forestry – użytkowanie gruntów, zmiana 
użytkowania gruntów i leśnictwo. Tak nazywa 
się unijna inicjatywa mająca na celu zwiększenie 
zaangażowania sektora rolnictwa i leśnictwa w 
walkę z globalnym ociepleniem klimatu. Kategoria 
ta nie wchodzi w zakres bezpośrednich zobowiązań 
Islandii w sprawach klimatycznych. Głównym tego 
powodem jest brak dalszych badań tej kategorii 
na arenie międzynarodowej, dotyczących emisji, a 
zatem niepewność co do wielkości emisji. Islandia 
zobowiązała się jednak nie zwiększać tej emisji. 
W tej dziedzinie prowadzone są dalsze badania. 
W bardzo ograniczonym zakresie Islandia może 
domagać się szczególnego powiązania LULUCF z 
emisjami z innych kategorii.

Rozkład emisji gazów cieplarnianych w Islandii

33%

18%

8%
3%

10%

6%

20%

13%

67%
7%

6%

8%

Dystrybucja emisji pod bezpośrednią odpowiedzialnością rządu

Bezpośrednia odpowiedzialność rządu ETS LULUCF Transport drogowy Statki rybackie Gleba użytkowa

Utylizacja odpadów Sprzęt chłodzący (F-gaz) Elektrownie 

Fermentacja jelitowa Maszyny i urządzenia Inne
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Wyjazdy służbowe:
• Data rozpoczęcia podróży
• Liczba podróżujących pracowników
• Miejsce docelowe
• Użyta opcja podróży
    - W przypadku podróży wynajętym samochodem 
       lub taksówką postępuj zgodnie z poniższymi 
       instrukcjami
     - W przypadku podróży samolotem należy podać 
        informacje o linii lotniczej, liczbie lotów oraz 
        wylotu i celu każdego lotu

Wynajem samochodów osobowych i taksówek:
• Data wypożyczenia samochodu
• Rodzaj samochodu
• Liczba przejechanych km
     - Jeżeli firma posiada samochód do regularnego 
       wynajmu, ilość przejechanych kilometrów należy 
      zsumować ostatniego dnia każdego miesiącar

Odpady:
• Data usunięcia odpadów
• Ilość odpadów w podziale na kategorie

Transport i dystrybucja towarów:
• Data przekazania lub dystrybucji
• Wyjazd i miejsce docelowe transportu
• Rodzaj pojazdu używanego do transportu

Załączniki
Dane do obliczeń śladu węglowego.

Dane  pochodzić od firm w 
następującej postaci:

Pojazdy należące do firmy:
• Rodzaj paliwa
• Ilość paliwa (L)
• Data zakupu paliwa

albo:
• Typ pojazdu
• Liczba przejechanych kilometrów (należy 
  zsumować ostatniego dnia każdego miesiąca)

Inne maszyny zasilane paliwami kopalnymi:
• Rodzaj paliwa
• Ilość paliwa (L)
• Data zakupu paliwa

Szczególne emisje związane z produkcją:
• Źródło emisji (z powodu jakich procesów)
• Rodzaj/e powietrza
• Ilość

Zużycie energii elektrycznej:
• Sprzedawca energii elektrycznej
• Ilość energii elektrycznej (kWh)
• Data odczytania (przynajmniej raz na kwartał)

Zużycie ogrzewania:
• Dystrybutor dostaw ciepła
• Zużycie ciepła (m3)
• Data odczytania (przynajmniej raz na kwartał)

Wyjazdy pracowników do i z pracy:
• Liczba pracowników
• Wyniki ankiety dotyczącej nawyków podróżowania
     - Pokazuje liczbę osób, które podróżują 
       samochodem, transportem publicznym, 
       rowerem lub pieszo, a także liczbę osób w 
       każdym samochodzie, typ/rozmiar samochodu, 
       przebytą odległość oraz częstotliwość jazdy
     - Można w Laufið uzyskać dostęp do ankiety 

Należy jasno określić, skąd pochodzą wszystkie 
informacje, czy pochodzą z księgowości firmy, są 
gromadzone przez usługodawców, czy też mają 
inne źródło pochodzenia (np. badanie nawyków 
podróżowania pracowników).
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