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1. Wprowadzenie

CEL  I   A D R E SACI  I   Z AWA R TOŚ Ć  PR ZE WO D N I K A

Niniejszy przewodnik adresujemy do pracodawców i pracowników szeroko rozumianej branży metalowej, w szcze-
gólności obejmującej:

• hutnictwo

• odlewnictwo

• wytwarzanie elementów metalowych

• produkcję maszyn i urządzeń (obrabiarek, maszyn rolniczych, turbin, pomp, części maszyn…

• branżę motoryzacyjną

Przewodnik ma pomóc we wdrażaniu w przedsiębiorstwach Europejskiego Zielonego Ładu przyjętego przez Unię 
Europejską w sposób uwzględniający prawa i ochronę interesów pracowniczych, a więc dokonać sprawiedliwego 
przejścia do gospodarki neutralnej klimatycznie.

W Rozdziale 1 wyjaśniamy jaka jest idea Europejskiego Zielonego Ładu, czego będzie dotyczyła zielona transforma-
cja w przemyśle i jaki będzie miała wpływ na rynek pracy, a także co oznacza jej sprawiedliwe przeprowadzenie.

W Rozdziale 2 omawiamy założenia i rozwiązania EZŁ, które są istotne dla zielonej transformacji w przemyśle 
i dotyczą: efektywności energetycznej, transformacji energetycznej, przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego 
i zapobiegania zanieczyszczeniom, przejścia na technologie produkcji neutralne dla klimatu oraz dostosowania 
działalności branż powiązanych z transportem do celów niskoemisyjnej mobilności. Wskazujemy również jakie 
rodzaje działań powinny podjąć przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach, oraz omawiamy wyzwania dla 
przemysłu związane z wdrażaniem EZŁ.

W rozdziale tym wymieniamy najważniejsze unijne strategie, plany i akty prawne. W wersji elektronicznej przewod-
nika zostały one zaopatrzone w aktywne linki do dokumentów źródłowych, gdzie czytelnicy mogą znaleźć szczegó-
łowe informacje. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami, jak również do śledzenia aktualnych informacji 
na temat stanu prac związanych z EZŁ na stronach Komisji Europejskiej.

W rozdziale 3 omawiamy przykłady rozwiązań, które mogą wdrożyć przedsiębiorstwa sektora metalowego w ra-
mach wdrażania EZŁ. Charakteryzują się one zróżnicowanym progiem trudności wdrożenia. W rozdziale tym wska-
zujemy również jakie zmiany istotne dla pracowników mogą wiązać się z wprowadzeniem rozwiązań wdrażających 
EZŁ, a także przedstawiamy sposoby łagodzenia możliwych negatywnych skutków w tym zakresie.

W rozdziale 4 przechodzimy do samego procesu planowania i wdrażania zielonej transformacji w przedsiębiorstwie. 
W pierwszej części omawiamy zasady planowania procesu. Stanowią one wskazówkę dla pracodawcy, a jednocze-
śnie narzędzie dla pracowników zawierające postulaty wobec pracodawcy. Następnie omawiamy krok po kroku pro-
ces zielonej transformacji – od fazy wstępnej przez planowanie, wdrażanie i monitorowanie po ewaluację – w tym 
udział pracowników i jego zalecane formy na poszczególnych etapach.

Kolejne dwa rozdziały poświęcamy szczegółowemu omówieniu uczestnictwa pracowników w procesie zielonej trans-
formacji. W rozdziale 5 czytelnicy znajdą krótkie omówienie praw pracowniczych dotyczących uczestnictwa zagwa-
rantowanych w prawie europejskim; roli, jaką organizacje pracowników mogą i powinny odgrywać w zielonej trans-
formacji na poziomie zakładowym zgodnie z zaleceniami EKZZ, a także podstawowych form uczestnictwa.
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W rozdziale 6 przedstawiamy plan włączania pracowników w proces wdrażania celów EZŁ w przedsiębiorstwie. 
Wyjaśniamy, dlaczego pracownicy powinni być włączeni w planowanie i wdrażanie zielonej transformacji oraz wy-
mieniamy kolejno kroki, które do tego prowadzą, a więc o co powinni zabiegać pracownicy. Następnie wskazujemy 
w jakie działania mogą i powinni być angażowani pracownicy i jakie formy powinno mieć ich uczestnictwo.

Na koniec, w rozdziale 7 omawiamy mechanizmy monitorowania procesu zielonej transformacji i oceny jego wy-
ników. Zawiera on zestaw narzędzi, które mogą być do tego wykorzystane: schemat oceny oraz listę wskaźników, 
która pozwala na ocenę wdrażania EZŁ w trzech wymiarach: ekologiczno-klimatycznym, społecznym (odnoszącym 
się do pracowników) oraz jakości procesu i zaangażowania pracowników.

Zachęcamy również do zapoznania się z modułami szkoleniowymi na temat Europejskiego Zielonego Ładu, które 
powstały w ramach projektu „Let’s Get Green” dostępnymi pod adresem http://startandgo-ewc.com/coursesslect, 
które są istotnym uzupełnieniem niniejszego poradnika.

EU R O PE JSK I  Z I ELO N Y  Ł A D  I   J EG O  KO N T EK S T

Zmiana klimatu jest faktem i globalnym zagrożeniem dla gospodarek i społeczeństw. Dlatego bodaj najważniejszym 
współczesnym wyzwaniem jest złagodzenie zmiany klimatu przy jednoczesnym budowaniu odporności na jej skutki.

Międzynarodowa Organizacja Pracy wskazuje, że do roku 2030 będziemy każdego roku na świecie tracić 2,2% godzin 
pracy ogółem – co odpowiada produktywności 80 milionów pełnoetatowych miejsc pracy – ponieważ wysokie tem-
peratury uniemożliwią wykonywanie pracy lub pracownicy będą zmuszeni pracować wolniej. Jednocześnie aż 1,2 
miliardów miejsc pracy (40%) na świecie zależy od zdrowego i stabilnego środowiska.1

Odpowiedzią Unii Europejskiej na to wyzwanie oraz zobowiązania wynikające z Porozumienia Paryskiego przyjętego 
na szczycie klimatycznym ONZ w 2015 jest Europejski Zielony Ład.

Europejski Zielony Ład (EZŁ) – jest to strategia wzrostu na rzecz osiągniecia neutralności klimatycznej w krajach 
UE do roku 2050, która jednocześnie zakłada oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów. Cele 
EZŁ mają być realizowane w taki sposób, by gospodarka unijna zachowała konkurencyjność w dłuższym horyzoncie 
czasowym oraz żeby żadna osoba ani region nie pozostały w tyle.

EZŁ dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z energetyki, transportu, przemysłu i rolnictwa oraz do zwięk-
szenia pochłaniania gazów z atmosfery przez lasy i gleby (m.in. poprzez powiększanie sieci obszarów chronionych, 
odbudowę ekosystemów i leśnych zasobów przyrodniczych oraz ograniczenia w wykorzystaniu biomasy leśnej 
na cele energetyczne).

Cel osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE jest wiążący dla państw członkowskich na mocy rozporządzenia 
Europejskie prawo o klimacie. Państwa mają obowiązek do podjęcia działań na rzecz realizacji tego celu, przy czym 
rozporządzenie wskazuje, że powinno to odbywać się w sposób uczciwy i solidarny.

1  ILO (2019)

http://startandgo-ewc.com/coursesslect
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
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Dążenie do neutralności klimatycznej wyznacza kierunek działań w polityce europejskiej na wiele lat. Dzięki temu 
polityka ta staje się przewidywalna, co ma kluczowe znaczenie dla inwestorów i przedsiębiorców.

Do roku 2030 Unia ma osiągnąć co najmniej 55% redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) netto w porównaniu 
z poziomami z roku 1990. Ten pośredni cel jest również zapisany w Prawie o klimacie. Prawo mówi również w jaki 
sposób wyznaczony zostanie cel na rok 2040. Rozporządzenie przewiduje ponadto:

• uspójnienie z celami klimatycznymi wszystkich polityk unijnych, a także

• wypracowanie z poszczególnymi branżami sektorowych map drogowych, czyli ścieżek dojścia do neutralno-
ści klimatycznej w poszczególnych sektorach gospodarki.

EZŁ jest wdrażany poprzez pakiet zmian w strategiach i przepisach unijnych oraz nowe inicjatywy, znany pod nazwą 
„Gotowi na 55” (Fit for 55) oraz poprzez system finansowania przyjęty w ramach Planu Inwestycyjnego Europejskiego 
Zielonego Ładu (EGDIP), który zakłada zgromadzenie na inwestycje związane z EZŁ kwoty 1 miliarda euro.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga radykalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przede 
wszystkim CO2, a więc dekarbonizacji gospodarki. Najważniejszym źródłem emisji CO2 powodowanej przez człowieka 
jest spalanie paliw kopalnych. W 2019 roku uzależnienie gospodarki UE od importu węgla kamiennego wynosiło 
70%, od gazu ziemnego 90% oraz od ropy naftowej 97%, a wartość importu tych paliw osiągnęła 363 miliardów euro, 
co odpowiada 2,6% europejskiego PKB, lub kosztowi ponad 9 milionów miejsc pracy w Europie.2

W związku z zakłóceniami na światowym rynku energii spowodowanymi inwazją Rosji na Ukrainę Komisja Europejska 
przyjęła w maju 2022 r. Plan REPowerEU. Zakłada on przyspieszenie transformacji energetycznej i uniezależnienie 
się od rosyjskich paliw kopalnych. Cel ten ma być osiągnięty przez oszczędność energii, zróżnicowanie dostaw energii 
oraz szybsze wprowadzenie energii ze źródeł odnawialnych w celu zastąpienia paliw kopalnych w domach, przemyśle 
i energetyce. Oznacza to przyspieszenie działań realizowanych w ramach EZŁ.

 
K I ER U N K I  Z I ELO N E J  T R A N SFO R M AC J I  W   PR ZE MYŚ L E

Cele Europejskiego Zielonego Ładu powinny być osiągnięte m.in. dzięki zielonej transformacji w przemyśle, która 
w sektorze metalowym oznacza:

• zwiększenie efektywności energetycznej procesów i produktów

• korzystanie z energii pochodzącej ze źródeł niskoemisyjnych

• przejście z liniowego modelu gospodarowania (wykop, wyprodukuj, wykorzystaj, wyrzuć) do gospodarki 
o obiegu zamkniętym (efektywne wykorzystanie i ciągłe odtwarzanie zasobów)

• przejście na neutralne dla klimatu technologie produkcji, szczególnie w sektorach energochłonnych.

• a w przypadku branż przemysłowych związanych z transportem, m.in. przemysłu motoryzacyjnego dosto-
sowanie działalności do rozwijania przyjaznej dla środowiska i klimatu oraz inteligentnej mobilności.

Europejska polityka przemysłowa zakłada dwojaką transformację przemysłu (twin transition), czyli powiązanie zie-
lonej transformacji z transformacją cyfrową. Dzięki temu łatwiej będzie osiągnąć cele EZŁ, a jednocześnie budo-
wać konkurencyjność europejskiego przemysłu w dobie rewolucji przemysłowej 4.0 związanej z cyfryzacją. Cyfrowa 
transformacja ma pomóc w dekarbonizacji i przejściu na gospodarkę obiegu zamkniętego, a także wesprzeć wydaj-
ność i wyposażyć pracowników w nowe umiejętności.

2 Dane Eurostat cytowane za:  
https://www.eeas.europa.eu/eeas/energy-prices-european-green-deal-and-eu-foreign-and-security-policy_en

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_pl
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W PŁY W  T R A N SFO R M AC J I  NA   RY N EK  PR AC Y

Przejście do zdekarbonizowanej, energooszczędnej i zasobooszczędnej gospodarki jest bardzo dużym wyzwaniem, 
wymagającym m.in. daleko idących przeobrażeń w przemyśle oraz zmian technologicznych, a także radykalnej 
zmiany modelu produkcji i konsumpcji. Jednocześnie transformacja oznacza wiele korzyści: poprawę stanu śro-
dowiska (i w rezultacie warunków do życia) i mniejszą presję na jego zasoby, większą niezależność energetyczną 
i surowcową, a także szansę na rozwój innowacyjności i technologicznego know-how Europy. Proces transformacji 
wymaga stabilnych ram polityki publicznej. EKZZ wskazuje, że są one również niezbędne, by w tym procesie były 
tworzone i zachowywane miejsca pracy.3 Takich ram na najbliższe dekady dostarcza EZŁ. Ułatwiają one przewidy-
wanie trendów i odpowiednie przygotowanie pracowników do zmian na rynku pracy, a także stwarzają związkom 
zawodowym szansę włączania się w kształtowanie polityki klimatycznej.

W wyniku zielonej transformacji gospodarki jedne miejsce pracy zostaną zlikwidowane, ale w ich miejsce powsta-
ną inne, pojawią się również nowe zawody wymagające nowych umiejętności i kompetencji. Nowe miejsca pracy 
będą powiązane z inwestycjami w odnawialne źródła energii i efektywne wykorzystanie energii. Powstaną w branży 
wytwórczej, przemyśle maszynowym, produkcji środków transportu, usługach komunalnych, budownictwie i łań-
cuchach dostaw powiązanych z tymi branżami. Zwiększy się liczba miejsc pracy dla pracowników o wysokich kwali-
fikacjach, jak również wzrośnie zapotrzebowanie na prace średnio- i niskowykwalifikowane, które mogą się wiązać 
z gorszymi warunkami lub większymi zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (np. w recyklingu).

Szacuje się, że w całej Unii Europejskiej działania prowadzące do 55% obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE 
do roku 2030 mogą przynieść wzrost miejsc pracy netto nawet o 884 tysiące. Co więcej, jeśli wszystkie kraje dotrzy-
mają przyjętych wskaźników klimatycznych, wdrożenie Pakietu „Gotowi na 55” może skutkować wzrostem zatrud-
nienia w przemysłach energochłonnych, np. w branży metali żelaznych o 7%.4

 
 
J A K  Z A P E W N I Ć  S P R AW I E D L I WĄ  T R A N S F O R M AC J Ę  ( J U S T  T R A N S I T I O N )

Cele EZŁ powinny być wdrażane w sposób zapewniający sprawiedliwe przejście do gospodarki neutralnej klimatycz-
nie. Zasady sprawiedliwej transformacji5 to:

• Aktywne zachęcanie do dekarbonizacji (opóźnianie dekarbonizacji nie jest sprawiedliwe).

• Unikanie blokady węglowej (carbon lock-in), czyli decyzji, które ograniczają przyszłe możliwości redukcji emisji.

• Wspieranie regionów dotkniętych transformacją.

• Wspieranie pracowników, ich rodzin i szerszej społeczności dotkniętej zamknięciem zakładów lub ograni-
czeniem ich działalności.

• Usuwanie szkód ekologicznych i zagwarantowanie, że koszty z tym związane nie będą przenoszone z sektora 
prywatnego na sektor publiczny (zasada zanieczyszczający płaci).

• Działania odpowiadające na problem nierówności ekonomicznych i społecznych.

• Zapewnienie włączającego i przejrzystego procesu transformacji.

3  ETUC (2018)
4  Asikainen, T. et al (2021)
5  Atteridge, A., C. Strambo (2020)
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2. Europejski Zielony Ład w przemyśle

O BSZ A RY  I   NA R ZĘ DZIA  W D R A Ż A N IA  E ZŁ

Narzędziem horyzontalnym wspierającym ograniczanie emisji CO2 z przemysłu w Unii Europejskiej jest European 
Trading System (ETS) – system handlu pozwoleniami na emisje CO2, który obejmuje energetykę i przemysł i ma być 
rozszerzony na transport i budownictwo.

Poniżej omówione zostały elementy EZŁ dotyczące poszczególnych obszarów zielonej transformacji w przemyśle oraz 
wskazane typy działań, które mogą i powinny podjąć przedsiębiorstwa (szczegółowe przykłady przedstawiono w rozdz. 3).

1.   Efektywność energetyczna

Cele dla UE: w całej gospodarce do 2030 roku zmniejszenie końcowego zużycia energii o 36%; zmniejszenie pier-
wotnego zużycia energii o 39% w stosunku do prognoz z 2020 r., co zgodnie z nową metodologią odpowiada zwięk-
szeniu efektywności energetycznej o 9%. W ramach RePOWEREU proponuje się zwiększenie tego celu do 13%. 
Cel dla każdego kraju: 1,5% zaoszczędzonej energii w całej gospodarce. W ramach RePOWEREU proponuje się zwięk-
szenie tego celu do 2%..

 
EZŁ kładzie nacisk na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorach energochłonnych: energetyce, branży 
wytwórczej (w tym w przemyśle metalowym) i budownictwie.

Energochłonne procesy przemysłowe wiążą się z dużym zużyciem energii, co przekłada się na wysokie koszty. W ra-
mach EZŁ UE wspiera rozwój nowych energooszczędnych technologii.

UE promuje energooszczędne produkty poprzez obowiązek etykietowania (który będzie dotyczył nie tylko aspektu 
energii i obejmie jak najszerszą gamę produktów – zob. pkt. 3 poniżej).

Przedsiębiorstwa branży metalowej mogą poprawić swoją efektywność energetyczną poprzez: optymalizację pro-
cesu produkcji, odzyskiwanie energii, zastosowanie energooszczędnych technologii i urządzeń, a także poprawę 
efektywności energetycznej infrastruktury technicznej i nietechnicznej (budynki, rurociągi). Do obniżenia końco-
wego zużycia energii przedsiębiorstwa mogą przyczynić się poprzez wytwarzanie energooszczędnych produktów.

 
2. Transformacja energetyczna – przejście na energię ze źródeł niskoemisyjnych

Cele dla UE:
w całej gospodarce zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 40%, w ramach RePOWEREU propozycja 
podniesienia do 45%;
w budynkach: 49% udział OZE do 2030 r.; 1,1% wzrost udziału OZE rocznie (do ogrzewania i chłodzenia); (orientacyj-
nie) 2,1% wzrost udziału OZE oraz ciepła i chłodu odpadowego rocznie w budynkach komunalnych.
w przemyśle: wzrost wykorzystania OZE o 1,1% rocznie; wodór wykorzystywany w przemyśle niezależnie od jego 
przeznaczenia powinien być w 50% wytworzony przy użyciu odnawialnych źródeł energii.
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Paliwa wykorzystywane we wszystkich sektorach (nie tylko w transporcie) będą podlegać certyfikacji i będzie je moż-
na identyfikować. Żeby zaspokoić zapotrzebowanie na czystą energię EZŁ przewiduje zwiększenie mocy energetyki 
opartej na źródłach odnawialnych i jej integrację z systemem energetycznym. W tym celu wspiera rozwój inteli-
gentnych sieci, modernizację sieci energetycznych i zwiększenie zdolności magazynowania dużych ilości energii, jak 
również nowe kierunki: wykorzystanie odnawialnego wodoru6 i rozwój infrastruktury wodorowej oraz jej integrację 
z istniejącymi sieciami, a także rozwój morskich sieci elektroenergetycznych.

Zgodnie ze Strategią wodorową w latach 2024-2030 zainstalowana moc elektrolizerów do produkcji wodoru ma osią-
gnąć co najmniej 40 GW. Odnawialny wodór stanie częścią zintegrowanego systemu energetycznego, a więc będzie do-
stępny dla branży stalowej i transportu ciężarowego, kolejowego i morskiego. Wodór będzie produkowany w pobliżu 
użytkownika lub odnawialnych źródeł energii. W latach 2030-2050 technologie wytwarzania odnawialnego wodoru 
powinny być gotowe do wdrożenia w dużej skali, wszędzie tam, gdzie inne rozwiązania są niewykonalne lub droższe.

Przedsiębiorstwa powinny dążyć do dekarbonizacji źródeł energii, z których korzystają, to znaczy zwiększenia 
udziału energii źródeł odnawialnych, która dzięki EZŁ stanie się powszechnie dostępna. Powinny również prze-
analizować możliwość wykorzystania ciepła odpadowego z procesów przemysłowych do ogrzewania budynków 
w lokalnych sieciach komunalnych.

 
3. Przejście do gospodarki obiegu zamkniętego i zapobieganie zanieczyszczeniom

Cele dla całej UE:
do roku 2050 ograniczenie zanieczyszczeń do poziomu, który nie będzie uważany za szkodliwy dla zdrowia i ekosys-
temów przyrodniczych i nie będzie przekraczać zdolności planety do radzenia sobie z tymi zanieczyszczeniami;
do roku 2030 ograniczenie wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzkie (zgony) o 55%; zmniejszeni odset-
ka osób narażonych na hałas powodowany przez transport (o 30%); liczby ekosystemów, których bioróżnorodność 
jest zagrożona przez zanieczyszczenie powietrza (o 25%)

W gospodarce obiegu zamkniętego materiały i surowce, które trafiają do obiegu pozostają w nim i są ponownie 
w nim wykorzystywane zamiast trafiać do środowiska w postaci odpadów i zanieczyszczeń. Zasoby biologiczne 
są wykorzystywane nie szybciej niż tempo ich odtwarzania, a energia pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zasady 
GOZ muszą być wdrożone na wszystkich etapach łańcucha wartości: poczynając od projektowania przez produkcję 
i całą drogę do konsumenta, eksploatację i zagospodarowanie zużytego produktu.

Nowy plan działania dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego przewiduje przejście na zrównoważone produkty 
(sustainable products), między innymi dzięki odpowiedniemu projektowaniu produktów (ekoprojektowanie).

Produkty mają być trwalsze i naprawialne, ulepszane i ponownie wykorzystywane oraz łatwe do poddania recyklin-
gowi. Konsumenci będą mieć wzmocnione prawo do napraw i prawo do informacji o wpływie produktów i usług 
na środowisko i klimat. Produkty jednorazowego użytku mają być wycofane i zastąpione trwałymi wyrobami wielo-
razowego użytku. W wytwarzaniu nowych produktów większy udział powinny mieć materiały z recyklingu.

6 Czyli wytworzonym (1) w drodze elektrolizy wody, do której użyto energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub (2) w pro-
cesie reformingu biogazu lub biochemicznego przekształcania biomasy, pod warunkiem spełnienia wymagań zrównoważono-
ści (sustainability).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
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Zgodnie z Planem działania „Zero zanieczyszczeń” · produkty i usługi powinny być projektowane tak, żeby w żadnej 
fazie cyklu ich życia (produkcji, dostarczania, wykorzystywania i utylizacji) nie powstawały zanieczyszczenia. Jeśli 
nie da się im zapobiec, należy je minimalizować i kontrolować ich ilość. Powstałe zanieczyszczenia należy usuwać, 
a związane z nimi szkody naprawiać i rekompensować w myśl zasady „zanieczyszczający płaci”.

Dyrektywa dotycząca ekoprojektu zostanie rozszerzona o produkty nie związane z energią. Produkty będą musiały 
posiadać odpowiednie etykiety dotyczące wpływu na klimat i środowisko. UE wprowadzi zestandaryzowaną meto-
dologię dotyczącą śladu ekologicznego produktu i śladu ekologicznego organizacji, żeby zapobiec nieuprawnionym 
twierdzeniom ze strony firm dotyczącym ich wpływu na środowisko.

Wszystkie produkty budowlane, m.in. wyroby ze stali konstrukcyjnej zostaną objęte jednolitymi wymaganiami doty-
czącymi śladu ekologicznego w ramach Rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych.

Będą obowiązywały cyfrowe paszporty produktów, które pozwolą na śledzenie informacji o produktach w ciągu 
całego cyklu ich życia.

Przewiduje się dalej idące stosowanie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (która dotyczy obecnie odpadów 
opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz pojazdów 
wycofanych z eksploatacji).

Szczegółowe cele i rozwiązania wspierające GOZ zostaną przyjęte dla następujących obszarów: plastiki; tekstylia; 
odpady elektryczne i elektroniczne (e-waste); żywność, woda i składniki odżywcze; opakowania; baterie i pojazdy; 
budynki i budownictwo.

Produkcja baterii i materiałów do ich wytworzenia będzie musiała spełniać wymagania dotyczące niskiego śladu węglo-
wego oraz poszanowania praw człowieka oraz norm społecznych i ochrony środowiska. Wprowadzone zostaną wymogi 
dotyczące: wydajności, trwałości i etykietowania baterii oraz minimalnego udziału metali z odzysku: kobaltu, ołowiu, litu 
i niklu, jak również zbiórki przenośnych baterii oraz generowanych przez nie odpadów, a także system rejestracji baterii.

Opakowania mają spełniać warunek opłacalności ponownego wykorzystania lub recyklingu do roku 2030. EZŁ dąży 
do również do ograniczenia nadmiernego stosowania opakowań.

Przy udzielaniu pozwoleń zintegrowanych dla instalacji przemysłowych (IPPC) zgodnie z Dyrektywą dotyczącą emisji 
przemysłowych w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) będą uwzględniane praktyki obiegu zamkniętego 
i ograniczania zanieczyszczeń.

EZŁ wspiera przełomowe technologie i systemowe rozwiązania – takie jak symbioza przemysłowa i łańcuchy dostaw 
o obiegu zamkniętym, gdzie odpady lub produkty uboczne jednego przemysłu lub małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) stają się surowcem dla innego sektora.

MŚP będą mogły współpracować w obszarze GOZ w ramach Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości i Europejskiego 
Centrum Wiedzy na Temat Efektywnego Gospodarowania Zasobami.

Powołane przez KE Partnerstwo na rzecz czystej stali ma dać odpowiedź na pytanie jak wspierać takie technologie i roz-
wiązania w przemyśle stalowym. Chodzi o to, żeby do 2050 doprowadzić niemal do zera składowanie odpadów i zrzut wody.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32011R0305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010L0075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010L0075
https://een.ec.europa.eu/
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/dialogue/existing-eu-platforms/erek-european-resource-efficiency-knowledge-centre
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/dialogue/existing-eu-platforms/erek-european-resource-efficiency-knowledge-centre
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Przedsiębiorstwa powinny projektować swoje produkty w taki sposób by (1) wydłużyć cykl ich życia przez zapew-
nienie większej trwałości, możliwości naprawy, regeneracji i ulepszania; (2) łatwo mogły być poddane recyklingowi 
(3) były materiałooszczędne w produkcji i w eksploatacji (3) były energooszczędne w produkcji i eksploatacji (4) zmi-
nimalizować ilość odpadów i zanieczyszczeń generowanych w całym cyklu ich życia.

Powinny wykorzystywać do produkcji i zwiększać udział materiałów wtórnych. Optymalizować proces produkcji 
pod względem zużywanych zasobów. Zamykać obieg materiałów dzięki współpracy z innymi przedsiębiorstwami 
i branżami.

4. Przejście na technologie produkcji neutralne dla klimatu

EZŁ wspiera rozwój i wdrożenie przełomowych technologii (m.in. dla energetyki odnawialnej, energochłonnych prze-
mysłów, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla (CCUS)) po-
przez następujące instrumenty finansowe: Instrument na rzecz odbudowy i zwiększenie odporności (RRF), Fundusz 
Innowacyjny, Fundusz Invest EU, IPCEI (projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania). 
W regionach objętych terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji dostępne będą dodatkowe środki w ra-
mach Mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Przedsiębiorstwa mogą również skorzystać z finansowania i doradz-
twa Europejskiej Rady do spraw Innowacji (EIC), która działa w ramach programu Horyzont Europa, a 70% jej budżetu 
przeznaczono na przedsięwzięcia małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa powinny wdrażać technologie produkcji neutralne dla klimatu, które dzięki wsparciu EZŁ pojawią 
się na rynku. Mogą też rozwijać takie technologie w projektach finansowanych w ramach EZŁ, a także uzyskać środki 
na ich wdrażanie w regionach objętych terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji z Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji.

5. Dostosowanie działalności branż powiązanych z transportem do celów niskoemisyjnej mobilności

Cele dla całej UE:
do roku 2050 ograniczenie emisji z transportu o 90%
do roku 2030 zmniejszenie o 55% emisji z samochodów osobowych oraz zmniejszenie o 50% emisji z samochodów 
dostawczych

EZŁ zakłada większe m.in. wykorzystanie pojazdów bezemisyjnych i zapewnienie dostępu do alternatywnych ekologicz-
nych opcji transportowych (w systemie transportu kombinowanego, czyli łączącego różne środki transportu i zapew-
nienie lepszej jakości i dostępności sieci połączeń. Więcej osób ma podróżować koleją i dojeżdżać do pracy komunikacją 
publiczną lub aktywnymi środkami transportu. Na kolej ma być też przekierowana duża część transportu towarowego.

W obniżaniu emisji w transporcie drogowym główną rolę będzie odgrywać elektryfikacja przy równoległej dekarbo-
nizacji produkcji energii elektrycznej oraz rozwijaniu infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych oraz 
do tankowania wodoru.

Emisje CO2 w transporcie zostaną objęte system handlu uprawnieniami (ETS). Do roku 2035 wszystkie samochody 
osobowe i dostawcze mają być zeroemisyjne, a do roku 2050 również niemal wszystkie autobusy i pojazdy ciężarowe.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_pl
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-fund_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/modernisation/ipcei_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_pl
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
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Przedsiębiorstwa mogą ograniczyć emisje z transportu poprzez działania optymalizacyjne oraz przejście na ze-
roemisyjną flotę. Przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej będą musiały przestawić się na produkcję pojazdów 
zeroemisyjnych.

W Y Z WA N IA  D L A  PR ZE MYS ŁU  M E TA LOW EG O

Szczególnie wrażliwe na zmiany związane z zieloną transformacją będą branże energochłonne, takie jak sektor me-
talowy. W wyniku transformacji mogą one odczuć zmniejszony popyt na niektóre produkty, a jednocześnie będą 
ponosiły większe koszty związane z koniecznością spełnienia zaostrzonych norm ochrony klimatu.

Żeby ograniczyć rosnące koszty emisji CO2 przedsiębiorstwa powinny dekarbonizować produkcję. W niektórych 
branżach, np. w produkcji stali dekarbonizacja będzie uzależniona od dostępności przystępnej zeroemisyjnej energii 
oraz przełomowych technologii neutralnych dla klimatu. Przedsiębiorstwa mogą osiągnąć obniżenie emisji CO2 po-
przez zmniejszenie zużycia energii i materiałów, co podniesie wydajność i przyniesie korzyści ekonomiczne. Będzie 
to wymagało optymalizacji procesu produkcji, a nierzadko znaczących inwestycji w nowe technologie i urządzenia, 
a nawet wymianę parku maszynowego.

Dużym wyzwaniem w przechodzeniu na gospodarkę obiegu zamkniętego będzie zmiana filozofii projektowania produk-
tów, by wydłużyć cykl ich życia, a także zmiana modelu biznesowego, w którym przedsiębiorstwo będzie zarabiało dzięki 
wydłużonej eksploatacji produktów, a nie zwiększonej sprzedaży nowych produktów. Niezbędna będzie ściślejsza współ-
praca z klientami (użytkownikami produktów) i firmami tworzącymi łańcuch wartości w ramach zamkniętego obiegu zaso-
bów i materiałów. Wyzwaniem w zamykaniu obiegów będzie też dostępność surowców wtórnych (np. złomu) do produkcji.

Zmianom będzie musiało towarzyszyć rozwijanie rynków dla nowych, przyjaznych dla klimatu produktów.

Ze względu na skalę wyzwań, proces zmian związany z wdrożeniem Europejskiego Zielonego będzie musiał być 
przemyślany i długofalowy i od wczesnego etapu angażować wszystkich interesariuszy. Takie podejście pozwoli 
firmom przeprowadzić zieloną transformację i jednocześnie zachować konkurencyjność w dłuższym horyzoncie cza-
sowym, a także zminimalizować niekorzystny wpływ zmian na zatrudnienie, a w niektórych przypadkach zwiększyć 
liczbę zatrudnionych pracowników.

3.  Wdrożenie EZŁ czyli zielona transformacja 
w przedsiębiorstwie

D L AC ZEG O  W D R OŻEN I E  E ZŁ  J E S T  WA ŻN E

Przedsiębiorstwa nie mogą zignorować EZŁ ze względu na szereg czynników, wśród których wymienić można:

• Wymagania prawne – wprowadzenie kryteriów związanych z gospodarką obiegu zamkniętego do definio-
wania najlepszych dostępnych technik (BAT) w kontekście pozwoleń zintegrowanych (IPPC), wprowadzenie 
wymogów dotyczących udziału materiałów z recyklingu w produkcji;

• Rosnące koszty utrzymania energochłonnej działalności (ETS, podatek węglowy);

• Dostęp do środków finansujących inwestycje – preferencje inwestorów zielone kryteria finansowania w UE 
oparte na klasyfikacji działalności (sustainable taxonomy);

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020R0852


13

• Wyznaczenie trendów przez dużych graczy. Duże przedsiębiorstwa przyjęły strategie rozwoju zero- i nisko-
węglowego i przechodzenie do modelu gospodarki obiegu zamkniętego – ich dostawcy i kontrahenci będą 
musieli się dostosować do narzuconych przez nie standardów;

• Przewaga konkurencyjna. Na rynku, który się zazielenia najlepszą pozycję będą mieli pionierzy zielonych 
rozwiązań; tzw. wyciek emisji CO2 związany z importem towarów spoza UE, gdzie rygory dotyczące emisji 
są łagodniejsze zostanie zbilansowany przez graniczny mechanizm wyrównawczy (opłatę węglową od dóbr 
importowanych) tzw. CBAM.

PR Z Y K Ł A DY  R OZ W IĄ Z A Ń  W D R A Ż A JĄC YCH  E ZŁ  W   PR ZE MYŚ L E  M E TA LOW YM

Poniżej podajemy przykłady rozwiązań, które przedsiębiorstwa sektora metalowego mogą wdrożyć w ramach zielo-
nej transformacji. Niektóre z nich, na przykład optymalizacja i efektywne wykorzystanie energii są szeroko stosowa-
ne i nie wymagają od przedsiębiorstwa rewolucyjnych zmian. Inaczej jest w przypadku ekoprojektowania i zaawan-
sowanych rozwiązań związanych z zamykaniem obiegów, które oznaczają zmianę modelu działania przedsiębiorstwa, 
chociaż i tutaj istnieją już dobre praktyki, na których można się wzorować. Z kolei możliwy zakres dekarbonizacji 
źródeł energii, z których korzysta przedsiębiorstwo będzie zależał od dostępności i przystępności energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym z odnawialnego wodoru, która ma się radykalnie zwiększać. Możliwości obniżania śladu węglo-
wego i ekologicznego w przemyśle zależą również od dostępności technologii neutralnych dla klimatu, które inten-
sywnie się rozwijają, a do czego mogą przyczynić się same przedsiębiorstwa korzystając z możliwości finansowania 
przewidzianych w EZŁ i wchodząc we współpracę z uczelniami i innymi ośrodkami badawczymi.

Dekarbonizacja procesu technologicznego i źródeł energii

W przemyśle stalowym dekarbonizacja oznacza:

• wytop stali ze złomu przy zastosowaniu pieca łukowego (EAF) w oparciu o zdekarbonizowaną energię elek-
tryczną oraz

• przejście w przyszłości – w miarę dostępności odpowiednich technologii – na nowe niskowęglowe ścieżki 
produkcji stali pierwotnej, takie jak:

 ᠀ bezpośrednia redukcja wodorem (hydrogen direct reduction) przy użyciu odnawialnego wodoru

 ᠀ CCUS (Carbon capture, utilisation and storage) czyli wychwytywanie, wykorzystywanie i składowanie 
dwutlenku węgla w procesie produkcji stali.

Korzyści: eliminacja emisji CO2 i kosztów z tym związanych

Efektywność energetyczna infrastruktury.

Przedsiębiorstwo może zmniejszyć swój ślad węglowy redukując straty ciepła i energii generowane przez zabudowa-
nia przemysłowe i budynki techniczne jak i pomieszczenia administracyjne nie związane bezpośrednio z procesem 
produkcyjnym. Odpowiednie działania powinny zostać poprzedzone audytem energetycznym.

Przykłady działań:

• termomodernizacja budynków i izolacja rurociągów

• wymiana urządzeń na energooszczędne, zastosowanie automatycznego sterowania

• wdrożenie odpowiedniej kultury pracy w przedsiębiorstwie polegającej na wyrobieniu skutecznych nawy-
ków oszczędzania energii elektrycznej, ciepła.
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Korzyści: Mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzania pomieszczeń. Mniejsza liczba wad i braków produkcyjnych, 
dzięki utrzymaniu odpowiedniej temperatury otoczenia w budynkach technicznych i wynikające z tego mniejsze 
zużycie energii i materiałów produkcyjnych (gazy techniczne, chemikalia, woda, farby i lakiery), a w konsekwencji 
wzrost efektywności i konkurencyjności produkcji. Działania te pozwalają na zwiększenie wydajności, co umożliwia 
zwiększenie skali produkcji.

Ekoprojektowanie

Ekoprojektowanie to zmiana filozofii projektowania przypominająca LEAN manufacturing (szczupłe projektowanie – 
forma optymalizacji) jednak ukierunkowana na obniżenie śladu ekologicznego i śladu węglowego w całym cyklu życia 
produktu. Ekoprojektowanie jest podstawą zasobooszczędnej i energooszczędnej gospodarki.

Przykłady działań:

• projektowanie oparte na materiałach, których produkcja wymaga mniej energii, przetwarzanie generuje mniej 
zanieczyszczeń, a dalsze procesy obróbkowe zapewniają trwałość i wydłużenie cyklu życia produktu: dłuższą 
eksploatację z uwzględnieniem możliwości naprawy, regeneracji (re-manufacturing), ulepszenia i ponownego 
użycia.

• odejście od modułowego projektowania połączonych mechanizmów z których jeden często ulegający awarii 
pociąga za sobą konieczność wymiany również tych nieuszkodzonych. Kluczowe podzespoły powinny być 
projektowane w taki sposób, aby koszt naprawy zachęcał do pozostania przy obecnym produkcie.

• projektowanie produktów, które są energooszczędne np. zastosowanie materiałów zmniejszających tarcie 
pomiędzy współpracującymi częściami, a tym samym generujących mniejsze opory i zużycie energii

• projektowanie produktów, które zużywają mniej zasobów w procesie eksploatacji

• stosowanie konstrukcji umożliwiających łatwe odzyskanie do recyklingu materiałów ze zużytego produktu, 
który nie nadaje się do naprawy ani regeneracji

Ulepszanie i większa liczba napraw użytkowanych produktów w ciągu cyklu życia produktu, jak również regenerowa-
nie produktów to usługi, które wymagają współpracy z użytkownikami i zorganizowania odbioru produktów od użyt-
kownika. Przedsiębiorstwo może te usługi zapewnić w ramach swojej działalności i/lub we współpracy z firmami 
zewnętrznymi. Usługi takie należy zaplanować już na etapie projektowania produktu.

Korzyści: Zmniejszenie zużycia energii oraz emisji CO2 dzięki uniknięciu pełnego nowego cyklu produkcyjnego. Zmniejsze-
nie śladu węglowego dzięki krótszej ścieżce powrotu produktu do klienta (na rynek). Regeneracja bardzo często ogranicza 
się do lokalnego rynku i kooperantów, a więc pozwala zmniejszyć uzależnienie od globalnych łańcuchów dostaw.

Zamykanie obiegów

Odzysk ciepła i energii

Obecnie w niektórych przedsiębiorstwach można wdrożyć odzysk energii z procesów produkcyjnych, a dzięki 
rozwojowi technologii można spodziewać się poszerzenia tych możliwości.

Przykłady działań:

• produkcja energii elektrycznej w kotłach odzysknicowych

• wykorzystanie ciepła reakcji odlewania, przetopu itp., a także w procesach przygotowania materiałów i ich 
podgrzania lub np. w suszeniu.

• zastosowanie w konstrukcji materiałów ogniotrwałych o małej masie



15

• Stosowanie maszyn i urządzeń wyposażonych w rekuperację ciepła, które posłuży do wstępnego podgrza-
nia w dalszych operacjach

• wykorzystanie ciepła odpadowego do ogrzewania w sieci komunalnej (współpraca z władzami lokalnymi).

Korzyści: ograniczenie zapotrzebowania na energię z zewnątrz (niższe koszty) i ograniczenie śladu węglowego produktu.

Odzysk materiałów odpadowych z cyku produkcyjnego

Ponowne włączanie produktów odpadowych powstających w cyklu produkcyjnym do cyklu produkcyjnego może 
dotyczyć chemikaliów, materiałów, gazów technicznych, odpadów materiałowych (wióry etc.).

Przykłady działań:

Wdrożenie odzysku materiałów odpadowych poprzez analizę procesu można przeprowadzić w niemal każdej branży 
przemysłowej. Nadlewy w przemyśle odlewniczym, wióry w procesach obróbki skrawaniem oraz pozostałości chemii 
materiałowej można włączyć w proces produkcyjny.

Korzyści: ograniczenie zużycia materiałów i śladu węglowego produktu. Większa niezależność od dostaw materiałów 
produkcyjnych.

Zwiększenie udziału materiałów wtórnych w produktach

Udział surowców wtórnych w wytwarzaniu produktów można zwiększyć dzięki współpracy z innymi przedsiębior-
stwami i branżami, a także projektując produkty z myślą o przyszłym recyklingu.

Przykłady działań:

Włączenie się przedsiębiorstwa w łańcuch wartości obejmujący pozyskiwanie surowców wtórnych do wykorzysta-
nia w produkcji oraz odbiór zużytych/uszkodzonych produktów od użytkowników, odzysk i recycling materiałów. 
Poszczególne typy działalności mogą być realizowane w ramach danego przedsiębiorstwa lub poprzez współpracę 
z firmami zewnętrznymi.

Korzyści: Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych dzięki wykorzystaniu materiałów z odzysku. Możliwe skróce-
nie łańcuchów dostaw w porównaniu z surowcami pierwotnymi.

Symbioza przemysłowa (międzybranżowe zamykanie obiegów)

Wykorzystanie produktów odpadowych powstających w cyklu produkcyjnym przedsiębiorstw sektora metalowego 
w innych branżach – wdrożenie obiegu zamkniętego łączącego kilka sektorów.

Przykłady działań:

Współpraca z innymi branżami, które mogą zagospodarować produkty odpadowe z sektora metalowego:

• z przemysłem chemicznym: wykorzystanie zużytych olejów, smarów, płynów chłodzących oraz innych ga-
zów technicznych i chemikaliów

• z przemysłem budowlanym: np. wykorzystanie żużlu

Korzyści: ograniczenie zużycia surowców pierwotnych, eliminacja kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów.



16

Optymalizacja

Optymalizacja w procesie technologicznym.

Optymalizację technologiczną można wprowadzać w następujących obszarach:

• obróbka cieplna

• obróbka skrawaniem

• odlewnictwo

• obróbka plastyczna

• spawanie

• pozostałe obszary procesu, w tym produkcja na liniach montażowych (cykl automatycznego wytwarzania).

Przykłady działań:

analiza poszczególnych operacji i ich kolejności w ciągu technologicznym oraz eliminacja zbędnych zabiegów,

• optymalizacja parametrów technologicznych,

• zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz bardziej wytrzymałych narzędzi i adaptacja do nowych 
warunków pracy,

• wymiana urządzeń generujących największe zużycie energii elektrycznej na rzecz nowych o wysokim stop-
niu energooszczędności. Obecnie w przemyśle metalowym wykorzystywane są narzędzia takie jak piece 
do obróbki cieplnej, piece do zastosowań odlewania, obrabiarki konwencjonalne oraz sterowane numerycz-
nie – CNC, maszyny przemysłowe służące obróbce plastycznej, spawarki, urządzenia laserowe, zgrzewarki 
itd. oraz bardzo wiele narzędzi ręcznych na przykład pneumatycznych służących transportowi, montażowi, 
obróbce wykończeniowej etc.

• wdrożenie cyfryzacji. Cyfryzacja może zostać wprowadzona w bardzo wielu obszarach: w produkcji, trans-
porcie, logistyce i przechowywaniu oraz do dokumentacji technologicznej.

• W kontroli jakości zastosowanie cyfrowych metod i nowoczesnych narzędzi pomiaru pozwoli na diagnozę 
wad produkcyjnych na wczesnych etapach wytwarzania i ich wyeliminowanie z dalszych procesów produk-
cyjnych (w tym np. niepotrzebnego wykonywania operacji obróbki wykończeniowej detalu zdiagnozowane-
go jako brak), co przełoży się na znaczne oszczędności we wszystkich materiałach produkcyjnych, zużyciu 
energii elektrycznej i zmniejszenie emisji CO2.

Ciągły cyfrowy monitoring procesu technologicznego pozwala na skuteczne kontrolowanie czasu i warunki 
pracy maszyny w danym procesie technologicznym, a co za tym idzie również zużycia energii.

W eksploatacji produktu (monitoring maszyn oraz monitoring produktów). Diagnozowanie on-line sta-
nu maszyn u użytkownika pozwala na takie planowanie serwisowania, by nie kolidowało z produkcją oraz 
jego przeprowadzenie zanim produkowane obniży się jakość produkowanych detali, dzięki czemu nie będą 
wymagały dodatkowych zużywających energię zabiegów. Monitoring on-line może zapobiec przyszłym 
awariom oraz związanym z nimi energochłonnymi naprawami, transportem, czy koniecznością zastąpie-
nia nowymi produktami. Obecnie cyfrowy monitoring stosuje się go do bardzo drogich maszyn i urządzeń. 
W niektórych przypadkach pozwala ona na ingerencję on-line ze strony producenta, która może zapobiec 
kosztownej i energochłonnej awarii.

Zastosowanie do produkcji materiałów o określonych właściwościach, które pozwalają na wydłużenie cyklu 
życia produktu w tym (bezawaryjnej) eksploatacji oraz zmniejszenie zużycia energii. Dotyczy to zarówno dzia-
łań na poziomie konstrukcyjnym jak i na poziomie technologicznym wysokiej jakości procesu wytwarzania.
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Korzyści. Obniżenie zużycia energii, ilości materiałów potrzebnych do produkcji, materiałów ekspolatacyjnych, 
a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń oraz odpadów (np. metalowych, chemicznych). 
Obniżenie awaryjności produktów i wydłużenie ich cyklu życia dzięki cyfrowemu monitoringowi. Niższe koszty.

Optymalizacja w transporcie i logistyce

Optymalizacja może dotyczyć transportu w ramach przedsiębiorstwa, jak i transportu w dalszym cyklu życia 
produktu.

Przykłady działań:

• zastosowanie nowych oszczędnych środków transportu (pojazdy, roboty zautomatyzowane linie etc.)

• modernizacja cyklu technologicznego, w którym występuje szeroko rozumiany transport

• zabiegi konstrukcyjne (projektowanie) wpływające na gabaryty, kształt i masę produktu tak, by zmieścić 
więcej produktów w danym ładunku transportowym.

Korzyści: oszczędność energii w przeliczeniu na transport pojedynczego produktu w ciągu technologicznym, mniejsze 
zużycie paliwa i emisja CO2 w transporcie związanym z dystrybucją i przechowywaniem.

SP O Ł EC ZN E  SK U T K I  Z I ELO N E J  T R A N SFO R M AC J I  D OT YC Z ĄCE  PR ACOW N I KÓW

Zielona transformacja będzie pociągała za sobą różnego rodzaju zmiany, które będą wymagały odpowiedniego do-
stosowania stanowisk pracy i stosownego przygotowania pracowników, w tym wyposażenia ich niezbędne umiejęt-
ności (zob. rozwiązania poniżej). Poszczególne scenariusze transformacji mogą prowadzić do:

modyfikacji stanowisk (w tym również automatyzacji i cyfryzacji stanowisk)

• utworzenia/uruchomienia nowych stanowisk

• likwidacji niektórych stanowisk

Na poziomie strukturalnym zielona transformacja może prowadzić do:

przeniesienia stanowisk/wydziałów/zakładów

• połączenia wydziałów/zakładów

• zmiany profilu działalności wydziałów/zakładów

• likwidacji niektórych wydziałów, zamknięcia niektórych zakładów.
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R OZ W IĄ Z A N IA  I   NA R ZĘ DZIA  Ł AG O DZ ĄCE  N EG AT Y W N E  SK U T K I  SP O Ł EC ZN E 
D OT YC Z ĄCE  PR ACOW N I KÓW

Przedsiębiorstwo powinno przygotować i przeprowadzić opisane wyżej zmiany, tak by zachować istniejące miejsca 
pracy lub zapewnić pracownikom nowe możliwości zatrudnienia w ramach przedsiębiorstwa lub poza nim. W tym 
celu powinno przygotować i wdrożyć odpowiednie rozwiązania.

Pierwszeństwo powinny mieć rozwiązania prowadzące do zapewnienia godnej pracy, w tym tworzenie nowych 
miejsc pracy. Samo szkolenie, czy przekwalifikowanie bywa nie wystarczające.

Do rozwiązań łagodzących negatywne skutki transformacji dla pracowników zaliczyć można:

• wsparcie doradcze dla pracowników na każdym etapie procesu transformacji (doradztwo personalne, psy-
chologiczne i zawodowe),

• ocenę (przegląd) kompetencji i kwalifikacji pracowników,

• szkolenie pracowników dopasowane do nowych potrzeb przedsiębiorstwa (zmodyfikowanych stanowisk, 
nowych stanowisk)

• wsparcie w wewnętrznym znalezieniu pracy (inplacement), tj. pomoc w znalezieniu nowej pracy w obrębie 
przedsiębiorstwa (to rozwiązanie może być połączone z przekwalifikowaniem),

• szkolenie pracowników na rzecz zatrudnialności, dopasowanie do rynku pracy (m.in. do popytu na nowe 
kwalifikacje i zawody powstające w związku z zieloną transformacją w tym współpraca z władzami regio-
nalnymi odpowiedzialnymi za programy wspierające rozwój rynku pracy i diagnozę potrzeb w tym zakresie; 
szkolenie może również obejmować umiejętności związane z poszukiwaniem pracy)

• wsparcie w zewnętrznym znalezieniu pracy lub założeniu działalności gospodarczej w ramach tzw. zwolnie-
nia monitorowanego (outplacement).

• tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw (to rozwiązanie można zastosować w odniesieniu do grupy 
pracowników, którzy mają aspiracje przedsiębiorców; w takim przypadku pracodawca powinien pomóc 
pracownikom w zidentyfikowaniu możliwości biznesowych i przygotowaniu biznes planu, pomóc w nabyciu 
umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu, zapewnić finansowanie i doradztwo w sprawach finan-
sowych, a także prawne i administracyjne wsparcie, jak również pomóc poprzez zakontraktowanie jakiegoś 
zakresu usług – istotne jest, żeby to rozwiązanie spełniało kryteria godnej pracy i nie pogarszało sytuacji 
pracowników)

• wsparcie mobilności pracowników (poprzez wyposażenie ich w umiejętności, umożliwiających im zmianę 
miejsca pracy, lub przez instrumenty finansowe zachęcające do zmiany miejsca pracy, takie jak pokrycie 
kosztów przeprowadzki, płatny urlop na przeprowadzkę, pomoc w znalezieniu nowego miejsca zamiesz-
kania i dodatek mieszkaniowy, podwyższenie wynagrodzenia na pokrycie wyższych kosztów utrzymania 
w droższym rejonie, dostarczenie ważnych praktycznych informacji i wskazówek pozwalających ułożyć so-
bie życie w nowym miejscu, wsparcie administracyjne związane z podjęciem pracy w nowym miejscu itp.)

• wcześniejsze (częściowe) przejście na emeryturę (wcześniejsze przejście na emeryturę wymaga zapewnie-
nia świadczenia pomostowego do czasu uzyskania przez pracownika praw emerytalnych; częściowe przej-
ście na emeryturę oznacza pozostanie w zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy),

• odprawy finansowe dla pracowników, którzy odchodzą z pracy, nie mając uprawnień emerytalnych.7

Niektóre narzędzia wymagają stworzenia odpowiednich struktur w organizacji i delegowania do nich osób. Nakłady 
niezbędne do stworzenia i stosowania narzędzi powinny być uwzględnione na etapie budżetowania transformacji.

7  Por. Rogovsky N. et al (2005)
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4.  Mapa drogowa wdrażania EZŁ z udziałem pracowników

P O D S TAW O W E  Z A S A DY  P L A N O WA N I A

Wdrożenie celów EZŁ powinno wynikać ze strategicznej decyzji przedsiębiorstwa o wejściu na ścieżkę zielonej 
transformacji.
Zielona transformacja powinna opierać się na długofalowej strategii angażującej pracowników i reprezentujące 
ich organizacje z jasno określonymi celami i sposobami ich osiągnięcia, które zostaną przełożone na szczegółowy 
harmonogram i będą oceniane w oparciu o mierzalne wskaźniki.

Planowanie zielonej transformacji powinno objąć całą działalność firmy. Przedsiębiorstwo powinno przeanalizować 
szanse i zagrożenia związane ze zmianą klimatu oraz określić przewidywane pozytywne i negatywne skutki dekar-
bonizacji, w szczególności wpływ transformacji na pracowników i lokalne społeczności. Przedsiębiorstwo powinno 
przeanalizować wpływ dekarbonizacji w całym łańcuchu wartości.

Przedsiębiorstwo powinno podjąć publiczne zobowiązanie do respektowania praw pracowniczych i promowania 
godnej pracy oraz przeciwdziałania nierównościom społecznym, wynikającym z transformacji.

Działania na rzecz transformacji powinny być prowadzone w rzetelnym dialogu z pracownikami i przy ich udziale. 
W miarę nabywania wiedzy i doświadczenia przedsiębiorstwo powinno odpowiednio korygować swoje plany i dzia-
łania. Dialog z pracownikami powinien być sformalizowany, opierać się na regularnej komunikacji i angażować 
pracowników na każdym etapie procesu (zob. niżej):

• w fazie wstępnej dyskusji o możliwych działaniach przedsiębiorstwa na rzecz klimatu, które przedsiębior-
stwo ma podjąć w ramach wdrażania EZŁ i analizy wyzwań z tym związanych

• w fazie planowania transformacji

• w fazie monitorowania wdrażania

• w fazie analizy efektów wdrożenia (raportowanie i ocena wyników)

W proces powinni być włączeni również inni interesariusze w tym grupy wrażliwe i marginalizowane), na które dzia-
łania przedsiębiorstwa będą miały wpływ.

Cele dotyczące transformacji związanej z wdrażaniem EZŁ jak i zobowiązania firmy wobec pracowników i społeczno-
ści lokalnych, a także sposoby ich realizacji, monitorowania i raportowania powinny być przyjęte w odpowiednich 
dokumentach przedsiębiorstwa (strategia, plany operacyjne, budżet/plan inwestycyjny). Realizacja zobowiązań po-
winna być rzetelna, mierzalna i oparta na danych. Odpowiedzialność za sprawiedliwą transformację powinna 
leżeć na najwyższym szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem.

Pożądane jest, by przedsiębiorstwo również publicznie określiło analogiczne oczekiwania wobec swoich partnerów 
biznesowych dotyczących sprawiedliwej transformacji, tj. że będą oni respektować prawa pracownicze i prowadzić 
dialog z pracownikami i interesariuszami oraz łagodzić skutki społeczne transformacji np. że zobowiążą się do podjęcia 
działań na rzecz przekwalifikowania pracowników, których miejsce pracy zostało zlikwidowane wskutek transformacji.

Powyższe zasady stanowią wskazówkę dla pracowników, czego oczekiwać wobec pracodawcy i jakie powinny być 
wspólne ustalenia.
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E TA P Y  P R O C E S U  T R A N S F O R M AC J I  ( W D R A Ż A N I A  C E LÓ W  E Z Ł )

Proces transformacji powinien być przeprowadzony z udziałem pracowników, tak by mogli oni wpływać na jego prze-
bieg i wynik. Można w nim wyróżnić cztery podstawowe etapy, które łącznie wyznaczają cykl planowania:

• fazę wstępną, w której przedsiębiorstwo decyduje się na uwzględnienie w swojej strategii działania celów 
EZŁ (czyli ograniczenie śladu ekologicznego i śladu węglowego),

• fazę planowania, w której przedsiębiorstwo analizuje swoją aktualną sytuację i uwarunkowania zewnętrz-
ne, czyli miejsce w którym jest i określa, gdzie chce dojść (jaki wynik uzyskać), w jakim czasie oraz w jaki 
sposób (czyli poprzez jakie rozwiązania wdrożyć i w ramach jakiego scenariusza) – faza ta kończy się przyję-
ciem planu działania;

• fazę wdrożenia, która obejmuje realizację przyjętego planu i bieżące monitorowanie przebiegu działań i ich 
wyników;

• faza ewaluacji, czyli oceny czy i w jakim zakresie zakładane cele (przyjęte wskaźniki) zostały osiągnięte. 
Wnioski z ewaluacji powinny być wykorzystane w kolejnym cyklu planowania.

Faza 1 Wstępna dyskusja o strategii

Proces planowania transformacji powinien zacząć się od dyskusji na temat strategii, którą przedsiębiorstwo powinno 
przyjąć, żeby wdrożyć cele EZŁ. Już na etapie wstępnej dyskusji o przyszłości przedsiębiorstwa w proces planowania 
powinny być włączone organizacje reprezentujące pracowników.

Również na tym etapie przedsiębiorstwo powinno powołać mieszany zespół do spraw transformacji (w skład które-
go wejdą przedstawiciele pracodawcy i pracowników) oraz sformalizować zasady dialogu społecznego związanego 
z planowaniem i wdrażaniem transformacji. Zespół może powstać na bazie działającej w zakładzie komisji bhp.

Faza 2 Planowanie

Diagnoza aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa

Prace nad strategią transformacji przedsiębiorstwo powinno rozpocząć od zdiagnozowania swojej pozycji wyjścio-
wej, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty swojej działalności, a więc zarówno produkcję, sprzedaż, dystrybucję, jak 
i eksploatację infrastruktury i gruntów.

Diagnoza powinna obejmować

• aspekt ekologiczno-klimatyczny (w jaki sposób i w jakim zakresie poszczególne sfery działalności oddziałują 
na klimat i środowisko)

• aspekt społeczny (zasoby ludzkie, poziom zatrudnienia, rodzaje stanowisk, warunki pracy, bhp, oddziaływa-
nie na społeczności lokalne)

• aspekt ekonomiczny (pozycję na rynku, kapitał i możliwości inwestycyjne, koszty związane z emisją CO2, 
straty generowane w procesie produkcyjnym itp.).

Zebrane na tym etapie dane (bilans otwarcia) będą punktem wyjścia do poszukiwania najlepszych sposobów obni-
żenia śladu węglowego. Będą one także punktem odniesienia przy ocenie efektów wdrożenia przyjętych rozwiązań, 
zarówno jeśli chodzi o dekarbonizację, jak i sprawiedliwe przejście. Dane te powinny mieć charakter mierzalny. Przy-
kładowe rodzaje i źródła danych (wskaźników) opisano w rozdziale 7.

Na tym etapie przedsiębiorstwo powinno przyjrzeć się swoim mocnym i słabym stronom jak i szansom i zagroże-
niom, do czego użyteczną metodą jest analiza SWOT.
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Rozeznanie i analiza możliwych rozwiązań

W kolejnym kroku przedsiębiorstwo powinno rozeznać rozwiązania, które pozwolą wdrożyć cele EZŁ, a więc obniżyć 
ślad węglowy i ekologiczny przedsiębiorstwa, uwzględniając aspekty: społeczny i ekonomiczny.

Przedsiębiorstwo powinno dokonać rozeznania aktualnie dostępnych na rynku rozwiązań technicznych (technologii, 
maszyn i urządzeń itp.), jak również przeanalizować możliwość tworzenia własnych rozwiązań prototypowych. W obu 
przypadkach pożądana jest współpraca z ośrodkami badawczymi, które mogą wesprzeć przedsiębiorstwo swoją 
wiedzą i analizami, a także mogą wspólnie z przedsiębiorstwem ubiegać się o finansowanie takich przedsięwzięć.

Żeby ocenić użyteczność branych pod uwagę rozwiązań przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić badania, symula-
cje i testy. Wiarygodność testów jest kluczową kwestią, ponieważ rozwiązania zostaną wdrożone na wiele lat i będą 
oddziaływać na bardzo duże grupy odbiorców. Dzięki testom przedsiębiorstwo będzie mogło wykluczyć te z nich, 
które nie spełniają niezbędnych warunków lub nie dają spodziewanych efektów. Niepomyślny lub niesatysfakcjonu-
jący wynik testu będzie oznaczał konieczność powrotu do poprzedniego etapu planowania. Przy analizie rozwiązań 
należy brać pod uwagę zarówno wskaźniki redukcji emisji, zużycia energii i zasobów, jak i aspekt ekonomiczny, w tym 
koszty związane z późniejsza eksploatacją, a także kryteria dotyczące jakości produkcji oraz elastyczności.

Rozeznanie powinno dotyczyć też rozwiązań nietechnicznych (np. organizacyjnych). Przedsiębiorstwo może przepro-
wadzić ich próbne wdrożenie w małej skali (pilotaż) i na podstawie jego wyników przyjąć lub zmodyfikować to roz-
wiązanie albo poszukać innego.

W oparciu o wiedzę uzyskaną z diagnozy stanu wyjściowego i rozeznania możliwych rozwiązań przedsiębiorstwo 
powinno przygotować i przeanalizować z udziałem partnerów społecznych różne scenariusze zielonej transformacji 
(a więc sposoby osiągania celów EZŁ) i minimalizowania związanych z nimi negatywnych skutków społecznych. 
Konsultacje z partnerami społecznymi na wczesnym etapie pomogą osiągnąć szybciej lepsze rozwiązanie

Dla każdego scenariusza przedsiębiorstwo powinno stworzyć prognozę korzyści i kosztów, z uwzględnieniem:

• przewidywanych efektów klimatyczno-ekologicznych (tj. powiązanych z celami EZŁ),

• skutków społecznych dla pracowników (w tym m.in. dotyczących warunków i organizacji pracy, bhp, obsady 
kadrowej, zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje) oraz dla społeczności lokalnych,

• skutków ekonomicznych (wpływu na efektywność przedsiębiorstwa, jego przyszłe przychody, pozycję ryn-
kową i perspektywy), w tym prognozę nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych, a także pro-
gnozę zwrotu z inwestycji, wynikającego m.in. z przewidywanych oszczędności związanych z wyeliminowa-
niem strat, zmniejszonym zużyciem energii, zasobów i materiałów itp.)

Prognoza powinna być powiązana z mierzalnymi wskaźnikami (o których – z wyjątkiem wskaźników ekonomicznych 
– mowa w rozdz. 7).

Opcje, które ostatecznie będą brane pod uwagę powinny zostać szczegółowo zabudżetowane.

Przedsiębiorstwo powinno dążyć do ograniczenia zwolnień spowodowanych przez transformację i minimalizować 
ich skutki, tworząc, zapewniając lub wspierając dostęp do zielonych i godnych miejsc pracy. Działania te powinny 
być prowadzone we współpracy z władzami regionalnymi i odpowiadać na popyt na nowe kompetencje w branżach 
i regionach. Zaangażowanie władz regionalnych w dialog społeczny może mieć korzystny wpływ na wypracowanie 
rozwiązań skutecznie wspierających sprawiedliwą transformację.

Przedsiębiorstwo powinno we współpracy z reprezentacją pracowniczą przygotować różne scenariusze przekwalifi-
kowania i przenoszenia pracowników, w tym przenoszenia do nowych sektorów, kształcenia i multidyscyplinarnego 
szkolenia na potrzeby nowych rynków pracy.
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Proces uzgodnień i podjęcie decyzji

Wcześniej przygotowane i poparte danymi scenariusze powinny być przeanalizowane i porównane. Do porównania 
można wykorzystać analizę SWOT.

Przedsiębiorstwo powinno wybrać docelowy scenariusz transformacji (z budżetem i harmonogramem i docelową 
strukturą firmy) w dialogu społecznym i porozumieniu z reprezentacją pracowniczą.

Porozumienie powinno dotyczyć sposobu planowania i przygotowania szczegółowego procesu zmian, zarządzania 
tym procesem oraz mierzenia i kontrolowania jego wyników w oparciu o konkretne wskaźniki.

Negocjacje z reprezentacją pracowniczą powinny dotyczyć co najmniej kroków, które podejmie pracodawca, żeby:

• zapewnić godne miejsca pracy (tworząc nowe i zachowując dotychczasowe),

• zapewnić przekwalifikowanie i możliwości rozwoju pracownikom,

• przyczynić się do ochrony socjalnej i zabiegać o rozwiązania wspierające sprawiedliwą transformację w ra-
mach polityki publicznej.

Wynikiem uzgodnień przeprowadzonych na tym etapie powinna być decyzja o wyborze konkretnego scenariusza 
i metod jego wdrożenia.

Przygotowanie wdrożenia

Podjęta decyzja powinna zostać skodyfikowana. Na tym etapie powinny być również wybrane narzędzia, które będą 
wspierać pracowników, których stanowiska będą modyfikowane lub likwidowane (o których była mowa w rozdz. 3).

Kluczową rolę we wdrożeniu będzie odgrywał zespół ds. transformacji, pełniący rolę komitetu wykonawczego. Jego 
zadaniem będzie koordynacja i monitorowanie realizacji procesu (zgodności z przyjętymi założeniami i harmonogra-
mem) i komunikacji z nim związanej oraz raportowanie postępów i wyników zarządowi. W skład zespołu powinni 
wchodzić: przewodniczący/a, specjaliści, przedstawiciele ze strony pracowników i działu kadr oraz przedstawiciele 
innych zaangażowanych działów (produkcji, sprzedaży, finansów, łańcucha dostaw, badań i rozwoju, ochrony środo-
wiska). Trzon zespołu może stanowić komisja bhp.

Faza 3 Podjęcie działań (wdrażanie i monitorowanie wdrożenia)

Na tym etapie przedsiębiorstwo powinno przygotować rozwiązania i narzędzia wspierające pracowników w proce-
sie transformacji i przeszkolić zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu. Harmonogram wdrożenia rozwią-
zań i narzędzi powinien być uzgodniony ze wszystkimi interesariuszami, a następnie ogłoszony w przedsiębiorstwie.

Działaniom pracodawcy powinny towarzyszyć działania informacyjne. Z pracownikami, których dotyczą zmiany po-
winny być prowadzone indywidualne rozmowy służące jak najlepszemu dopasowaniu wsparcia.

W toku wdrażania zespół ds. transformacji prowadzi monitoring procesu i jego efektów, zgodnie z przyjętymi w har-
monogramie kamieniami milowymi i reaguje na bieżąco w razie pojawienia się problemów. Efekty mierzalne powin-
ny być rejestrowane i analizowane.
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Faza 4 Ewaluacja

Efekty wdrożonych działań powinny zostać poddane ocenie w oparciu o przyjęte wskaźniki. Ewaluacja powinna doty-
czyć zarówno wyników transformacji w wymiarze klimatyczno-ekologicznym, jak i w wymiarze społecznym. Równie 
ważna jest ocena aspektu proceduralnego procesu, tj. możliwości i jakości uczestnictwa pracowników. Przykłady 
wskaźników podano w rozdziale 7. Wnioski z ewaluacji powinny być wykorzystane w kolejnym cyklu planowania.

5. Mechanizmy uczestnictwa pracowników

KO N T EK S T  PR AW N Y

Udział pracowników w procesie zielonej transformacji jest nie tylko warunkiem sprawiedliwego przejścia, ale rów-
nież ma oparcie w prawodawstwie UE, które wyznacza ramy dla przepisów krajowych. Poniżej skrótowo omówiono 
odpowiednie dyrektywy unijne.

Stosunki przemysłowe krajach Unii Europejskiej opierają się na dwóch filarach zbiorowej reprezentatywności inte-
resów pracowników i pracodawców oraz pracowniczych prawach uczestnictwa.

Pracownicy uczestniczą w podejmowaniu decyzji na poziomie przedsiębiorstwa poprzez ciała przedstawicielskie, 
takie jak rady pracowników, komitety zakładowe, organizacje związkowe i podobne struktury.

Uczestnictwo może oznaczać prawo do współdecydowania (co-determination) lub do informacji i konsultacji.

Prawo europejskie, w szczególności Dyrektywa dot. informowania i konsultacji z pracownikami (2002/14/WE) gwa-
rantuje pracownikom prawo do informacji i konsultacji w zakresie:

• aktualnego i przewidywanego rozwoju działalności przedsiębiorstwa i lub zakładu pracy i jego sytuacji 
ekonomicznej

• sytuacji, struktury i przewidywanego rozwoju zatrudnienia w przedsiębiorstwie lub zakładzie oraz wszelkich 
przewidywanych środków wyprzedzających, w szczególności w przypadku zagrożenia zatrudnienia

• decyzji mogących prowadzić do istotnych zmian w organizacji pracy lub stosunkach umownych

Tym samym dyrektywa dostarcza ram prawnych do udziału pracowników w decydowaniu o kwestiach strategicz-
nych, a więc również o planach dekarbonizacji działalności przedsiębiorstwa i powiązanych z nimi działań, które będą 
miały wpływ na zatrudnienie, organizację pracy w przedsiębiorstwie, czy umowy z pracownikami.

Pracodawca ma szczególne obowiązki dotyczące informowania i konsultacji z pracownikami w przypadku zwolnień 
grupowych, co reguluje Dyrektywa o zwolnieniach grupowych 98/59/WE.

Z kolei na mocy Dyrektywy o europejskich radach zakładowych (1998/2008) pracownicy przedsiębiorstwa ponadna-
rodowego, które ogółem zatrudnia co najmniej 1000 pracowników oraz przynajmniej po 150 pracowników w dwóch 
państwach członkowskich mają prawo utworzyć europejską radę zakładową i za jej pośrednictwem korzystać z pra-
wa do informacji i konsultacji.

Sferą wyróżnioną przez prawodawstwo europejskie w zakresie angażowania pracowników jest bezpieczeństwo i hi-
giena pracy. Przy czym, w myśl definicji Światowej Organizacji Zdrowia – obejmuje ona ochronę dobrostanu pracow-
nika, zarówno społecznego, psychicznego, jak i fizycznego. Zgodnie z Dyrektywa bhp (89/391/EWG) pracodawcy mają 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32002L0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01998L0059-20151009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02009L0038-20151009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01989L0391-20081211
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obowiązek konsultować się z pracownikami i ich przedstawicielami, umożliwiając im wzięcie udziału w dyskusjach, 
podczas których rozpatrywane są kwestie, dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dotyczy to między 
innymi sytuacji, gdy pracodawca planuje wprowadzenie nowych technologii, co ma kluczowe znaczenie przy zie-
lonej transformacji. Pracownicy i ich przedstawiciele mają prawo do wypracowywania wniosków, a także wyważo-
nego współudziału (Art. 10 punkt 1) zgodnie z prawodawstwem krajowym i/lub przyjętymi procedurami.

Zazwyczaj wykorzystywaną formą uzgodnień pomiędzy pracodawcami a pracownikami w krajach Unii Europejskiej 
są rokowania zbiorowe na poziomie branżowym. W wielu krajach członkowskich rokowania zbiorowe określają 
kwestie płacowe i inne warunki zatrudnienia. Uzupełnieniem sektorowych porozumień zbiorowych są negocjacje 
na szczeblu przedsiębiorstwa. Na poziomie przedsiębiorstwa zapada wiele decyzji dotyczących bieżącego funkcjo-
nowania, w tym m.in. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, o czym była mowa powyżej.

R EPR E ZEN TAC JA  I N T ER E S ÓW  PR ACOW N I C Z YCH  
W   PR O CE SI E  T R A N SFO R M AC J I

W planowanie i wdrażanie zielonej transformacji na poziomie przedsiębiorstwa powinny być anagażowane związki 
zawodowe lub/i rady pracowników, które realnie i formalnie reprezentują interesy pracowników w relacjach z pra-
codawcą i mają mandat do podejmowania wiążących ustaleń w imieniu pracowników.

Rola organizacji pracowników w transformacji

Rolą związków zawodowych jest zadbanie o to, żeby zmiany były wprowadzone w sposób sprawiedliwy, a więc z po-
szanowaniem interesów pracowników i przy ich udziale.

Żeby związki zawodowe mogły skutecznie wypełniać tę rolę powinny rozumieć jakich zmian można się spodzie-
wać w branży i przedsiębiorstwie i jak te zmiany mogą wpłynąć na sytuację pracowników. Niemniej ważne jest też, 
by związki zawodowe rozumiały w jaki sposób mogą wpływać na proces zielonej transformacji przedsiębiorstwa

EKZZ zaleca, by związki zawodowe negocjowały z pracodawcą porozumienia, które będą uwzględniały przyszłe 
zapotrzebowanie na umiejętności i kwalifikacje pracowników i wspierały zawodowe uczenie się przez całe ży-
cie. Wykorzystując mechanizmy informacji i konsultacji organizacje pracowników powinny monitorować politykę 
szkoleniową firmy i zabiegać o to, by pracodawca przedstawiał w raportach CSR działania dotyczące szkolenia 
i przekwalifikowania pracowników w powiązaniu z polityką dekarbonizacyjną przedsiębiorstwa. Powinny również 
dążyć do włączenia w rokowania zbiorowe kwestii związanych z wpływem procesu dekarbonizacji na zatrudnienie 
i płace, potrzeby szkoleniowe i bhp.

Ważne jest, żeby związki przyjmowały aktywną postawę, a więc miały własną wizję roli, którą chcą odegrać i żeby 
dbały o podnoszenie wiedzy w swoich szeregach i wśród pracowników, dzięki czemu będą oni mogli brać skuteczny 
udział w procesach decyzyjnych związanych z dekarbonizacją przedsiębiorstwa.

Na poziomie zakładowym organizacje powinny budować sieć przedstawicieli specjalizujących się w zielonych tematach 
i angażować pracowników w konkretne działania, które ograniczają ekologiczny i węglowy ślad przedsiębiorstwa8.

8 A Guide for Trade Unions. Involving trade unions in climate action to build a just transition, European Trade Union Confedera-
tion, https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2018-09/Final%20FUPA%20Guide_EN.pdf
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Udział pracowników w strukturach pozazwiązkowych

Pracownicy mogą zabiegać o ochronę swoich interesów poprzez udział:

• przedstawiciela związków zawodowych w radzie nadzorczej/na szczeblu zarządczym przedsiębiorstwa (jeśli 
taki udział przewidują przepisy krajowe lub polityka danego przedsiębiorstwa)

• przedstawicieli pracowników w komisji bhp

• przedstawicieli pracowników w mieszanych zespołach roboczych powoływanych ad hoc, w skład których 
wchodzą jednocześnie przedstawiciele pracodawcy.

• Przedstawiciel pracowników powinien być członkiem zespołu czy komitetu koordynującego wdrażanie EZŁ 
w przedsiębiorstwie/strategię sprawiedliwej transformacji. Zespół powinien powstać i działać w oparciu 
o przejrzyste zasady regulujące sposób wyłaniania jego członków, tryb pracy i podejmowania decyzji. Ze-
spół może powstać w oparciu o komisję bhp.

F O R M Y  U C Z E S T N I C T WA

Dostępne dla organizacji pracowników formy uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji, dotyczących pra-
cowników to:

• informowanie – najsłabsza forma uczestnictwa, pracownicy są odbiorcami informacji przekazywanymi 
przez pracodawcę – uzyskują wiedzę o planowanych lub podjętych decyzjach,

• konsultowanie – pracownicy mogą zgłaszać propozycje do planowanych decyzji, ale o tym, czy i jak te pro-
pozycje i wnioski zostaną uwzględnione decyduje pracodawca. Konsultowanie obejmuje „prawo do przed-
stawiania propozycji, prawo do doradzania i sugerowania, opiniowanie projektów, występowanie ze skar-
gami, prawo do kontroli oraz prawo do protestu.”9,

• współdecydowanie – decyzja jest podejmowana wspólnie przez pracowników i pracodawcę, co wiąże się 
z wzięciem odpowiedzialności za tę decyzję i jej skutki. Do decyzji strony dochodzą na drodze negocjacji. 
W odróżnieniu od konsultacji, wynik negocjacji jest wiążący dla obu stron.

6.  Strategiczny plan włączenia pracowników 
w transformację

D L AC ZEG O  PR ACOW N I C Y  P OW I N N I  BYĆ  W Ł ĄC ZEN I  W E   W D R A Ż A N I E  E ZŁ

Włączenie pracowników pozwoli przedsiębiorstwu szybciej dojść do lepszych rozwiązań i przeprowadzić transforma-
cję w sprawiedliwy sposób, a więc z poszanowaniem praw i interesów pracowników oraz przy ich udziale.

Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu oznacza wprowadzenie w przedsiębiorstwie kompleksowej transformacji. 
Szeroko wprowadzane zmiany mogą rodzić wśród pracowników obawy i uczucie oraz powodować konflikty. Dla-
tego ważne jest odpowiednie przygotowanie pracowników, rozpoczęcie kampanii informacyjnej oraz uwzględnie-
nie dostępu do informacji wszystkim zainteresowanym stronom. Zasadniczym błędem popełnianym w przypadku 
wdrażania kontrowersyjnych mechanizmów w przedsiębiorstwach jest brak transparentności działań oraz szerokich 
konsultacji i negocjacji z udziałem pracowników wszystkich szczebli.

9 Chyłek M. (2011) s. 185 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171198605

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171198605
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W docieraniu z informacją do pracowników i ich włączaniem w planowanie i wdrażanie zmian istotną rolę mogą ode-
grać rolę związki zawodowe. Ważne jest współdziałanie wszystkich związków zawodowych działających w ramach 
jednego przedsiębiorstwa. Określenie wspólnych celów przedstawicieli pracowników z całą pewnością przyczyni się 
do zwiększenia skuteczności prowadzonych konsultacji oraz pozwoli na ich sprawne przeprowadzenie.

DZIA Ł A N IA  PR ACO DAWC Y  NA   R ZEC Z  W Ł ĄC ZEN IA  PR ACOW N I KÓW

Poniżej przedstawiono działania, które powinien podjąć pracodawca i o które powinny zabiegać organizacje pracow-
ników. Pożądane jest, żeby pracownicy zgłosili własne propozycje dotyczące planu włączania pracowników, o którym 
mowa w punkcie 5.

• Przekazanie pracownikom wiedzy na temat zielonej transformacji i Europejskiego Zielonego Ładu i jego ce-
lów, oraz związanych z tym wyzwań, szans i korzyści dla gospodarki, społeczności, branży i przedsiębiorstwa. 
Pracodawca powinien zorganizować odpowiednie szkolenie dla wszystkich pracowników, ponieważ zielona 
transformacja powinna objąć całość działalności przedsiębiorstwa. Dzięki temu będą oni rozumieli istotę 
pożądanych i koniecznych zmian, będą mogli w sposób świadomy i efektywny włączyć się w konsultowanie 
i tworzenie rozwiązań.

• Wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących sprawiedliwej transformacji w dokumentach 
przedsiębiorstwa.

• Powołanie przedstawicieli pracowników w skład ciała koordynującego planowanie i wdrażanie zielonej 
transformacji (strategii dekarbonizacyjnej) – ustalenie trybu powołania, trybu pracy, sposobu podejmo-
wania decyzji.

• Przygotowanie planu prac ciała koordynującego (zespołu ds. transformacji), i powiązanego z nim planu włączania 
w proces pracowników (etapy, obszary i formy angażowania pracowników, strategia komunikacji z pracownikami, 
działania wspierające – np. szkolenia, podział ról i zadań – rola reprezentacji pracowniczej, działu kadr itd.)

• Wspólne ustalenie z pracownikami i przyjęcie planu włączania pracowników.

• Zadbanie przez pracodawcę o komunikację z pracownikami. Pracodawca powinien utrzymywać regularną 
komunikację dotyczącą planowania i wdrażania transformacji z reprezentacją pracowników (związków za-
wodowych/rady pracowników), które mają mandat do reprezentowania interesów pracowniczych w relacji 
z pracodawcą.

• Do prowadzenia szerszej akcji informacyjnej pracodawca może dodatkowo wykorzystywać takie kanały i formy, 
jak firmowa strona internetowa, lub dostępne dla wszystkich pracowników spotkania on-line z zarządem firmy.

W ramach planu powinien funkcjonować mechanizm uzyskiwania od pracowników informacji zwrotnej. 
Pracownicy powinni mieć możliwość przekazania swoich uwag i opinii przede wszystkim na spotkaniach 
organizowanych przez reprezentację pracowników (związek zawodowy, radę pracowników), a także za po-
średnictwem anonimowej ankiety. Dodatkowo pracownicy powinni mieć możliwość zgłaszania swoich uwag 
i propozycji na spotkaniach organizowanych przez kierowników poszczególnych działów.

O BSZ A RY  U C ZE S T N I C T WA  PR ACOW N I KÓW  W E   W D R A Ż A N I U  E ZŁ :

Uczestnictwo pracowników powinno przede wszystkim służyć zapewnieniu sprawiedliwego charakteru transforma-
cji związanej z wdrażaniem EZŁ w przedsiębiorstwie. Dlatego pracownicy powinni bezwzględnie mieć głos w sprawie 
społecznych skutków transformacji, a więc uczestniczyć w:
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• Przewidywaniu i ocenie społecznych skutków planowanych/podejmowanych działań – znajdowanie sposo-
bów na minimalizowanie negatywnych skutków dla pracowników (i społeczności).

• Mapowaniu i przewidywaniu potrzeb dotyczących umiejętności i kwalifikacji, możliwości zatrudnienia, pro-
jektowanie odpowiednich programów i usług szkoleniowych

• Monitorowaniu środków bezpieczeństwa i higieny pracy i dostosowania ich do nowych zadań np. związa-
nych z wdrażaniem nowych technologii, postępowaniem z odpadami, wykorzystaniem materiałów wtór-
nych w regeneracji i recyklingu

• Ocenie skutków transformacji w odniesieniu do układów zbiorowych (kwestia dostosowania do nowych 
rodzajów działalności przedsiębiorstwa).

W tych obszarach kluczową rolę powinna odgrywać reprezentacja pracowników (związki zawodowe i/lub rada pra-
cownicza). Wykorzystywanym mechanizmem uczestnictwa powinno być przede wszystkim współdecydowanie, 
w szczególności jeśli chodzi o wybór rozwiązań służących ograniczeniu negatywnych skutków transformacji dla pra-
cowników, a w innych kwestiach, co najmniej konsultowanie.

Ponieważ skutki społeczne są zależne od wybranego scenariusza zielonej transformacji, a obawy może budzić sposób 
finansowania transformacji (ryzyko cięcia kosztów zatrudnienia) pracownicy powinni uczestniczyć w:

• Analizie i uzgodnieniach dotyczących różnych opcji redukcji emisji w przedsiębiorstwie, a także

• Analizie i konsultacjach dotyczących wyboru możliwych sposobów finansowania wdrażania EZŁ.

W analizę dotyczącą różnych opcji redukcji emisji warto zaangażować pracowników poszczególnych działów, 
a także szerszy krąg pracowników, szczególnie, że zielona transformacja powinna obejmować całość działalności 
przedsiębiorstwa.

Wybór opcji redukcji emisji i sposobu finansowania transformacji powinny być konsultowane z reprezentacją 
pracowniczą.

Pracownicy mogą i powinni również odgrywać wiodąca rolę we wdrażaniu celów EZŁ poprzez udział w:

• Badaniu i monitorowaniu zużycia energii, poziomu emisji, strumienia odpadów (przy ustalaniu stanu wyj-
ściowego oraz monitorowaniu efektów transformacji).

• Rozwijaniu ulepszonych procesów, produktów, usług, wiedzy, nowych technologii, innowacji wspierających 
redukcję emisji w przedsiębiorstwie (w tym badania prototypów)

W działania w tych obszarach powinni być angażowani bezpośrednio przede wszystkim pracownicy poszczególnych 
działów. Reprezentacja pracownicza powinna być o tych działaniach regularnie informowana przez pracodawcę.

Wskazane jest także, by ogół pracowników miał wiedzę o tym, jakie prace prowadzone są w przedsiębiorstwie 
na rzecz redukcji emisji i jakie przedsiębiorstwo uzyskuje wyniki, a także w jaki sposób każdy pracownik może się 
przyczynić się do poprawy tych wyników.

Badaniem i monitorowaniem wskaźników mogą się zajmować powołane w tym celu zespoły pracowników. Pracow-
nicy mogą również zostać włączeni w analizę zebranych danych. Dzięki temu będą mogli w przejrzysty sposób uzy-
skać wiedzę na temat ekologicznej kondycji przedsiębiorstwa i w sposób świadomy uczestniczyć w proponowaniu 
i przeglądzie rozwiązań, których wdrożenie pozwoli poprawić analizowane wskaźniki. Pracownicy działów badawczo-
-rozwojowych lub technologicznych mogą brać czynny udział w projektach badawczych ukierunkowanych na kon-
kretne problemy danego przedsiębiorstwa, realizowanych wspólnie z ośrodkami badawczymi.
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Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu pracowników w działania związane z diagnozowaniem i monitorowa-
niem emisji, analizą zebranych danych i proponowaniem rozwiązań zwiększy się zdolność pracowników i ich 
przedstawicieli do udziału w procesie transformacji w ramach przysługujących im praw, jak również wzrośnie 
przejrzystość tego procesu.

Pracownicy powinni:

• być informowani o przewidywanych i osiąganych rezultatach planowanych/podejmowanych działań w za-
kresie ograniczania emisji (realizacji celów EZŁ) i sposobach na osiągnięcie najlepszych wyników.

• uczestniczyć w zbieraniu i analizie stosownych danych, o czym była mowa wcześniej.

Niezależnie od udziału w procesach i działaniach inicjowanych przez pracodawcę, pracownicy mogą przyczyniać się 
do realizacji celów EZŁ poprzez własne inicjatywy również poza wymienionymi obszarami.

 
7. Monitorowanie procesu i jego wyników

M ECH A N IZ MY  M O N I TO R OWA N IA  PR O CE SU  I   R OZL I C Z A N IA  ZO B OW IĄ Z A Ń

Monitorowanie wdrażania zielonej transformacji pozwala uzyskać informacje na temat jej przebiegu, na bieżąco reago-
wać na pojawiające się problemy i odstępstwa od planu, a także dokonywać niezbędnych korekt w przyjętym planie.

Mechanizmy i narzędzia pomocne w monitorowaniu procesu i rozliczaniu zobowiązań to:

• przyjęte formalnie zasady dialogu społecznego związanego z transformacją i praktyka dialogu społecznego,

• specjalnie powołany zespół do planowania, koordynowania i monitorowania transformacji i udział w nim 
przedstawicieli pracowników (lub w tej roli komisja bhp),

• zobowiązania przedsiębiorstwa ujęte w oficjalnych dokumentach firmy,

• przyjęty harmonogram działań wraz z mierzalnymi wskaźnikami i kamieniami milowymi

• okresowe raportowanie i dokumenty kontrolne – regularna ocena wyników wraz z wnioskami i rekomenda-
cjami pozwalająca na korygowanie działań,

• ewaluacja końcowa w cyklu planowania pozwalająca na ocenę realizacji strategii i polityki przedsiębiorstwa 
oraz planów inwestycyjnych, jak również praktyki i procedur związanych z transformacją.

Proces może być monitorowany zgodnie z poniższym schematem. Na jego podstawie przedsiębiorstwo powinno 
podjąć kroki zmierzające do rozwiązania zdiagnozowanych problemów i ewentualnie skorygować prowadzone dzia-
łania – czyli odpowiedzieć na pytanie jakie kroki zostaną podjęte (co? kto? kiedy? jak?) w związku z ustaleniami 
z monitoringu.
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S CH E M AT  NA R ZĘ DZIA  (K W E S T I O NA R I USZ A )  D O   M O N I TO R OWA N IA  PR O CE SU

Ocena dotychczasowych działań

• Czy wykonano zakładane czynności?

• Czy osiągnięto kroki milowe, jakie osiągnięto efekty (ekonomiczne, ekologiczne, społeczne – dane mierzal-
ne, czy i jak odbiegają one od założonych celów)?

• Jakie napotkano problemy i jak były rozwiązywane?

• Jaka była jakość procesu zarządzania (przejrzystość, jakość włączania i uczestnictwa pracowników)?

Nowe okoliczności istotne dla (modyfikacji) działań (dalszego planowania i wdrażania)

• Jakie obawy i potrzeby zgłaszają pracownicy?

• Inne istotne okoliczności (np. zmiany w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa)

Pożądane/proponowane zmiany w dalszych etapach procesu

• Propozycje dotyczące kamieni milowych na kolejny okres

• Nowe rozwiązania, modyfikacje działań, sposobów postępowania do wdrożenia w kolejnym okresie

W SK A ŹN I K I  O CEN Y  PR O CE SU  I   J EG O  W Y N I KÓW

Bardzo ważne dla oceny procesu transformacji i jego wyników jest wskazanie w planie transformacji mierzalnych 
wskaźników. Będą one stanowiły podstawę do rozliczenia zobowiązań.

Wskaźniki pozwalają na mierzenie efektów podejmowanych działań i ocenę ich rezultatów (mierzenie zmiany). Uzy-
skany efekt mierzy się przez porównanie pomiarów z początku i z końca okresu sprawozdawczego. Następnie wynik 
należy porównać z założeniami przyjętymi w planie.

Można wyróżnić następujące typy wskaźników:

• działania (activities) (czy zostały przeprowadzone), np. szkolenie w nowym zawodzie dla 20 pracowników, 
których stanowiska będą likwidowane;

• produkty działań (outputs), np. przeszkolonych 15 pracowników (tylu ukończyło kurs);

• rezultaty bezpośrednie (short-term outcomes), np. 10 z przeszkolonych pracowników podjęło pracę w no-
wym zawodzie;

• rezultaty pośrednie (long-term outcomes), np. szkolenie złagodziło problem bezrobocia w gminie X.

Plan transformacji musi się odnosić do wartości wyjściowych, ustalonych na etapie diagnozy i wskazywać war-
tości docelowe wskaźników, które przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć dzięki wdrażanym działaniom w wyzna-
czonym okresie czasu.
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Wskaźniki dotyczące realizacji celów EZŁ

Kluczowe elementy oceny zielonej transformacji wykorzystywane w rankingach przedsiębiorstw

Od niedawna tworzy się międzynarodowe rankingi przedsiębiorstw uwzględniające wskaźniki związane z klima-
tem i ochroną środowiska, zawierające informacje, które interesują inwestorów. Transition Pathway Initiative 
posługuje się dziesięcioma wskaźnikami ujawniania danych przez przedsiębiorstwa (Disclosure Framework Indi-
cators) które obejmują:

• dążenie przedsiębiorstwa do zero-emisyjności w 2050 roku

• długoterminowy cel obniżenia emisji gazów cieplarnianych na lata (2036-2050) przyjęty przez 
przedsiębiorstwo

• średnioterminowy cel obniżenia emisji gazów cieplarnianych na lata (2026-2035) przyjęty przez 
przedsiębiorstwo

• krótkoterminowy cel obniżenia emisji gazów cieplarnianych do roku 2025 przyjęty przez przedsiębiorstwo

• strategia dekarbonizacji (czyli sposób osiągnięcia celów obniżenia emisji CO2) przyjęta przez przedsiębiorstwo

• transparentność planów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska

• zaangażowanie przedsiębiorstwa w politykę klimatyczną

• zarządzanie i strategia przedsiębiorstwa odnosząca się do kwestii klimatycznych

• sprawiedliwa transformacja w przedsiębiorstwie

• udział przedsiębiorstwa w grupie zadaniowej ds. ujawniania Informacji finansowych związanych z klimatem

• Razem ze wskaźnikami dotyczącymi zgodności działalności przedsiębiorstwa z celami klimatycznymi (Ali-
gnment Assessments) – które obejmują politykę inwestycyjną firmy, działalność lobbystyczną i ujawnianie 
kwestii klimatycznych w sprawozdawczości finansowej – składają się one na Net-Zero Company Bench-
mark10, czyli miarę klimatycznie neutralnego przedsiębiorstwa.

Przykłady wskaźników dekarbonizacji i gospodarki obiegu zamkniętego

Porównuje się pomiary na początku i na końcu okres okresu sprawozdawczego.

Poziom emisji CO2.

Poziom emisji CO2 wylicza się:

• w sposób pośredni na podstawie zużycia energii elektrycznej, biorąc pod uwagę nośniki tej energii

• na podstawie zużycia paliw odpowiednio do ich rodzaju.

Zużycie energii elektrycznej

• przez poszczególne maszyny i urządzenia

• w danym procesie produkcyjnym (w ramach danej technologii)

• w cyklu życia produktu

10 Zob. więcej informacji na stronie Climate Action 100+  
https://www.climateaction100.org/net-zero-company-benchmark/methodology/
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Zużycie zasobów i materiałów produkcyjnych

• wykorzystanych w procesie technologicznym np.wody, chłodziwa obróbkowego, gazów technicznych, środ-
ków smarnych, farb, lakierów oraz wszystkich tych materiałów, które wspomagają lub są konieczne aby 
przeprowadzić właściwy proces produkcyjny.

• użytych do konstrukcji produktu o tych samych parametrach

• Zużycie materiałów eksploatacyjnych przez produkt (np. środków smarnych, gazów technicznych) przez 
klientów/użytkowników (pomiar – porównanie produktów)

Długość cyklu życia produktu (pomiar – porównanie produktów)

• czas eksploatacji/użytkowania produktu

• możliwość adaptacji produktu (ulepszanie, dostosowanie do zmieniających się warunków użytkowania przy 
zachowaniu funkcjonalności) w okresie użytkowania/eksploatacji

• możliwości naprawy i regeneracji

• stopień możliwej dezagregacji elementów produktu w celu naprawy bądź wymiany tych, które są uszkodzo-
ne pozwalający na uniknięcie wymiany większych podzespołów lub całego produktu. Wskaźnik powinien 
być stosowany w pierwszej kolejności do oceny naprawialności najczęściej (najszybciej) zużywających się 
podzespołów.

Poziom emisji zanieczyszczeń, w tym substancji szkodliwych

• z procesu produkcyjnego

• z eksploatacji produktu

• z recyklingu produktu (materiałów użytych w produkcie)

Możliwość odzyskiwania (recyklingu) materiałów użytych do produkcji (w produkcie)

Udział materiałów z odzysku w produkcie (pomiar – porównanie produktów)

Efektywność w transporcie i logistyce – w obrębie przedsiębiorstwa i poza nim:

• liczba produktów możliwa do zmieszczenia i przemieszczenia w danej jednostce transportowej (na palecie, 
kontenerze) – pomiary w oparciu o geometrię i masę produktu;

• niezbędna powierzchnia/kubatura magazynowania w przeliczeniu na produkt (pomiar wynikający 
z geometrii)

• zużycie paliwa na produkt – pomiar w oparciu o geometrię i masę produktu)

 
Wskaźniki dotyczące  sprawiedliwego przejścia – skutki społeczne dla pracowników (przykłady)11

Porównuje się pomiary na początku i na końcu okres okresu sprawozdawczego.

11 Opracowano na podstawie wskaźników z katalogu IRIS https://iris.thegiin.org/
metrics/?search=&category%5B0%5D=cat-climate&climate%5B0%5D=climate-change-mitigation&sortby=alphabetical
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Stan zatrudnienia

Liczba i rodzaj miejsc pracy. Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w okresie sprawozdawczym

• miejsca pracy utworzone

• miejsca pracy utrzymane

• miejsca pracy wspierane (dotyczy osób pracujących dla firmy klienta lub w ramach projektu inwestycyjnego 
realizowanego przez przedsiębiorstwo)

• miejsca pracy zlikwidowane

Odchodzący stali pracownicy w okresie sprawozdawczym

• niedobrowolnie (z przyczyn niezależnych, w tym z powodu likwidacji stanowiska)

• dobrowolnie (którzy nie zostali zwolnieni)

• wskaźnik niezamierzonej rotacji pracowników: stosunek liczby pracowników stałych, którzy odeszli z orga-
nizacji nie z własnej woli do średniej liczby stałych pracowników

• wskaźnik dobrowolnej rotacji pracowników: stosunek liczby pracowników stałych, którzy odeszli z organiza-
cji z własnej woli do średniej liczby stałych pracowników

Programy i narzędzia wsparcia

Oferta programów szkoleniowych i przejściowych dla pracowników w okresie sprawozdawczym (rodzaj i zakres)

• programy szkoleniowe mające na celu podniesienie kwalifikacji pracowników

 ᠀ wewnętrzne kursy szkoleniowe

 ᠀ dofinansowanie zewnętrznych szkoleń

 ᠀ zapewnienie urlopu szkoleniowego z gwarancją powrotu do pracy

• programy przejściowe dla osób odchodzących z przedsiębiorstwa

 ᠀ planowanie przejścia na emeryturę dla osób planujących przejście na emeryturę

 ᠀ przekwalifikowanie dla osób zamierzających kontynuować pracę

 ᠀ odprawy (które mogą uwzględniać wiek i staż pracownika)

 ᠀ usługi pośrednictwa pracy

 ᠀ pomoc (np. szkolenia i doradztwo) w przejściu na życie pozazawodowe

Szkolenie pracowników (w podziale na kategorie zob. niżej)

• nakłady poniesione na szkolenie pracowników

• liczba zrealizowanych godzin szkolenia dla pracowników

• liczba pracowników, którzy zostali przeszkoleni (ukończyli szkolenie) w ramach programów zapewnianych 
przez przedsiębiorstwo (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych)

Kategorie szkoleń zapewnione przez przedsiębiorstwo

Rodzaje szkoleń ukończonych przez pracowników w okresie sprawozdawczym
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Świadczenia

Świadczenia zapewniane pracownikom etatowym w okresie sprawozdawczym

• typowe: np. ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie stomatologiczne, ubezpieczenie na życie, urlop ma-
cierzyński/rodzicielski, płatny czas wolny (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie)

• dodatkowe np. wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi (na miejscu, vouchery lub zwrot kosztów), wsparcie 
w zakresie transportu (transport firmowy, bony lub zwrot kosztów) itp.

Wykorzystanie świadczeń oferowanych przez pracodawcę (liczba pracowników, którzy skorzystali z poszczególnych 
świadczeń)

Wskaźniki dotyczące sprawiedliwego przejścia: jakość uczestnictwa pracowników (jakość procesu)

Wszystkie pytania odnoszą się do określonego okresu sprawozdawczego.

Autonomia: czy reprezentacja pracownicza mogła działać/działała w sposób niezależny?

Reprezentacja – w jaki sposób interesy pracowników były formalnie reprezentowane:

• czy w przedsiębiorstwie działały związki zawodowe lub rada pracownicza?

• czy pracownicy byli reprezentowani na poziomie zarządu (mają przedstawiciela w radzie nadzorczej)?

• czy przedstawiciele pracowników weszli w skład zespołu odpowiedzialnego za planowanie zielonej 
transformacji?

• czy przedstawiciele pracowników weszli w skład zespołu odpowiedzialnego za koordynowanie planowania 
i wdrożenia zielonej transformacji?

• czy/jak zapewniono reprezentację interesów/potrzeb wszystkich (grup) pracowników w sposób uwzględ-
niający ich zróżnicowanie (płeć, wiek, staż; wydział/rodzaj wykonywanej pracy/środowisko pracy; typ sta-
nowiska; funkcja)

Przejrzystość i demokratyczność procesu (planowania, podejmowania decyzji, monitorowania wyników – w tym 
informowanie i konsultowanie)

• jak przekazywano informacje o planowaniu transformacji (zasięg, dostępność informacji), formy aktywne 
versus pasywne

• czy istnieją spisane procedury dotyczące planowania transformacji

 ᠀ regulujące etapy/przebieg procesu, typy i cykliczność działań

 ᠀ określające podział ról i odpowiedzialności zaangażowanych osób

 ᠀ wskazujące możliwości i sposoby uczestnictwa pracowników

 ᠀ wskazujące sposoby monitorowania wyników

 ᠀ wskazujące sposoby korygowania planów/dostosowywania do zmieniających się potrzeb/okoliczności

 ᠀ czy wszyscy pracownicy mieli dostęp do informacji o procedurach

• czy procedury były konsultowane z pracownikami
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Mechanizmy włączania pracowników w planowanie i wdrażanie transformacji

• informowanie

 ᠀ jak często były przekazywane informacje przez zarząd (powiązanie z fazami procesu)

 ᠀ czego dotyczyły przekazywane informacje (tematy/liczba tematów)

 ᠀ czy były czytelne i zrozumiałe, wyczerpujące, dostarczane na czas, użyteczne

 ᠀ czy stopień poinformowania był wystarczający (ocena subiektywna pracowników)

• konsultowanie

 ᠀ jakich kwestii dotyczyły konsultacje (tematy/waga tematów)?

 ᠀ jak regularne były konsultacje, w jaki sposób powiązane z kluczowymi fazami procesu?

• współdecydowanie i negocjacje

 ᠀ jakie kwestie były przedmiotem współdecydowania (negocjacji)?

 ᠀ czy przedmiotem współdecydowania były kluczowe kwestie, w tym społeczne skutki planowanych/
podejmowanych działań i sposoby minimalizowania negatywnych skutków dla pracowników?

Potencjał do skutecznego uczestnictwa

• czy pracodawca prowadził działania upowszechniające wiedzę i podnoszące świadomość pracowników do-
tyczącą Europejskiego Zielonego Ładu i sprawiedliwego przejścia do gospodarki niskowęglowej (jakie, jakie 
tematy, do kogo adresowane, kto wziął udział)?

• czy reprezentacja pracownicza prowadziła działania upowszechniające wiedzę i podnoszące świadomość 
pracowników dotyczącą Europejskiego Zielonego Ładu i sprawiedliwego przejścia do gospodarki niskowę-
glowej (jakie, jakie tematy, do kogo adresowane, kto wziął udział)?

• czy w ocenie pracowników przekazana wiedza była użyteczna, odpowiadała na ich potrzeby, czy zwiększyła 
możliwość skuteczniejszego, bardziej świadomego uczestnictwa w planowaniu transformacji?

• jak pracownicy oceniają sposób przekazania wiedzy?

• czy pracownicy (reprezentacja pracownicza) mieli możliwość skorzystania z wiedzy eksperckiej/ekspertów 
i czy z niej korzystali?

Rzetelność procesu (meaningfulness)

• czy uczestnicy procesu mieli dość czasu, żeby wyrobić sobie pogląd na sprawę i sformułować reprezenta-
tywne stanowisko (tj. uwzględniające interesy/głos różnych grup pracowników)?

• czy konsultacje zostały podjęte wystarczająco wcześnie, by ich wynik mógł wpłynąć na planowane decyzje 
i uwzględnić rozwiązania proponowane przez uczestników procesu?

• czy strona pracownicza miała dostateczną przestrzeń, by przedstawić swoje stanowisko?

• czy propozycje strony pracowniczej zostały wzięte pod uwagę (rozważone i skomentowane, uwzględnione 
w całości lub w części, lub ich podano uzasadnienie ich odrzucenia).

Ocena wpływu – relatywna zdolność każdej ze stron do wywierania wpływu na drugą stronę w kontekście rokowań 
zbiorowych i procesów decyzyjnych zarządu przedsiębiorstwa (ocena na skali plus przykłady)

• czy/jak duży wpływ pracownicy mieli na sposób prowadzenia procesu transformacji?

• czy/jak duży wpływ pracownicy mieli wpływ na działania planowane w ramach transformacji (sposób reali-
zacji przez firmę celów EZŁ)?

• czy/jak duży wpływ pracownicy mieli na rozwiązania dotyczące pracowników planowane, w związku 
z transformacją?

• czy/jak duży wpływ pracownicy mieli na zakres działań/katalog kwestii podejmowanych w ramach procesu?
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