Usługi dla biznesu

Wierzymy, że ekologia się opłaca. Każdemu
i wszystkim. Właśnie dlatego, wspieramy firmy
na drodze Zielonej Transformacji.
Żyjemy w czasach, w których ścieżki rozwoju muszą wspierać mitygację zmian klimatu
i poprawę środowiska przyrodniczego.

Dlaczego?
Sprawdź tutaj
CFF powstało dla tych, którzy już dziś myślą o przyszłości i chcą odpowiedzieć na palące współczesność wyzwania. Zielona Transformacja to proces
sprawiedliwej zmiany – dla Twojego biznesu
i planety, która ma wspierać model gospodarki przy-

jaznej środowisku i klimatowi. Prowadzenie działalności gospodarczej to odpowiedzialność nie tylko za
pracowników, usługi i produkty, ale także za wpływ na
środowisko przyrodnicze.

Do neutralności jeszcze długa droga,
a czasu coraz mniej. Zerowy poziom emisji to cel UE
na 2050 rok. Jak myślisz, uda Ci się go osiągnąć?
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Co możemy zaoferować?
Usługi, które proponujemy to kompleks różnorodnych rozwiązań przygotowanych z myślą o biznesie i jego potrzebach. Każda współpraca zawsze
zaczyna się od audytu, który pozwoli nam wspólnie
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wypracować najlepszą ścieżkę w stronę zrównoważonego rozwoju – przyjazną dla środowiska, ale też
Twojego wizerunku i portfela.

Na czym polega audyt?

Firma dostarcza nam potrzebne dane, na podstawie których określamy “zielony potencjał” całej
działalności. Od samego początku stawiamy na transparentność. Podejmujemy działania wyłącznie
z tymi, którzy szczerze i jawnie zmierzają w stronę zrównoważonego rozwoju – bez eko-ściemy.

Po przeprowadzonej analizie
możemy przejść do działań.
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Obliczenie śladu węglowego
organizacji

Świadomość swojego wpływu na środowisko to
pierwszy krok do zmiany. Na podstawie danych
dostarczonych przez firmę przeprowadzamy analizę
(tzw. zielony audyt) poszczególnych procesów, które
dzielimy na emisje bezpośrednie, emisje pośrednie
i emisje z energii wykupionej (np. prąd). W ten sposób
selekcjonujemy obszary działalności z największym
śladem węglowym. Następnie, w oparciu o wiarygodne raporty krajowe i międzynarodowe, obliczamy
emisje węglowe wybranych procesów. Wiedza na
temat śladu węglowego organizacji jest podstawą
każdej kolejnej usługi.
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Kalkulator śladu węglowego

W oparciu o źródła naukowe i wiarygodne raporty
stworzyliśmy autorski, interaktywny kalkulator śladu
węglowego, dedykowany pracownikom biurowym
i osobom fizycznym, dostosowany do standardów
krajowych. Kalkulator analizuje nasze codzienne
zachowania w pracy lub w domu, na podstawie
których opracowuje dane dotyczące jednostkowej
emisyjności w oparciu o polski system miar i wag
oraz lokalne warunki energetyczne. Wynik kalkulacji
to podstawowe źródło wiedzy na temat śladu
węglowego, dzięki którym możemy wdrożyć
rozwiązania minimalizujące nasz wpływ na
środowisko.
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Doradztwo ekologiczne

Mając informacje na temat emisji gazów cieplarnianych organizacji, możemy przejść do działań. Jako
eksperci z zakresu minimalizacji śladu węglowego
pomożemy Ci opracować strategię najkorzystniejszą
dla środowiska i Twojego biznesu. Na podstawie
wyników przeprowadzonego audytu udzielamy spersonalizowanych i kompleksowych rekomendacji
dotyczących poszczególnych procesów. Tutaj zaczyna się Zielona Transformacja.
carbonfootprintfoundation.com
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Offset

Wiemy nie tylko jak liczyć, ale też jak neutralizować
emisje dwutlenku węgla. Z pomocą naszych rąk
możesz zminimalizować swój ślad węglowy, ale też
zrekompensować go środowisku sadząc swój własny
las. Na podstawie danych, które dostarczył nam
zielony audyt obliczymy ile drzew pokryje Twoje
emisje. Nasz offset to przede wszystkim transparentność informacji – wiesz gdzie, co, ile i kiedy posadziliśmy.
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Certyfikacja

Twoje produkty i/lub usługi mogą być oznaczone
naszym certyfikatem, który informuje, że razem
z Carbon Footprint Foundation stawiasz świadome
kroki w stronę zrównoważonego rozwoju. Nasz znak
powstał po to, aby podkreślać dobre praktyki wśród
producentów, którzy sukcesywnie redukują ślad
węglowy swoich procesów i jawnie informować
o tym konsumentów.
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Wsparcie w komunikacji

Zielona Transformacja to nie lada wyzwanie.
Chcemy, żebyś miał okazję pochwalić się swoimi
działaniami wśród szerokiej publiki i nieść dobry przykład innym przedsiębiorcom. Nasz Zespół ds. Komunikacji opracuje dla Ciebie strategię komunikacji, którą
będziesz mógł wdrożyć w swoich kanałach. Dodatkowo, możemy wspierać Twoją Zieloną Transformację
wśród obserwatorów CFF. Niech świat o Tobie usłyszy!
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Edukacja ekologiczna

Wiemy nie tylko jak liczyć, ale też jak neutralizować
emisje dwutlenku węgla. Z pomocą naszych rąk
możesz zminimalizować swój ślad węglowy, ale też
zrekompensować go środowisku sadząc swój własny
las. Na podstawie danych, które dostarczył nam
zielony audyt obliczymy ile drzew pokryje Twoje
emisje. Nasz offset to przede wszystkim transparentność informacji – wiesz gdzie, co, ile i kiedy posadziliśmy.

Przygotowanie raportu
niefinansowego

Raport niefinansowy dotyczy zagadnień zrównoważonego rozwoju, związanych z aspektem środowiskowym, społecznym i zarządczym. Zgodnie z nową
dyrektywą UE od 2023 roku wszystkie spółki zatrudniające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane
do przygotowania takiego raportu, a od 2026 roku
obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich spółek
powyżej 10 pracowników.
Raport niefinansowy to podstawa już teraz, jeśli
wdrażasz w swojej firmie zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR/RBC), niezależnie
od tego czy jest to Twoim obowiązkiem. Nasz zespół
pomoże Ci go przygotować.
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Swoją transformacją możesz zainspirować innych:

Uczestnicząc
w Międzynarodowym Szczycie
Klimatycznym – Carbon
Footprint Summit

Dołączając do
sygnatariuszy Karty
Zielonej Transformacji

To wyjątkowa platforma do wymiany
doświadczeń pomiędzy biznesem, nauką
i aktywistami, której celem jest wypracowanie
sprawiedliwej drogi rozwoju z uwzględnieniem
interesów każdej ze stron dyskusji. Partnerzy
CFS są nominowani do Carbon Footprint
Challenge Awards, którymi nagradzamy firmy
wyróżniające się działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

To dokument zrzeszający odpowiedzialnych
przedsiębiorców, którzy wspólnie stawiają
kroki w stronę neutralności klimatycznej
i sprawiedliwej przyszłości. Celem, który przyświecał nam w trakcie pracy nad kartą była
skuteczna i odpowiedzialna transformacja
biznesu, ale także zapobieganie wykluczeniom ekologicznym. Do sygnatariuszy Karty
Zielonej Transformacji należą m.in. Columbus
Energy, Nexity, Saule Technologies, MVGM
Wonen, Somfy, PSPA, ECR.
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