
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Weryfikacji i Wsparcia w zakresie 

Śladu Węglowego Preferred by Nature  

Zarządzanie śladem węglowym 

www.preferredbynature.org/pl 

Dlaczego warto wybrać nasz program Zarządzania Śladem 

Węglowym? 

• Wsparcie ekspertów w opracowaniu i wdrożeniu systemu 
• Szeroki wachlarz usług uwzględniający Państwa potrzeby i zaangażowanie 
• Niezależna ocena wzbudzająca zaufanie Państwa klientów i parnetrów biznesowych 
• Możliwość stosowania oświadczeń i etykiet po pomyślnym przejściu weryfikacji  
• Globalny zasięg 

Zarządzanie śladem węglowym organizacji lub 

produktu to strategiczne działanie, które warto podjąć 

już dziś. Program Weryfikacji i Wsparcia w zakresie 

Śladu Węglowego Preferred by Nature (CFM) został 

opracowany z myślą o wszystkich organizacjach, które 

chcą podjąć wiarygodne i odpowiedzialne działania na 

rzecz klimatu.   

Zarządzanie śladem węglowym 

Zarządzanie śladem węglowym na poziomie 

przedsiębiorstwa lub produktu bywa wymagającym 

zadaniem. Nakład pracy zależy od sytuacji i stopnia 

złożoności Państwa działalności, asortymentu 

produktów oraz łańcuchów dostaw.  

Nasz zintegrowany program wsparcia i weryfikacji 

pomoże Państwu w skutecznym zarządzaniu śladem 

węglowym, a jeśli Państwo zechcą, pozwoli również 

korzystać z publicznych oświadczeń CFM.  

Program Weryfikacji i Wsparcia w zakresie Śladu 

Węglowego Preferred by Nature jest zgodny 

z uznanymi na świecie standardami, takimi jak 

Greenhouse Gas (GHG) Protocol, PAS oraz ISO 14064. 

Został zaprojektowany, aby ułatwić organizacjom 

systematyczne zarządzanie śladem węglowym, 

osiągnięcie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych 

oraz wybór opcji kompensacji emisji dwutlenku węgla.     

Uniwersalne rozwiązanie dopasowane do 

Państwa potrzeb 

Nasz Program CFM kładzie nacisk na wsparcie 

Klientów. W przeciwieństwie do tradycyjnych usług 

certyfikacyjnych, staramy się nawiązać bliższą 

współpracę z firmami, które dążą do zmniejszenia 

swojego wpływu na klimat.  

W zależności od potrzeb możemy zaoferować szereg 

usług, które pomogą przeprowadzić Państwa przez 

proces CFM, by osiągnąć założone cele klimatyczne. 

Wachlarz usług Preferred by Nature zawiera szkolenia 

dostosowane do Państwa działalności, doradztwo 

w zakresie wdrażania czynności CFM, wsparcie 

w obliczaniu śladu węglowego i identyfikacji danych, 

jak również weryfikację śladu węglowego. Wspólnie, 

w zależności od Państwa doświadczenia i ambicji, 

wybierzemy najbardziej odpowiednią dla Państwa 

usługę.  

Nasza oferta 

• Szkolenia i rozwój kompetencji 

• Indywidualna ewaluacja kalkulatorów śladu 

węglowego 

• Weryfikacja Śladu Węglowego (CFM) Preferred 

by Nature dla przedsiębiorstw, produktów, 

usług lub wydarzeń   

• Ocena cyklu życia produktów i usług 
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Zapisz się do newslettera! 

www.preferredbynature.org/newsletter 

Doradztwo i rozwój kompetencji 

Rozwój kompetencji Państwa zespołu pozwala lepiej 

zrozumieć szanse i wyzwania związane z zarządzaniem 

śladem węglowym oraz zapewnić, że wdrożony system 

jest wiarygodny i transparentny. Nasi pracownicy 

przekażą Państwu wiedzę i umiejętności potrzebne do 

poprawnego wykonania obliczeń i redukcji śladu 

węglowego, m.in. wyjaśnią obowiązujące Państwa 

wymagania standardu CFM, metody obliczeń, czynniki 

emisji oraz nauczą obsługi stosownych narzędzi. 

Nasza oferta usług doradczych obejmuje wsparcie 

w osiągnięciu neutralności pod względem emisji CO2, 

wyborze właściwych projektów wewnętrznej lub 

zewnętrznej kompensacji emisji CO2 oraz opracowaniu 

strategii i celów redukcji dla organizacji lub produktu. 

 

 

Weryfikacja Zarządzania Śladem 

Węglowym Preferred by Nature (CFM) 

Jeśli Państwa celem jest ciągłe zarządzanie i redukcja 

śladu węglowego i chcieliby Państwo publicznie 

komunikować swoje starania, mogą Państwo 

skorzystać z naszego programu weryfikacji. Ta opcja 

pozwala na zweryfikowanie śladu węglowego 

przedsiębiorstwa, produktu, usługi lub wydarzenia 

w oparciu o Standard CFM Preferred by Nature 

i komunikowanie swoich działań za pomocą oświadczeń 

oraz logotypów umieszczanych na produktach lub 

używanych w celach promocyjnych. Aby utrzymać 

możliwość korzystania z oświadczeń, należy 

przystępować do corocznych audytów weryfikacyjnych. 

 

Indywidualna ewaluacja 

Jeśli interesuje Państwa weryfikacja o określonym 

zakresie, np. walidacja emisji CO2 konkretnego 

produktu, łańcucha dostaw lub nawet ocena 

konkretnego kalkulatora emisji, możemy zapewnić 

potrzebne wsparcie i opinię niezależnych ekspertów. 

Choć ta usługa nie pozwala na używanie naszych 

oświadczeń i znaków towarowych, Państwa firma 

zyskuje pewność, że dane dotyczące Państwa emisji są 

właściwe, kompletne i wiarygodne.  

Ocena cyklu życia produktów i usług pod 

kątem emisji gazów cieplarnianych  

Przekażemy Państwu wskazówki, jak wyliczyć 

i zarządzać wpływem produktów i usług na klimat. 

Nasze zintegrowane podejście do emisji gazów 

cieplarnianych podczas całego cyklu życia zawiera 

wsparcie w określeniu celów organizacji zgodnie 

z najlepszymi światowymi praktykami z zakresu 

środowiskowej oceny cyklu życia (LCA), gromadzenie 

danych, raportowanie i przegląd Państwa systemu 

CFM. Narzędzia LCA mogą pomóc Państwu 

w podejmowaniu decyzji odnośnie łańcucha dostaw, 

raportowaniu zgodności (compliance), jak również 

zarządzaniu obiektami i dostawcami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Waldemar Malinowski 

Traceability Auditor 

wmalinowski@preferredbynature.org                           

+ 48 603 799 710  

 

Konflikt interesów 

Celem Programu CFM Preferred by Nature jest 

wspieranie Państwa działań z zakresu zarządzania 

śladem węglowym i pomoc w osiągnięciu Państwa 

celów klimatycznych. Wiarygodność naszych usług 

jest dla nas priorytetem. Z tego powodu 

zdecydowaliśmy się nie oferować pewnych rodzajów 

wsparcia, w szczególności opracowania Państwa 

wewnętrznych procedur, planu zarządzania śladem 

węglowym, planów i celów redukcji emisji oraz 

uzupełniania w Państwa imieniu wzorów 

dokumentów, m.in. zawierających dane na temat 

śladu węglowego.  


