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Ekologiczny zwrot we wszystkich obszarach działalności człowieka jest podstawowym warunkiem zatrzyma-

nia zmian klimatycznych. Środowiska naukowe wskazują obniżenie emisji gazów cieplarnianych jako 

najpilniejsze zadanie, które obecnie musi wziąć na siebie społeczeństwo globalne. Poprzez przemysł oraz 

transport wytwarzamy m.in. niewyobrażalne ilości dwutlenku węgla i metanu, a ich obecność w atmosferze 

sprawia, że średnie temperatury na ziemi rosną w coraz większym tempie. Skutki drastycznego ocieplenia 

klimatu mogą być katastrofalne i z pewnością utrudnią życie przyszłym pokoleniom ludzi. Naukowcy są 

zgodni, że bez natychmiastowej i ogólnoświatowej reakcji sektorów publicznego i prywatnego, nie będzie 

można odwrócić tego niekorzystnego trendu.

Branża TSL jako ważna gałąź światowej gospodarki ma swój udział w emisji gazów cieplarnianych i uznanie 

tego faktu jest pierwszym krokiem, by móc podjąć działania dążące ku zmianie. Na szczęście transport oraz 

logistyka coraz chętniej wdrażają ekologiczne rozwiązania do swoich strategicznych planów rozwoju. 

Okazuje się, że tabor pojazdów ciężarowych wcale nie musi być monokulturą opartą na oleju napędowym,

a znaczna część energii zasilającej magazyn może pochodzić z paneli słonecznych zainstalowanych na jego 

dachu.

W tym wymiarze kluczowa okazuje się transparentność danych. Omega Pilzno jest polskim pionierem

w obszarze promocji i wdrożenia ekologicznych rozwiązań w branży TSL. Chcemy ponownie stanąć

w awangardzie i podzielić się szczegółowymi informacjami o tym, w jakim stopniu nasze „zielone” inwestycje 

ograniczyły wpływ działalności firmy na naturę. Niniejszy raport stanowi swoiste zestawienie strategii 

środowiskowej Omegi Pilzno z danymi dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych, wygenerowanymi przez 

nasze przedsiębiorstwo. Wnioski płynące z tego porównania, mogą okazać się ważnym impulsem do 

ekologicznej zmiany dla wszystkich przedstawicieli i pracowników naszej branży.

Wykorzystanie gazu ziemnego i technologii fotowoltaicznych to tylko dwa przykładowe kierunki, w których 

może rozwijać się współczesne i świadome przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe czy 

logistyczne. Istotne jednak, by celem prośrodowiskowego zwrotu w branży nie był tylko doraźny efekt 

wizerunkowy, a rzeczywiste i postępujące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Liderzy branży muszą 

zatroszczyć się o to, by ekologia nie stanowiła jedynie elektryzującej wszystkich mody oraz sposobu na 

zainteresowanie klienta, a stała się probierzem jakości świadczonych usług transportowych

i logistycznych.

Omega Pilzno
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Za realnym obniżeniem śladu węglowego przedsiębiorstwa musi stać strategicznie zaplanowana koncepcja 

zmian. Podejmowane działania muszą być ukierunkowane na konkretne i mierzalne cele, a jedyną 

rzetelną drogą kontrolowania postępów procesu ekologicznego w organizacji jest zbieranie danych.

W Omedze Pilzno systematycznie monitorujemy główne obszary działalności firmy i jej wpływ na środow-

isko naturalne. Pierwszym krokiem do sformułowania przez nas nowej polityki i strategii firmy w zakresie 

ochrony środowiska oraz wyznaczenia celów strategicznych na lata 2020-2030, było zweryfikowanie 

obszarów znaczących odziaływań prowadzonej działalności oraz podsumowanie i ocena dotychczas 

podjętych działań prośrodowiskowych. Następnie zebrano i przeanalizowano dane środowiskowe z 2019 

roku, takie jak:

Na podstawie zebranych danych opracowano wskaźniki i wdrożono system monitoringu działań środow-

iskowych dla tych obszarów. Dzięki temu w przyszłości będziemy podejmowali działania prośrodowiskowe, 

bazując na rzetelnie opracowanych liczbach. Obliczenia śladu węglowego organizacji dokonaliśmy

w oparciu o normę PN-EN ISO 14064-1, gdzie rokiem bazowym był 2019. Ślad węglowy dla Omegi Pilzno 

został obliczony z uwzględnieniem wszystkich zidentyfikowanych źródeł emisji, w trzech zakresach.

• zużycie paliwa,

• zużycie energii,

• zużycie gazu,

• pobór wody i ilość odprowadzonych ścieków,

• ilość wytworzonych odpadów,

• działalność myjni,

• działalność serwisów.

Omega Pilzno
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Dane prezentowane w poniższym zestawieniu odnoszą się do okresu od 01.01.2019 do 31.12.2020. Rokiem 

bazowym dla obliczeń był 2019. Metodą konsolidacyjną dla wyznaczenia granic organizacyjnych była 

kontrola operacyjna.

Relacyjne wskaźniki efektywności Omega Pilzno

Zakres Ilość CO2e [Mg]
Procent całkowitej

wartości obliczonego CFP

Zakres 1, w tym: 49 651,74 79,17

Emisje bezpośrednie ze spalania stacjonarnego 271,73 0,43

Zakres 2, w tym: 1 545,80 2,46

Emisje pośrednie z zakupionej/nabytej energii elektrycznej 1545,80 2,46

Emisje pośrednie z zakupionej/nabytej pary technologicznej 0,00 0,00

Emisje pośrednie z zakupionej/nabytej energii cieplnej 0,00 0,00

Emisje pośrednie z zakupionego/nabytego chłodu 0,00 0,00

Zakres 3, w tym: 11 518,58 18,37

SUMA 62 716,13 100

WTT paliwa - spalanie stacjonarne 0,27 0,00 (0,0004)

WTT paliwa - spalanie mobilne 11 252,08 17,94

WTT energia elektryczna 241,26 0,38

Zakupione surowce i usługi 6,94 0,01

Odpady 18,02 0,03

Emisje bezpośrednie ze spalania mobilnego 49 297,64 78,60

Emisje bezpośrednie ze źródeł procesowych 0,00 0,00

Emisje bezpośrednie ze źródeł ulotnych 82,37 0,13

Emisje bezpośrednie ze źródeł rolniczych 0,00 0,00

Omega Pilzno
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Dane z tabeli 01.01.2020 - 31.12.2020

Zredukowaliśmy ślad węglowy
(CFP) w przeliczeniu na

pracownika o 9,18% pomimo
wzrostu zatrudnienia.

CFP
Carbon footprint

 -9,18%
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Wielkość CFP (Carbon Footprint – Ślad Węglowy) w przeliczeniu na jednego pracownika w 2019 roku 

wyniosła 56,60 MgCO2e. W roku 2020 wielkość zatrudnienia wzrosła o 8,64% w stosunku do roku poprzed-

niego. Pomimo wzrostu zatrudnienia udało się obniżyć w roku 2020 wielkość CFP w przeliczeniu na 

jednego pracownika do wielkości 51,41 MgCO2e, co stanowi redukcję o 9,18% w stosunku do wielkości

w roku poprzednim.

Ślad węglowy w przeliczeniu na pracownika

Rok 2020 był rokiem, w którym przewieziono sumarycznie o 3,21% mniej ładunków pod względem masy, 

natomiast transportowano je na większe niż w roku poprzednim odległości. Całkowita wykonana praca 

uwzględniająca tkm (tonokilometr) była w roku 2020 większa o wartość 13,15%, natomiast dzięki zastosowa-

nym działaniom proekologicznym polegającym na częściowej wymianie ciągników na napędzane LNG, 

zwiększonemu monitorowaniu zużycia opon, lepszemu doborowi opon oraz stałemu budowaniu świado-

mości proekologicznej kierowców udało się zredukować w roku 2020 wielkość CFP w przeliczeniu na tkm

o wartość 12,80% w stosunku do roku poprzedzającego.

Ślad węglowy w przeliczeniu na tonokilometr

Ilość pracowników 1123 1220 97 wzrost o 8,64%

Komentarz Wskaźnik uwzględnia ilość pracowników spóki na koniec roku sprawozdawczego:
wskźnik ten potwierdza wzrost zatrudnienia na koniec roku sprawozdawczego
2020, w stosunku do roku 2019 wzrósł o wartość 8,64%

CFP/pracownik 56,60 51,41 5,20 spadek o 9,18%

Komentarz Wskaźnik prezentuje całkowitą wartość CFP obliczoną dla organizacji, z uzwględnieni-
em wszystkich trzech zakresów w odniesieniu do ilości zatrudnionych pracowników 
na koniec roku sprawozdawczego: wskaźnik ten uległ zmniejszeniu o wartość 9,18%
w stosunku do roku bazowego; wynik ten odzwierciedla pozytywną zmianę w 
zakresie zmniejszania emisji GHG, ponieważ potwierdza, że wraz ze wzrostem ilości 
pracowników zatrudnionych w organizacj (wpływ np. na media, odpady itp.) 
obserwuje się spadek obliczonej wartości CFP.

Rozdział I    |     Ślad węglowy Omegi Pilzno
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Dzięki inwestycjom w ekologiczny 
transport zredukowaliśmy ślad 

węglowy (CFP) w przeliczeniu na 
tonokilometr (tkm) o wartość 

12,80%.

CFP
Carbon footprint 
-12,80%

LNG
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Pozytywne wyniki działań prowadzonych przez Omegę Pilzno można zauważyć również analizując 

współczynnik CFP w przeliczeniu na ilość przejechanych przez pojazdy kilometrów. W roku 2019 

współczynnik ten (z uwzględnieniem „pustych przebiegów”) wynosił 0,00106 (w przeliczeniu na 1 km), 

natomiast w roku 2020 wynosił 0,00096, co stanowi redukcję o 9,87% w stosunku do roku poprzedniego.

Ślad węglowy w przeliczeniu na przejechane kilometry

Wskaźnik Różnica
Wartość wskaźnika

2019 2020
Zmiana [%] w stosunku

do roku bazowego

Komentarz Wskaźnik dotyczy calkowitej masy przewiezionych ładunków: w roku 2020 przewieziono 
o 34 050,31 ton mniej ładunków w stosunku do roku bazowego 2019, spadek o 3.21%

Masa przewiezionych
ładunków [t] 1 062 402,69 1 028 352,38 34 050,31 spadek o 3,21%

Komentarz Wskaźnik uwzględnia wielkość wykonanej przez organizację pracy, poprzez uwględ-
nienie w jednym wskaźniku masy przewiezionych ładunków i odległości na jakie zostały 
przetransportowane; w roku 2020 wielkość współczynnika wzrosła o wartość 13,15%
w stosunku do roku bazowego 2019; pomimo mniejszej ilośći przetransportowanych 
ładunków w roku 2020 organizacja wykonała większą pracę, ponieważ przetranspor-
towała ładunki na większe odległości.

Współczynnik wykonanej
pracy [tkm] 48,14 54,47 6,33 wzrost o 13,15%

Komentarz Wskaźnik prezentuje całkowitą wartość CFP obliczoną dla organizacji w odniesieniu do 
wartości wykonanej pracy w danym roku; wskaźnik ten pozwala przedstawić wartość 
śladu węglowego w kontekście wielkości wykonanej pracy; w roku 2020 wskaźnik ten 
uległ zmniejszeniu o wartość 12,80% w stosunku do roku bazowego, co pokazuje 
pozytywną zmianę w zakresie zmniejszania emisji GHG.

CFP/współczynnik
wykonanej pracy [tkm] 1 320,49 1 151,47 169,02 spadek o 12,80%

Komentarz Wskaźnik prezentuje całkowitą wartość CFP obliczoną dla organizacji w odniesieniu do 
ilości przejechanych kilometrów z ładunkiem na pokładzie; w roku 2020 wskaźnik ten 
uległ zmniejszeniu o wartość 9,91% w stosunku do roku bazowego, co pokazuje 
pozytywną zmianę w zakresie zmniejszania emisji GHG. 

CFP/km (pełny) 0, 00124 0, 00112 0, 00012 spadek o 9,91%

Komentarz Wskaźnik prezentuje całkowitą wartość CFP obliczoną dla organizacji w odniesieniu do 
ilości przejechanych kilometrów (uwzględnia odległości przejechane z ładunkiem, jak
i bez ładunku, tzw “puste przebiegi”); wskaźnik ten uległ zmniejszeniu o wartość 9,87% 
w stosunku do roku bazowego; wynik ten odzwierciedla pozytywną zmianę w zakresie 
zmniejszenia emisji GHG, ponieważ niezorganizowane emisje bezpośrednio ze spalania  
mobilengo stanowią przeważającą część całkowitych emisji obliczonego CFP.

CFP/km (total) 0, 00106 0, 00096 0, 00010 spadek o 9,87%

Omega Pilzno
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Dzięki „zielonym” inwestycjom
w transporcie obniżyliśmy wartość

śladu węglowego(CFP) w przeliczeniu 
na przejechane kilometry o 9,87%.

CFP
Carbon footprint

 -9,87%
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Na uwagę zasługuje fakt, że redukcja ekwiwalentu dwutlenku węgla w zakresach I, II oraz III będzie bardziej 

widoczna w kolejnym roku rozliczeniowym (2022), ze względu na pełen cykl życia wprowadzonych inwest-

ycji. Przyszłoroczny raport da nam pełniejsze zrozumienie, jak ekologiczne zmiany wprowadzone w ramach 

Omegi Pilzno wpłynęły na generowany przez firmę ślad węglowy. Dotychczas zebrane dane już teraz 

pozwalają sądzić, że obrany przez nas kierunek inwestycyjny był słuszny i w dłuższej perspektywie ma 

szanse przynieść jeszcze bardziej korzystne efekty ekologiczne. Podejmowane działania bazują na opisanej 

niżej Strategii Środowiskowej Omegi Pilzno, która zawiera plan inwestycji nakierowanych na obniżenie 

negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne.

Wskaźnik Różnica
Wartość wskaźnika

2019 2020
Zmiana [%] w stosunku

do roku bazowego

Komentarz Wskaźnik obejmuje przejechane kilometry w roku 2020, całkowita ilość przejechanych 
kilometrów w stosunku do roku bazowego 2019 wzrosła o wartość 5 660 227 km

Ilość przejechanych km 59 813 213 65 473 440 5 660 227 wzrost o 9,46%

•  Lokalizacja nr 1
  Omega Pilzno Sp. z o.o. (siedziba firmy),
   ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno

•  Lokalizacja nr 2
  Omega Pilzno Sp. z o.o. (Magazyn 1),
   Mokrzec 50, 39-220 Mokrzec

•  Lokalizacja nr 3
  Omega Pilzno Sp. z o.o. (Magazyn 2),
  Podgrodzie 8B ,39-200 Dębica

•  Lokalizacja nr 4
  Omega Pilzno Sp. z o.o. (Magazyn 3),
  ul. Jasionka 950C, 36-002 Jasionka

•  Lokalizacja nr 5
  Omega Pilzno Sp. z o.o. (Magazyn 4),
   ul. Tama Pędzichowska 5, 80-718 Gdańsk

•  Lokalizacja nr 6
  Omega Pilzno Sp. z o.o. (Magazyn 5),
  ul. Ludwika Chmury 3a, 35-213 Rzeszów

Omega Pilzno

Rozdział I    |     Ślad węglowy Omegi Pilzno

Raport obejmuje
następujące lokalizacje:
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Rozdział II
Planowanie działań prośrodowiskowych Omegi Pilzno
– główne cele 

Ekologiczna rewolucja w transporcie i logistyce trwa. Dostępne obecnie technologie już teraz pozwalają na 

realne ograniczenie śladu węglowego przedsiębiorstw branży TSL, ale rozwój w tym obszarze się nie 

zatrzymuje. Coraz lepiej rokują pojazdy ciężarowe napędzane elektrycznością, a pełna robotyzacja operacji 

logistycznych w magazynach przestaje być marzeniem fantastów. Jesteśmy w takim miejscu historii,

w którym wybory poszczególnych przedsiębiorców zaważą o tym, jaki wpływ będzie miała nasza 

branża na zmiany klimatu w przyszłości.

Omega Pilzno chce wybrać dobrze, dlatego w swojej krótko i długofalowej Strategii Środowiskowej 

skupiamy się właśnie na wykorzystaniu takich rozwiązań, które dają najlepszy efekt, rozumiany jako 

ograniczenie emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych do atmosfery. W najbliższych latach 

naszym głównym celem jest utrzymanie ekologicznego marszu, bazującego na redukcji emisji oraz wzroście 

udziału energii odnawialnej. Natomiast długofalową strategię opieramy na zasadach zrównoważonego 

rozwoju. Wierzymy, że prawdziwa zmiana wiązać musi się z reorientacją priorytetów biznesowych zarówno 

wśród przewoźników, jak i klientów korzystających z ich usług.

Krótkoterminowym celem strategicznym na lata 2020-2023 jest obniżenie wskaźników o 10% oraz poprawa 

zarządzania środowiskowego w stosunku do lat ubiegłych.

Strategia Środowiskowa Omegi Pilzno 2020-2030 

1.  Obniżenie wskaźnika emisji  substancji szkodliwych,
    głównie CO2, w transporcie drogowym;

2. Obniżenie wskaźnika zużycia energii elektrycznej;

3. Obniżenie wskaźnika zużycia energii cieplnej;

4. Ograniczenie zużycia papieru ksero;

5. Poprawa gospodarki odpadami.

Omega Pilzno

Najważniejsze 
krótkoterminowe
zadania to:

 (2020-2023) 
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Najważniejszym czynnikiem, nad którym chcemy długofalowo pracować jest obniżenie wskaźnika emisji 

gazów cieplarnianych. W tym obszarze transport i logistyka mają do odrobienia ważną lekcję, choć jako 

gałąź przemysłu branża TSL wcale nie figuruje w czołówce największych emitentów.

1 CO2 emissions from heavy duty vehicles, ACEA, Bruksela 2020, s. 2
2Transport drogowy w Polsce w latach 2016 i 2017, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2019, s. 101.

CEL 1
Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 50%

Z raportu przygotowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów 

Pojazdów wynika, że sektor transportu emituje 22,3% całkowitej emisji gazów 

cieplarnianych w Unii Europejskiej. Sam transport drogowy to 21,1% całkowitej 

emisji, a pojazdy ciężarowe i autobusy odpowiadają za 5,6% gazów cieplarni-

anych, w tym dwutlenku węgla.1

Omega Pilzno
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Najważniejsze cele na lata 2020-2030
względem poziomu z 2019 r.

Redukcja emisji gazów 
cieplarnianych o 50%

Udział energii odnawialnej 
w co najmniej 40%

Poprawę efektywności 
energetycznej o 30%

Udział emisji gazów cieplarnianych w EU według sektorów

Sektor
energetyczny

Przemysł Transport Rolnictwo Odpady Inne

01. Transport drogowy - 21,1%

02. Lotnictwo - 0,4%

03. Transport wodny - 0,5%

04. Kolej - 0,2%

05. Inne - 0,1%

100

0
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50
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Gazem, który ma największy wpływ na efekt cieplarniany jest dwutlenek węgla. Europejska Agencja 

Środowiskowa, cytowana przez Parlament Europejski, podaje, że niemal 30% całkowitej emisji CO2 w Unii 

Europejskiej produkowane jest przez sektor transportowy, a 72% udziału w tej liczbie ma transport drogowy. 

Natomiast udział pojazdów ciężarowych w emisji CO2 wynosi 26,2% całego udziału sektora transportowego. 

Udział branży TSL w ogólnej emisji CO2 do atmosfery nie jest największy, ale jest znaczący i w dużej mierze 

zależy od podejmowania konkretnych decyzji w sferze wyboru technologii i nowoczesnych rozwiązań. Nie 

stanowi większego odkrycia stwierdzenie, że najnowszy ciągnik siodłowy spełniający normę Euro 6d będzie 

o wiele mniej zatruwał środowisko niż stara ciężarówka z Euro 5. Modernizacja taboru jest jednak tylko 

pierwszym z wielu kroków, które chcemy podejmować, by obniżyć ślad węglowy. Szczegóły naszych 

działań opisujemy w Rozdziale 3 niniejszego opracowania.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych generowanych przez   

Omegę Pilzno o 50% do końca 2030 roku poprzez ogran-

iczenie emisji CO2 w transporcie drogowym.
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Główny cel:

Globalne ocieplenie i zanieczyszczenie środowiska zobowiązują przedsiębiorców, w tym nas, do ciągłego 

doskonalenia i wdrażania nowych, proekologicznych i skutecznych rozwiązań pozwalających na maksy-

malną redukcję śladu węglowego i ochronę środowiska naturalnego. Naszym obowiązkiem jako światowe-

go producenta i dostawcy jest szukanie takich partnerów biznesowych, którzy podobnie jak my, kładą 

ogromny nacisk na działania proekologiczne w obszarach swojej działalności. Przy wyborze nowych oraz 

przy współpracy ze stałymi dostawcami, zwracamy uwagę m.in. na certyfikat ISO 14001 oraz poziom emisji 

gazów cieplarnianych. Prowadzimy też cykliczne audyty naszych dostawców mające na celu ocenę 

środowiskową i społeczną. Co ważne, nasi partnerzy biznesowi promują np. „zieloną logistykę”, transport 

intermodalny, eko-przyjazne formy produkcji oraz rozwiązania technologiczne - jako formy zrównoważone-

go rozwoju. W Nowym Stylu doceniamy te wysiłki, przyznając Nowy Styl Supplier Sustainability Award. 

Nagroda ta ma inspirować nas i naszych dostawców, a także zachęcać do tworzenia partnerstw.

Maria Lasek – Dyrektor Działu Zakupów Strategicznych w Nowym Stylu

NOWY STYL
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W sprawie konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych najważniejsze są fakty naukowe. 

Najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) z sierpnia 2021 roku zostawia 

opinię publiczną z dramatycznymi wnioskami.

Z raportu IPCC wynika, że zmiana klimatu już teraz wpływa na wszystkie zamieszkałe przez człowieka 

obszary świata. Coraz częściej obserwowane ekstremalne zjawiska atmosferyczne oraz bezśnieżne zimy

w Polsce nie są przypadkiem. Nie ulega również wątpliwości, kto ma bezpośredni wpływ na ocieplenie 

klimatu3.

Naukowcy ustalili, że bez natychmiastowych działań ocieplenie klimatu może wpłynąć na wytworzenie 

największego kryzysu migracyjnego od wieków. Ponad miliard osób z różnych części świata będzie zmuszo-

na do opuszczenia miejsca swojego zamieszkania. Najbardziej ucierpieć mogą ludzie zamieszkujący tereny 

arktyczne oraz niewielkie państwa wyspiarskie.

Oznacza to, że bez drastycznych zmian do 2100 roku woda nie tylko zatopi niektóre małe wyspy, ale także 

wedrze się na wybrzeża wielu państw, niszcząc infrastrukturę i wpychając ludzi głębiej w stronę lądu. 

Jedynym sposobem na uniknięcie tych daleko idących reperkusji jest obniżenie emisji dwutlenku węgla do 

atmosfery tak szybko, jak to możliwe. Chcemy mieć swój udział w tym ważnym zadaniu – mówi Łukasz 

Serafin, Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości i Ekologii w Omedze Pilzno.

Biorąc pod uwagę wszystkie scenariusze emisji, globalna temperatura będzie nadal rosła 

przynajmniej do połowy stulecia. Globalne ocieplenie szacowane na 1,5°C i 2°C zostanie 

przekroczone w XXI wieku, chyba że głębokie redukcje wydzielania dwutlenku węgla (CO2)

i inne emisje gazów cieplarnianych wystąpią w nadchodzących dziesięcioleciach4.

Poziom oceanu podniósł się w ciągu całego XX wieku o 15 centymetrów. Dziś tempo wzrostu 

jest ponad dwukrotnie szybsze i wynosi około 3,6 milimetra na rok5.

Funkcjonująca pod auspicjami ONZ grupa naukowców zbadała, do jak daleko idących zmian w systemie 

klimatycznym naszej planety doprowadzą emisje związane z działalnością człowieka. Pozwala to nam lepiej 

zrozumieć, jak obecny poziom ocieplenia będzie kształtował klimat na Ziemi i co się stanie, jeśli wzrost 

globalnej temperatury nie zostanie szybko zatrzymany.

Dlaczego zależy nam na redukcji emisji CO2?

Omega Pilzno
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3AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis – report, Genewa, 9 sierpnia 2021, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ (dostęp 20.08.2021).
4Tamże
5Tamże

Nasza firma jest świadoma wpływu jaki ma na otoczenie i ekosystem. W trosce o planetę i lepszą jakość 

powietrza, które służy każdemu człowiekowi staramy się od dłuższego czasu realizować naszą ECO-misję.

W ostatnich latach dbamy o to, by dostawy wytwarzanych przez nas produktów spełniały możliwie najbardziej 

restrykcyjne normy emisji. Wykorzystanie nowoczesnych pojazdów, wyposażonych w najdoskonalsze metody 

redukcji zanieczyszczeń jest kluczowe. Równie korzystne z ekologicznego punktu widzenia są transporty 

ciężarówkami napędzanymi skroplonym gazem ziemnym (LNG). Dzięki tym działaniom od początku 2021 roku 

udało nam się zredukować emisję CO2 w transporcie już o około 40 ton, a rok jeszcze się nie skończył. Jest to 

tylko część naszych działań, które bezustannie wprowadzamy każdego dnia dla naszego wspólnego dobra. 

Ponadto w naszych procesach wykorzystujemy energię pochodzącą w 100% z Odnawialnych Źródeł Energii. 

Dbamy również o ograniczenie zużycia. 

 

Daniel Tomala Project Manager, Polplast Polska.

Polplast Polska
Sp. z o.o. 



Odnawialne Źródła Energii mają obecnie 24,6% udziału w miksie, a fotowoltaika staje się coraz popularnie-

jszą „zieloną” metodą wytwarzania prądu (7,9%). Omega Pilzno w swoich magazynach stawia właśnie na 

energię słoneczną.

Wiemy, że OZE są dobre dla środowiska i dla naszej organizacji. Już teraz dysponujemy czterema instalac-

jami fotowoltaicznymi o łącznej mocy 200 kW, które powstały pomiędzy 2019 i 2021 rokiem. Z naszych 

częściowych danych rocznych wynika, że inwestowanie w fotowoltaikę ma głęboki sens i pomaga realnie 

ograniczyć emisję CO2. Zwiększanie odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym jest 

również istotne z finansowego punktu widzenia – przekonuje Łukasz Serafin.

Dlaczego chcemy inwestować w energię odnawialną?

Z tych samych względów dla Omegi Pilzno istotne jest tworzenie własnych źródeł energii odnawialnej. Choć 

udział węgla w miksie energetycznym Polski po raz pierwszy spadł poniżej 70%, to nadal jest on głównym 

paliwem napędzającym nasze elektrownie. Ponad 65% elektryczności produkowanej dla naszego kraju 

powstaje w wyniku spalania węgla. 

CEL 2
Udział energii odnawialnej w co najmniej 40%

Udział energii odnawialnej w co najmniej 40% względem tradycyjnych 
źródeł do końca 2030 roku.
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Węgiel kamienny
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48,3%

Moc zainstalowana energii elektrycznej w Polsce 2020, raport Forum Energi
“Transformacja energetyczna w Polsce. Edycja 2021”
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Polski miks energetyczny, bazujący na węglu, zmusza nasz kraj do wykupowania pozwoleń na emisję CO2 do 

atmosfery. Te stają się coraz droższe. Na początku 2021 roku padł rekord i obecnie jedna tona wyemitowa-

nego dwutlenku węgla kosztuje 38 euro. Oznacza to, że w koszcie 1 kWh energii aż 10 gr płacimy za 

wyemitowane przez elektrownię gazy cieplarniane. Prognozuje się również, że koszty uprawnień do emisji 

będą cały czas rosły i niewykluczone, że niebawem za tonę CO2 emitentowi przyjdzie płacić nawet 100 euro. 

Ten koszt poniosą konsumenci, w tym biznes, który nie może liczyć na państwowe ulgi i obniżki rachunków 

za prąd6.

Najłatwiej wyjaśnić to na przykładzie. W 2020 roku poddaliśmy modernizacji nasze wszystkie obiekty. Na 

terenie głównej bazy transportowej całe oświetlenie zewnętrzne zostało wymienione na energooszczędne 

typu LED. Wymiana umożliwiła nam realne obniżenie rachunków za energię elektryczną oraz rzeczywiste 

ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Korzyści jest jednak więcej. Podczas tworzenia technologii LED nie 

wydzielają się i nie są wykorzystywane szkodliwe dla środowiska substancje jak np. rtęć, kadm czy ołów. 

Świadczy o tym choćby fakt, że oświetlenie LED można utylizować podobnie jak elektrośmieci, nie są 

traktowane jak odpad niebezpieczny. Dodatkowo są przyjazne środowisku, w pełni można poddać je 

recyklingowi – wyjaśnia Łukasz Serafin.

Dlaczego w ekologii warto działać kompleksowo?

Ekologia nie bazuje jedynie na dużych i spektakularnych inwestycjach. Wiele wnoszą małe zmiany, których 

największe działanie widzimy dopiero w odpowiedniej skali. Wymiana jednej żarówki tradycyjnej na LED 

może mieć nieznaczny wpływ na środowisko, ale wdrożenie takiego działania przy tysiącach punktów 

oświetleniowych ma duży sens. Nasze dotychczasowe inwestycje pokazują, że tego typu rozwiązania mogą 

zaprocentować w przyszłości.

CEL 3
Poprawa efektywności energetycznej o 30%

Poprawa efektywności energetycznej o 30%
do końca 2030 roku.

6https://businessinsider.com.pl/finanse/rekord-ceny-praw-do-co2-a-wplywy-do-budzetu-polski/q42whr6
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Rozdział III
Zmieniamy transport na ekologiczny 

Transport jest najważniejszym obszarem działalności Omegi Pilzno. Przedsiębiorstwo dysponuje taborem 

liczącym 700 pojazdów ciężarowych, których eksploatacja nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Jako 

świadomy przewoźnik możemy jednak efektywnie wpływać na obniżenie emisji szkodliwych substancji do 

atmosfery na wiele różnych sposobów. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich.

Utrzymywanie floty nowoczesnych pojazdów jest kluczowe, by firma transportowa mogła wypełniać cele 

środowiskowe, gdyż technologie uzdatniania spalin (pod wpływem coraz bardziej restrykcyjnej normy Euro) 

z roku na rok stają się doskonalsze i skuteczniej obniżają emisję CO2, cząstek stałych oraz NOx. Z uwagi na 

to każdy ciągnik siodłowy Omegi Pilzno po przejechaniu określonej liczby kilometrów lub użytkowaniu 

zestawu przez określony czas, jest wymieniany bądź sprzedawany we własnym komisie. Starsze ciężarówki 

zastępowane są najnowszymi modelami. Dzięki stopniowemu unowocześnianiu taboru pojazdów, struktura 

floty w organizacji od roku 2018 diametralnie się zmieniła i na koniec 2020 roku przedstawiała się następują-

co:

Nowoczesna flota pojazdów ciężarowych

Omega Pilzno

Struktura floty na przełomie 2018 - 2020
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Na przestrzeni dwóch lat udział starszych pojazdów spełniających normę Euro 5 spadł z 32,51% do 11%. 

Natomiast odsetek najnowocześniejszych ciężarówek z normą Euro 6 w tym samym okresie wzrósł

z 67,49% do 80,40%. Dodatkowo w 2020 roku do naszego taboru dołączyły pojazdy zasilane skroplonym 

gazem ziemnym (LNG), które stanowią 8,6% floty.

W 2021 roku firma zamówiła 75 ciągników siodłowych Volvo FH nowej generacji, spełniających 

najwyższą normę EURO 6D. Tabor zasili również 25 pojazdów z wymiennymi zabudowami BDF, z których 

5 wyposażonych będzie w windy ułatwiające przeładunek.

Do końca 2023 roku planujemy wymianę pozostałych ciągników z normą spalania Euro 5 i wykorzystanie 

taboru tylko z normą Euro 6 lub wyższą.

Wyniki testów i badań terenowych, prowadzonych przez niezależne instytucje, wskazują, że pojazdy 

ciężarowe zasilane gazem ziemnym lub biometanem emitują znacznie mniej szkodliwych substancji niż 

ciężarówki z silnikami Diesla. Zarówno w postaci sprężonej (CNG), jak i ciekłej (LNG), gaz ziemny pozwala na 

znaczne redukcje ilości generowanych zanieczyszczeń względem oleju napędowego. W zakresie niektórych 

wskaźników pojazdy napędzane gazem, pod względem czystości spalin, znacznie przewyższają nawet 

najbardziej restrykcyjną normę Euro 6.

Szczegółowe opracowanie wykorzystania pojazdów gazowych w transporcie długodystansowym 

przygotowaliśmy w ramach raportu “Ekologiczny Transport Drogowy”.

Długodystansowe pojazdy ciężarowe napędzane skroplonym
gazem ziemnym

Obecnie już 89% floty to pojazdy spełniające normę Euro 6.

Omega Pilzno
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Omega Pilzno pilnie przygląda się rozwojowi technologii i wprowadzaniu na rynek nowego paliwa BIO-LNG, 

które w stosunku do diesla czy LNG przewiduje spadek emisji CO2 do 99%.

W ostatnim kwartale 2019 roku Omega Pilzno jako pierwsza firma w Polsce, dokonała największego 

jednorazowego zakupu ciągników siodłowych zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG). 

Flotę przedsiębiorstwa zasiliło 50 pojazdów w całości napędzanych LNG. Inwestycja stanowi część szerszej

i długofalowej koncepcji firmy na budowanie oferty ekologicznych rozwiązań logistycznych. Jeszcze w 2021 

roku do istniejącego już taboru niskoemisyjnych ciągników siodłowych zasilanych LNG (z zapłonem 

iskrowym) dołączy 10 najnowszych ciężarówek na gaz (w technologii HPDI).

Omega Pilzno w prowadzonej działalności transportowej szeroko wykorzystuje naczepy o obniżonej masie 

własnej, które są o 700 kg lżejsze od standardowych. Pozwala to na redukcję emisji szkodliwych 

substancji do atmosfery dzięki obniżonemu spalaniu, które można osiągnąć na dwa sposoby. Przede 

wszystkim poprzez prostą korelację pomiędzy niższą wagą własną zestawu ciężarowego a paliwożernością. 

Im mniej waży zestaw, tym mniej paliwa będzie pochłaniał. Jeśli jednak klient woli wykorzystać dodatkowe 

700 kg na swoje towary, to w ramach jednego przewozu będziemy w stanie przewieźć ładunek o większej 

wadze.

Pomimo tego, że lekkie naczepy ważą niemal tonę mniej od standardowych, to zapewniają te same 

właściwości transportowe. Do użytku klientów oddajemy półmegi z podwyższoną przestrzenią ładunkową, 

które posiadają rozliczne certyfikaty, w tym do przewozu napojów oraz XL. Niższa masa własna naczepy 

skutkuje również dłuższą eksploatacją opon i hamulców, co także ma pozytywny wpływ na środowisko.

Lekkie naczepy gwarantują obniżone spalanie

Omega Pilzno
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Ilość spalonych litrów ON + LNG 2019/2020
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Odciążona naczepa - lżejsza o blisko 700 kg

Certyfikat XLCertyfikat przewozu
napojów

Półmega z wyższą 
przestrzenią ładunkową

Mniejsze spalanie Możliwość załadowania towarów
o większej wadze dla jednego kursu

Dłuższa eksploatacja
opon i hamulców
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W 2020 roku zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie testów najnowszych rozwiązań technologicznych

w sferze urządzeń chłodniczych. Rok później flotę Omegi Pilzno zasiliło 30 chłodni wyposażonych

w zaawansowane technologicznie agregaty chłodnicze. Urządzenia te oferują m.in. sterownik z kolorowym 

wyświetlaczem i bardzo intuicyjną obsługą oraz precyzyjną kontrolę nad temperaturą wewnątrz chłodni. 

Najważniejszą cechą nowych agregatów jest jednak obniżone zużycie paliwa, które osiągnięto dzięki 

zastosowaniu paneli słonecznych.

Agregaty Thermo King Advancer A-400 wyposażono w panele o mocy 50 W, które są wbudowane

w strukturę urządzenia, na jego szczycie. Osiągnięto dzięki temu obniżenie spalania przekłada się również 

na zmniejszenie o 30% emisji spalin, w tym cząstek stałych i CO2 do atmosfery. Ważną cechą jest również 

niezawodność tego rozwiązania. Dzięki zastosowaniu paneli słonecznych agregat działa o 16% króciej, co 

pozwala także na wydłużenie żywotności urządzenia.

Dzięki ładowaniu akumulatorów agregatu za pomocą energii słonecznej, zużycie paliwa spada, co 

przekłada się na możliwość zaoszczędzenia około 760 litrów oleju napędowego rocznie. Obniżona jest 

również awaryjność agregatów, ponieważ dzięki dodatkowemu zasilaniu uruchamiają się o wiele rzadziej.

Chłodnie wyposażone w panele słoneczne

Omega Pilzno
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Zmniejszone opory toczenia
gwarantują maksymalną
oszczędność paliwa i emisji CO2.

Opony przystosowane do wszystkich warunków atmosferycznych.

W testach dla 40 tonowego zestawu ciągnika siedłowego z naczepą
przejeżdzającego rocznie 78 tys. km, zmniejszono emisję CO2 o 3,2 tony rocznie.

Opony ze zmniejszonymi oporami toczenia
pozwalają oszczędzać paliwo w transporcie
dalekobieżnym, przy jednoczesnym obniżeniu
poziomu hałasu.
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Ważnym aspektem ekologicznego transportu są opony wykorzystywane w zestawach ciężarowych. Dzięki 

zastosowaniu ogumienia, które odznacza się zmniejszonymi oporami toczenia, można wpływać na obniżanie 

spalania, co wpływa również na wydzielanie dwutlenku węgla. Z obliczeń producenta wynika, że przy 

eksploatacji 40-tonowego zestawu ciężarowego w ruchu dalekobieżnym, możliwe jest zmniejszenie emisji 

CO2 o 3,2 tony rocznie. Dla porównania, przeciętny Polak przez cały rok emituje około 8,76 tony CO2. 

Uzupełnieniem technologicznym zintegrowanych „zielonych” zestawów Omegi Pilzno jest wykorzystanie 

systemów telematycznych do monitorowania pojazdów oraz kontroli spalania.

Opony o obniżonych oporach toczenia 

Omega Pilzno
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Wielton S.A. 

Wielton jako firma świadoma ekologicznie, podejmuje aktywne działania redukujące negatywne oddziaływanie 

transportu na środowisko naturalne. Oferujemy klientom naczepy przyczyniające się do zmniejszenia emisji 

gazów i pyłów do atmosfery. W swoim portfolio posiadamy pojazdy o obniżonej masie i jednocześnie trwałej 

konstrukcji, wyposażone w m.in. systemy aerodynamiczne i opony o zmniejszonych oporach toczenia, czy 

dedykowane do transportu intermodalnego. Często nasze naczepy, w połączeniu z ciągnikami napędzanymi 

gazem ziemnym, tworzą tzw. ekologiczne zestawy. Cieszymy się, że mamy partnerów w biznesie, takich jak 

Omega Pilzno, którzy wyznają podobne do nas wartości i mają zbliżone podejście do kwestii ochrony środowis-

ka. Dzięki temu wspólnie wypracowujemy rozwiązania, które spełniają swoje zadanie transportowe i użytkowe, 

a jednocześnie realnie wpływają na ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Nieustannie 

obserwujemy także rozwój technologii niskoemisyjnych i poszukujemy innowacyjnych rozwiązań redukujących 

ślad węglowy, pracując nad kolejnymi propozycjami dla naszych partnerów biznesowych. Zaawansowane 

działania na wielu płaszczyznach sukcesywnie przybliżają nas do osiągnięcia postawionych przed branżą 

ambicji dotyczących redukcji gazów cieplarnianych, a tym samym bezpieczniejszej przyszłości.

 

Piotr Ogrodowicz, Dyrektor Handlowy, Wielton S.A.



Ciągnik siodłowy
Zasilany LNG - ogranicza emisję
cząstek stałych o 99%.

Opony
O obniżonych oporach
toczenia.

Naczepa
Odciążona o 700 kg
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W planach rozwojowych dla „zielonych” zestawów mamy wykorzystanie systemu czujników opon Goodyear 

TMPS, który będzie odpowiadał za uzyskanie najbardziej aktualnych informacji dotyczących stanu ogumie-

nia zestawu w trakcie realizacji usługi transportowej. Cele pomiaru to m.in. zmniejszenie zużycia paliwa,

a w konsekwencji emisji CO2, zwiększenia maksymalnego przebiegu opon (wydłużenie cyklu życia produktu) 

czy zwiększenia efektywności w zakresie terminowości dostaw.

Chcąc zapewnić naszym klientom możliwie szeroki wybór „zielonych” rozwiązań transportowych, Omega 

Pilzno zbudowała zintegrowany ekologiczny zestaw ciężarowy, aby maksymalnie ograniczyć emisje CO2  

oraz wydłużyć cykl życia produktu. Połączenie pojazdów napędzanych LNG z naczepami o obniżonej masie 

własnej pozwala na jeszcze skuteczniejsze ograniczenie emisji.

Zintegrowane ekologiczne zestawy ciężarowe

Nowoczesne i przyjazne naturze technologie stanowią ważny element wypełniania strategii środowiskowej 

Omegi Pilzno, jednak wykorzystanie ich całego potencjału nie byłoby możliwe bez odpowiednio przeszkolo-

nego zespołu. Nasi kierowcy przechodzą szkolenia MAN ProfiDrive, które rozszerzają ich umiejętności

w zakresie ekonomicznej jazdy zestawem ciężarowym. Podobne zadanie ma kurs organizowany przez 

„Szkołę Doskonalenia Jazdy Volvo Trucks”.

Eco-driving – szkolenia kierowców

•  Ciągnik siodłowy napędzany gazem LNG;

•  Odciążona o 700 kg lekka naczepa plandekowa lub chłodnia z oszczędnym agregatem;

•  Zestaw opon o obniżonych oporach toczenia;

•  System telematyczny do monitorowania pojazdów i zużycia m.in. paliwa w trakcie trwania delegacji.

Na zintegrowany ekologiczny zestaw składają się:

Omega Pilzno
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Dodatkowo w ramach organizacji wdrożyliśmy program BBS (Behavior Based Safety), którego celem jest 

zwiększenie bezpieczeństwa podczas transportu drogowego poprzez pozytywny wpływ na zachowanie 

kierowców. Wykorzystujemy w tym celu własne szkolenia, odpowiednią komunikację, autorskie materiały 

dydaktyczne oraz monitorowanie procesu wdrażania wytycznych. W głównej mierze dotyczy to umiejętnoś-

ci bezpiecznego prowadzenia pojazdu, umiejętnego prowadzenia operacji przeładunkowych oraz mycia 

jednostki transportowej wykorzystywanej do przewozów chemikaliów. Nasze wewnętrzne działania w tym 

obszarze są uzupełnieniem szkoleń (kurs ADR) wymaganych przez przepisy.

Wypadki / zdarzenia

Zużycie paliwa

Emisje gazów

Koszty konserwacji

Składki ubezpieczeniowe

Kary

Korzyści BBS / zasada góry lodowej

Goodyear 

W ramach zaangażowania w redukcję emisji gazów cieplarnianych firma Goodyear zwiększa w swoich 

produktach wykorzystanie materiałów wytwarzanych z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju,

w tym dla przykładu oleju sojowego. Tego typu innowacje Goodyear wprowadził na rynek amerykański w linii 

opon osobowych. Jako lider rynku opon ciężarowych w Polsce mamy w naszym portfolio produkty, które 

wspomagają redukcję emisji u naszych klientów z branży transportowej. Koronnym przykładem jest linia opon

o obniżonych oporach toczenia, które w konsekwencji obniżają zużycie paliwa. Dodatkowo silnie koncentrujemy 

się na promowaniu koncepcji wydłużania życia opon np. poprzez proces bieżnikowania. Aby ułatwić kontrole 

nad prawidłową eksploatacją opon dostarczamy także telemetryczne rozwiązania, które na bieżąco kontrolują 

pracę opon.  Rozwijamy również proces pozyskiwania surowców do recyklingu opon. 

 

Janusz Krupa | Marketing Manager Commercial Poland
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Rozdział IV
Ekologiczna przyszłość logistyki

„Zielone” technologie stosowane w magazynach stanowią obecnie swoisty probierz jakości obiektu 

logistycznego. Zwykle najnowocześniejsze budynki spełniające najwyższe standardy, są również ekolog-

iczne. Dzięki temu pozwalają na jednoczesne obniżenie kosztów eksploatacji budynku oraz rzeczywiste 

ograniczenie śladu węglowego organizacji.

Branża rozpoznała już wartość „zielonych magazynów”, a ostatnie lata unaoczniły operatorom i właścicie-

lom obiektów, że ekologia w logistyce może przynosić realne korzyści. Koszty inwestycji w ekologiczny 

magazyn opłacają się jednak dopiero przy dłuższym okresie użytkowania.

Omega Pilzno

Ekologiczne rozwiązania
stosowane w magazynie

Farma fotowoltaiczna na dachu

Automatyczne oświetlenie 
strefowe

Hotele dla pszczół

Wydajne i oszczędne ogrzewanie

Destryfikatory odzyskujące ciepło

Dodatkowe nasadzenia drzew

Oświetlenie LED

Woda włączana i wyłączana przez 
fotokomórki

Zwiększenie izolacji ścian
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Dobierając magazyn do swoich potrzeb biznesowych, klient obecnie nadal skupia się głównie na dogodnej 

dla niego lokalizacji, optymalizacji kosztów oraz dodatkowych właściwościach (np. rampy dla samochodów 

dostawczych lub usługa fulfillment), które dany budynek mu oferuje. Jednak nowym czynnikiem, o stale 

rosnącym znaczeniu, są ekologiczne rozwiązania obniżające negatywny wpływ obiektu na środowisko.

Omega Pilzno planując inwestycje w obszarze logistyki oraz innych obiektów użytkowych skupia się na 

wdrażaniu rozwiązań wspomagających zwiększenie udziału energii odnawialnej. Nie bez znaczenia jest 

również kompensacja wyemitowanego już CO2. 

Omega Pilzno w latach 2019 i 2020 zakupiła i wdrożyła 4 instalacje fotowoltaiczne. Każda o mocy 50 kW. 

Celem inwestycji było ograniczenie emisji CO2 i zwiększenie poziomu zużycia energii ze źródeł odnawialnych 

w ogólnym bilansie energetycznym. Energia wyprodukowana w ciągu 9 miesięcy z instalacji fotowoltaicznej 

to 44054 kW.

Poniżej zestawienie zużycia energii elektrycznej w latach 2019 – 2020 dotyczące danej lokalizacji. Pełny cykl 

życia inwestycji widoczny jest na przykładzie głównej bazy transportowej Pilzno, gdzie instalacja fotowolta-

iczna działa pełny rok.

Głównymi odbiornikami energii na terenie firmy są:

      •  oświetlenie pomieszczeń biurowych i magazynowych (II zmianowy system pracy);

      •  pobory energii związane z pracą urządzeń elektronicznych, niezbędnych do funkcjonowania firmy;

      •  układy wentylacyjno-klimatyzacyjno-osuszające.

Wykorzystanie paneli słonecznych

Omega Pilzno
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Ilość zużytej energii elektrycznej 2019/2020

ENERGIA [MWH]

2019

2020

-
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JASIONKA

358,22

345,67

GDAŃSK

92,32

103,54

MOKRZEC

640,49

764,99

PODGRODZIE

793,09

746,36

PILZNO

206,87

153,10



24

Rok 2021 będzie przełomowy, gdyż zweryfikujemy jaki odsetek energii wykorzystaliśmy ze wszystkich 

źródeł odnawialnych. W planie jest postawienie kolejnych instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 

obiektach Omegi Pilzno, aby do końca 2030 roku zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii do poziomu 

40%.

Kolejnym działaniem w celu ograniczenia emisji CO2 było nasadzenie 550 jodeł na terenie Parku Logistycz-

nego w Mokrzcu. Jest to najbardziej efektywny sposób kompensacji emisji dwutlenku węgla do powietrza 

generowaną przez naszą działalność. Drzewa iglaste są bardzo ważnym elementem środowiska naturalne-

go, które m.in. podtrzymują obieg wody oraz przeciwdziałają skutkom efektu cieplarnianego. W przyszłości 

Omega Pilzno planuje przeprowadzić kolejne nasadzenia wokół pozostałych obiektów logistycznych 

należących do organizacji.

Kompensacja emisji poprzez nasadzenia drzew

W 2020 roku Omega Pilzno rozpoczęła akcję modernizacji oświetlenia we wszystkich budynkach należących 

do firmy. Przestrzenie biurowe, serwisy pojazdów ciężarowych i magazyny otrzymały energooszczędne 

diody LED. Nowe źródła światła zużywają o 44% mniej energii elektrycznej niż dotychczasowe rozwiąza-

nia konwencjonalne. Choć wymiana oświetlenia nie jest obecnie dużym projektem, to sukcesywna działanie 

w tym kierunku przyczynia się do realnego obniżenia poboru prądu, co z kolei prowadzi do zmniejszenia 

emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

W planach jest wdrożenie elektronicznego systemu optymalizacji oświetlenia, który dzięki przemyślanym 

algorytmom oraz czujnikom jest w stanie w inteligentny sposób zarządzać światłem w takich przestrzeniach 

jak magazyny czy serwisy pojazdów ciężarowych. Technologia daje możliwość podziału obiektu na sekcje, 

w których – w zależności od realnego zapotrzebowania – światło będzie automatycznie włączane, 

wyłączane, przyciemniane lub rozjaśniane. Dzięki optymalizacji czasu świecenia oraz natężenia światła 

możliwa jest jeszcze większa kontrola nad zużyciem prądu w tak dużych obiektach, jak wielkopowierzchnio-

we magazyny logistyczne.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez
kompleksowe podejście do ekologii

Co zyskujemy przechodząc
na oświetlenie LED?

•  Ograniczenie zużycia energii elektrycznej, które przekłada 
   się bezpośrednio na zmniejszenie emisji CO2;

•  Wysoka sprawność energetyczna – źródła światła bazujące
   na półprzewodnikach mogą poszczycić się 90% sprawnością. 
   Dla porównania sprawność energetyczna tradycyjnych
   żarówek oscyluje na poziomie 10%;

• Wydłużenie czasu eksploatacji – moduły LED mają znacznie
  dłuższą żywotność od rozwiązań bazujących nasz żarniku 
  zamkniętym w szklanej bańce. Oświetlenie LED cechuje się też 
  wyższą odpornością;

• Prosty recykling – moduły LED podlegają utylizacji oraz nie 
  zawierają szkodliwych substancji, takich jak wykorzystywana
  w świetlówkach rtęć; na uszkodzenia;

Omega Pilzno
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Prawidłowe obchodzenie się z odpadkami jest ważnym działaniem, na które w Omedze Pilzno kładziemy 

nacisk. W skład naszej grupy kapitałowej wchodzą m.in. 3 serwisy pojazdów ciężarowych (Iveco, Man

i Volvo), gdzie odpowiednie segregowanie odpadów jest szczególnie ważne, ponieważ niektóre z nich 

należą do kategorii niebezpiecznych. Zadania związane z odpadami traktujemy równie poważnie w naszych 

5 magazynach logistycznych, gdzie największy odsetek odpadów stanowią opakowania kartonowe oraz 

foliowe.

Komunikujemy naszym pracownikom i partnerom handlowym zasady postępowania z odpadami, recykling 

oraz jak zapobiegać ich powstawaniu. Dzięki takim wytycznym oraz ciągłemu monitoringowi odpadów, 

uruchomiliśmy belownicę do makulatury, które ułatwiają transport do utylizacji. Urządzenia działają w jednym 

z naszych magazynów, gdzie produkcja odpadów jest największa. Wszystkie odpady, których powstaniu nie 

udało się zapobiec są magazynowane selektywnie oraz przekazywane wyspecjalizowanym firmom, 

posiadającym odpowiednie zezwolenia w kwestii gospodarowania określonym rodzajem odpadów. 

Podczas zakupów nowych ciągników, części, urządzeń i innych materiałów zadaniem działu Zakupów jest 

szukanie najlepszych rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz konsultowanie zakupów

z doradcami ds. Ochrony Środowiska, BHP, ADR.

Kolejnym ważnym aspektem oddziaływania na środowisko jest generowanie odpadów przemysłowych

i komunalnych. Zaliczamy do nich wszystkie substancje lub przedmioty, których pozbywamy się, zamierzamy 

się pozbyć lub do których pozbycia się jesteśmy zobowiązani. Ilość i różnorodność odpadów wytwarzanych 

przez człowieka budzi niepokój i wskazuje na poważny problem cywilizacyjny. Odpady generuje również 

przemysł.

Poprawa gospodarki odpadami – magazyny i serwisy

Obecnie we wszystkich częściach wspólnych budynków należących do naszej Grupy oświetlenie sterowane 

jest automatycznie, co pozwala uniknąć niepotrzebnego zużycia. Podobne rozwiązania funkcjonują na 

parkingach dla pojazdów ciężarowych i placach przed budynkami serwisów, gdzie oświetlenie jest włączane 

możliwie jak najpóźniej i wyłączane, jak najwcześniej rano. Wszystkie tego typu optymalizacje mają ogran-

iczyć czas pracy oświetlenia, gdy nie jest ono konieczne. Przekłada się to na zmniejszenie ilości zużytej 

energii i nie pozostaje bez pozytywnego wpływu na środowisko.

Omega Pilzno
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Organizacja przygotowała i wdrożyła Politykę Zarządzania odpadami w spółkach Grupy Omega Pilzno, 

której celem jest:

Wybierając magazyn zwracamy dużą uwagę na certyfikat BREEAM (Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method) oraz wynik (min. na poziomie GOOD), jaki osiąga. Na podstawie tego 

wyróżnienia ocenia się, w jakim stopniu budynek jest przyjazny środowisku naturalnemu, ale również bada 

się komfort użytkowników, co jest nie mniej istotne.

Obiekt odznaczający się wysokim wynikiem certyfikatu BREEAM musi posiadać różnorodne „eco” rozwiąza-

nia, takie jak: oświetlenie LED, woda na fotokomórkę, energooszczędność budynku (niski współczynnik 

przenikania – zwiększenie izolacji ścian), czujniki ruchu czy osobne oświetlenie każdej sekcji magazynowej. 

To oczywiście tylko przykłady z długiej listy metod obniżających ślad węglowy budynku magazynowego. 

Dzięki takim certyfikatom oraz stałemu monitoringowi mediów zużywanych na magazynach logistycznych 

jesteśmy pewni, że przyczyniamy się do zmniejszenia śladu węglowego całej Organizacji.

Wynajmujemy magazyny z certyfikatem BREEAM

Uzupełniającym działaniem strategicznym było wdrożenie w 2019 r. Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania, na który składają się poniższe elementy:

Ponadto Omega Pilzno przeszła pozytywnie Badanie Jakości i Ocenę Bezpieczeństwa SQAS z wynikiem 

87%, co dało jej miejsce w czołówce firm europejskich.

Certyfikowana jakość usług

•  uporządkowanie i efektywne wykorzystanie potencjału w zakresie gospodarki odpadami,      

   w tym niebezpiecznymi, a także wykorzystanie ich w celu odzysku,

•  każdy pracownik Grupy Omega Pilzno zobowiązany jest w czasie do przestrzegania

   polskiego prawa w zakresie gospodarowania odpadami oraz możliwej redukcji

   powstania odpadów w obrębie swojego stanowiska pracy.

• System zarządzania jakością ISO 9001:2015;

• System zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015;

• System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2015;

• System zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018 +HACCP;

• System zarządzania bezpieczeństwem towarów spożywczych w łańcuchu
  dostaw IFS Logistics;

• Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania i certyfikowania firmy nową norma
  jakościową a mianowicie ISO 39001:2012 „System zarządzania bezpieczeństwem
  ruchu drogowego”.

Omega Pilzno
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Do pozostałych działań organizacji należą: 

•  opracowanie i wdrożenie strategii środowiskowej;

•  prowadzenie regularnych szkoleń z zakresu ochrony środowiska, kształtowania

   postaw i świadomości ekologicznej oraz segregacji odpadów.

Ogólna ocena SQAS: 87% - dla Omegi Pilzno

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Management

2. Safety, Health, Environment, Security & CSR

3. Procurement of services

4. Supply chain management and subcontracting

5. Equipment

6. Behaviour Based Safety

7. Security

8. Operating Procedures and Customer Interface

9. Order Process and Operations

10. Specific types of Transport Services

11. Site Inspection and Site operations

12. Handing practices of Food products

Średnia europejska Ocena Omegi Pilzno

not assessed

not assessed
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Ograniczenie emisji szkodliwych substancji oraz redukcja śladu węglowego w branży TSL jest możliwa – to 

główna konstatacja wynikająca z danych liczbowych zaprezentowanych w niniejszym dokumencie. Przed-

siębiorstwa nie mogą jednak oczekiwać natychmiastowych efektów, które będą widoczne bezpośrednio po 

pierwszych inwestycjach w „zielone” rozwiązania. Wysiłek na rzecz redukcji emisji przypomina raczej 

mozolny marsz niż sprint. Stąd jako kluczowa jawi się odpowiednio dobrana, przemyślana i ambitna Strate-

gia Środowiskowa, która w swoich założeniach sięgnie daleko w przyszłość.

Według wszelkich wyliczeń ekspertów (choćby z przytaczanego już raportu IPCC) wynika, że ekologiczna 

zmiana musi rozpocząć się już teraz. Branża TSL, dzięki istniejącym obecnie technologiom, ma możliwość 

wszczęcia realnych starań na rzecz środowiska. Wykorzystanie nowoczesnych pojazdów ciężarowych, 

inwestycje w BIO-LNG czy farmy fotowoltaiczne, to najważniejsze przykłady skutecznych rozwiązań 

pozwalających na obniżenie śladu węglowego. Podejmowane działania muszą być jednak zakrojone o wiele 

szerzej, a Strategia na rzecz środowiska powinna skupiać się na nawet najdrobniejszych przejawach 

funkcjonowania Organizacji. Jedynie kompleksowa zmiana będzie owocowała rzeczywistymi efektami.

Ochrona środowiska jest atrakcyjna wizerunkowo, szczególnie w sektorze TSL, a zainteresowanie klientów 

oraz inwestorów „zielonymi” produktami czy usługami wzrasta. W tym obszarze priorytetem staje się 

transparentność danych, takich jak ślad węglowy przedsiębiorstwa. Ekologia jest mierzalna, zatem prezen-

towanie klientom „twardych” liczb związanych z wpływem Organizacji na środowisko powinno być 

branżowym standardem. Skrupulatność wyliczeń pomoże również w kontroli efektów oraz pozwoli urealnić 

krótko i długofalowe plany związane ze Strategią Środowiskową.
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