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Celem raportu jest kwantyfikacja śladu węglowego działalności przedsiębiorstwa TAILORS 
Group sp. z o. o. w celu: 

 Zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i identyfikacji możliwości redukcji  
 Upublicznienia emisji gazów cieplarnianych organizacji 

 
 
TAILORS Group sp. z o. o. jest firmą działającą w obszarze komunikacji oraz 
zrównoważonego rozwoju i ESG. Współpracuje z dużymi polskimi i międzynarodowymi 
przedsiębiorstwami, w tym podmiotami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Wspiera spółki reprezentujące niemal wszystkie kluczowe sektory gospodarki, między 
innymi: górnictwo, energetykę, sektor finansowy, transport i nieruchomości. Wśród 
klientów spółki się takie firmy jak Bank ING, mBank, Bank Millennium, BGK, TAURON, Enter 
Air, ML System, Mo-BRUK, Photon Energy. 
Agencja specjalizuje się w zagadnieniach PR korporacyjnego, finansowego, 
produktowego, relacji inwestorskich, komunikacji wewnętrznej, posiada doświadczenie  w 
tworzeniu zaawansowanych projektów digitalowych.  
Firma wypracowała unikatowy model współpracy, jeden zespół jest w stanie wspierać 
komunikację Klientów za pośrednictwem wszystkich kanałów, począwszy od 
klasycznych relacji z przedstawicielami mediów, a na szerokich kampaniach internetowych 
kończąc. 
TAILORS Group zapewnia kompleksowe doradztwo w obszarach ESG, w tym opracowanie 
strategii, wsparcie w spełnianiu regulacji i wytycznych, budowanie zrównoważonego 
łańcucha dostaw, zaangażowania społecznego, komunikowania z interesariuszami po 
działania na rzecz klimatu i less waste oraz proces raportowania ESG. 
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3.1 Weryfikacja raportu 
 
Czy poniższy wykaz został zweryfikowany przez akredytowaną stronę trzecią? 

 NIE 
 TAK (jeżeli tak, wypełnij dane kontaktowe weryfikatora oraz załącz 

oświadczenie weryfikatora  
Data weryfikacji: nie dotyczy 
Weryfikator: nie dotyczy 
E-mail: nie dotyczy 
Telefon: nie dotyczy 
Adres: nie dotyczy 
 
 
 

3.2 Informacje obligatoryjne 
Czy jakieś obiekty, operacje i/lub emisje zostały wykluczone z wykazu? Jeżeli 
tak, wymień 
Nie dotyczy 
Okres raportowy objęty przez niniejszy wykaz 
Od 01.01.2022 do 31.12.2022  

3.2.1 Granice organizacyjne 

Wskaż metodę konsolidacji (zaznacz każdą metodę konsolidacji, wg której 
raportuje niniejsza organizacja). Jeżeli organizacja raportuje wg więcej niż 
jednej metody konsolidacji, proszę załącz osobne wyliczenia dla każdej metody 
konsolidacji. 

Udział kapitałowy 
 

Kontrola finansowa 
 

Kontrola operacyjna 
 

3.2.2 Granice operacyjne 

Czy emisje z Zakresu 3 zostały zawarte w wykazie? 
TAK 
NIE 

 
 

Jeżeli tak, wymień typy aktywności uwzględnione w Zakresie 3 emisji. 
Nie dotyczy 
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3.2.3 Informacje nt. emisji 

Poniższa tabela odnosi się do emisji niezależnych od wszelkich transakcji dotyczących 
gazów cieplarnianych, takich jak sprzedaż, zakup, przekazywanie lub przechowywanie 
uprawnień. 
 

Emisje 
Suma 
[tCO2e] 

CO2 
[t] 

CH4 
[t] 

N2O 
[t] 

HFC 
[t] 

PFC 
[t] 

SF6 
[t] 

Zakres 1 5,787 5,733 0,000135 0,000169    
Zakres 2 5,200 5,200      
Zakres 3  
(opcjonalny) 

       

 
Bezpośrednie emisje CO2 ze spalania biomasy [tCO2e]  
0 
 
Rok bazowy 
2022 
Wyjaśnienie ustalonej przez organizację polityki dotyczącej dokonywania 
ponownych obliczeń emisji w roku bazowym 
Polityka organizacji dot. dokonywania ponownych obliczeń emisji w roku 
bazowym zakłada sytuację, gdy prognozowane zmiany wielkości emisji zwiększą 
się o więcej niż 5% w związku z: 

  
Kontekst dla wszelkich istotnych zmian emisji, które powodują ponowne 
obliczenie emisji w roku bazowym 
Istotne zmiany emisji skutkujące ponowne przeliczenie emisji w roku bazowym 
mogą wynikać z: 
 

 Zmian w strukturze organizacji (zakup lub sprzedaż udziałów, podział 
organizacji 

 Outsourcingu lub insourcingu aktywności skutkujących emisjami 
 Zmiany metodologii wyznaczania śladu węglowego, zwiększenia 

dokładności współczynników emisji lub zwiększenia dokładności nt. 
aktywności 

 Odkrycia znaczących błędów w obliczeniach 
Emisje w roku bazowym 

Emisje 
Suma 
[tCO2e] 

CO2 
[t] 

CH4 
[t] 

N2O 
[t] 

HFC 
[t] 

PFC 
[t] 

SF6 
[t] 

Zakres 1 5,788 5,733 0,000135 0,000169 0 0 0 
Zakres 2 5,201 5,201 0 0 0 0 0 
Zakres 3  
(opcjonalny) 

- - - - - - - 
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3.2.4 Metodologie i współczynniki emisji 

Metodologie stosowane do obliczania lub pomiaru emisji inne niż przewidziane 
w protokole GHG (Podaj odniesienie lub link do wszelkich stosowanych 
narzędzi obliczeniowych nieobjętych protokołem GHG). 
nie dotyczy 

3.3 Informacje opcjonalne 

3.3.1 Granice organizacyjne 

Wykaz wszystkich osób 
prawnych lub obiektów, 
w których organizacja 
posiada udziały 
kapitałowe, kontrolę 
finansową lub 
operacyjną 

% udziały 
kapitałowe 

Czy raportująca 
organizacja 
posiada 
kontrolę 
finansową?  
(TAK/NIE) 

Czy raportująca 
organizacja 
posiada 
kontrolę 
operacyjną?  
(TAK/NIE) 

TAILORS GROUP SP Z O. 
O. 

100% TAK TAK 

Biuro 0% NIE TAK 
Samochód  0% NIE TAK 
 

Jeżeli spółka dominująca spółki raportującej nie raportuje emisji, należy 
załączyć schemat organizacyjny, który jasno określa relacje pomiędzy spółką 
zależną raportującą, a innymi spółkami zależnymi 
nie dotyczy 

 

  



 

5 
 

3.3.2 Informacje nt. emisji 

Emisje zdezagregowane według typów źródeł [tCO2e] 
Zakres 1: Emisje bezpośrednie z operacji 
własnych/kontrolowanych 

5,788 

a. Bezpośrednie emisje z procesów spalania w 
obiektach stacjonarnych 

2,214 
 

b. Bezpośrednie emisje z ruchomych źródeł 
spalania 

3,574 

c. Emisje bezpośrednie ze źródeł procesowych 0 
d. Emisje bezpośrednie ze źródeł ulotnych 0 
e. Bezpośrednie emisje ze źródeł rolniczych 0 
Zakres 2: Emisje pośrednie z wykorzystania 
zakupionej energii elektrycznej, pary, 
ogrzewania i chłodzenia 

5,200 

a. Emisje pośrednie z zakupionej/pozyskanej 
energii elektrycznej 

1,862 
 

b. Emisje pośrednie z zakupionej/pozyskanej pary 
wodnej 

0 

c. Emisje pośrednie z zakupionego/nabytego 
ogrzewania 

3,338 
 

d. Emisje pośrednie z zakupionego/nabytego 
chłodzenia 

0 

 

Emisje z podziałem na zakłady (zalecane dla poszczególnych zakładów o 
stacjonarnych emisjach spalania powyżej 10 000 tCO2e) 
Zakład Emisje w Zakresie 1 
nie dotyczy nie dotyczy 
 

Emisje z podziałem na kraje 
Kraj Emisje (wskaż uwzględnione Zakresy) 
nie dotyczy nie dotyczy 
 

Emisje przypisywane własnemu wytwarzaniu energii elektrycznej, ciepła lub 
trzonu, które są sprzedawane lub przekazywane innej organizacji 
0 
 

Emisje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, ciepła lub pary 
nabywanej w celu odsprzedaży użytkownikom niekońcowym 
0 
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Emisje gazów cieplarnianych nieobjętych Protokołem z Kyoto (e.g., CFCs, 
NOx,) 
0 
 

Informacje na temat przyczyn zmian emisji, które nie spowodowały ponownego 
obliczenia emisji w roku bazowym (np. zmiany w procesach, poprawa 
wydajności, zamknięcie zakładu) 
nie dotyczy 
 

Dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych dla wszystkich lat pomiędzy 
rokiem bazowym a rokiem sprawozdawczym (w tym szczegóły i przyczyny 
ponownych obliczeń, w stosownych przypadkach) 
nie dotyczy 
 

Odpowiednie wskaźniki efektywności współczynnika (np. emisja na 
wytworzoną kilowatogodzinę, sprzedaż itp.) 
- 
 

Zarys wszelkich programów lub strategii zarządzania/redukcji emisji gazów 
cieplarnianych 
- 

3.3.3 Informacje dodatkowe 

Informacje na temat wszelkich postanowień umownych dotyczących ryzyka i 
obowiązków związanych z emisją gazów cieplarnianych 
- 
 

Zarys wszelkich zapewnień zewnętrznych oraz kopia wszelkich oświadczeń o 
weryfikacji, jeśli dotyczy, zgłoszonych danych dotyczących emisji. 
- 
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Informacje na temat jakości wykazu (np. informacje na temat przyczyn i 
wielkości niepewności w szacunkach emisji) oraz zarys polityki stosowanej w 
celu poprawy jakości wykazu 
W przypadku emisji związanych ze spalaniem w ruchomych źródłach spalania ze 
względu na mieszane wykorzystanie samochodu oszacowano, że ok. 50% użycia 
dotyczy jego wykorzystania na cele związane z prowadzoną działalnością. W 
kolejnych latach planowane jest dokładniejsze mierzenie faktycznego 
wykorzystania samochodu związku z prowadzoną działalnością.  
 
W przypadku współczynników emisji wykorzystano współczynniki dostarczone od 
dostawców energii oraz z powszechnie uznanych źródeł, w związku z czym nie 
przewiduje się wprowadzania korekt w tym zakresie. 
 

Informacje nt. sekwestracji gazów cieplarnianych 
- 

3.3.4 Informacje nt. offsetów 

Informacje o offsetach, które zostały zakupione lub powstały poza granicami 
wykazu 

Ilość GHG [tCO2e] Typ projektu offsetowego 

Czy offset zostały 
zweryfikowane/poddane 
certyfikacji/uznane przez 
zewnętrzny program GHG 
(np. CDM)? 

- - - 
 

Informacje o redukcjach wewnątrz granicy wykazu, które zostały 
sprzedane/przekazane jako offset stronie trzeciej. 

Ilość GHG [tCO2e] 
Typ projektu 
offsetowego 

Czy offset zostały 
zweryfikowane/poddane 
certyfikacji/uznane przez 
zewnętrzny program GHG 
(np. CDM)? 

- - - 
 


