FOOTWEAR CARBON FOOTPRINT
(LIFE12 ENV/ES/000315)
Coordinator

Partners

“Ankieta dotycząca śladu węglowego skierowana do firm obuwniczych”

Informacje wstępne:
Projekt europejski "Ślad węglowy obuwia” (CO2Shoe), jest częściowo finansowany przez Unię Europejską w
ramach programu LIFE+. Celem projektu jest opracowanie narzędzia do obliczania śladu węglowego w sektorze
obuwniczym, co pozwali na pomiar emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez każdą parę butów. Wyniki,
które będą uzyskane umożliwią identyfikację tych etapów procesu produkcji, które mają największy wpływ na
środowisko, tak aby móc je zminimalizować.
Projekt jest koordynowany przez Footwear Technological Institute (INESCOP, Hiszpania) i opiera się na udziale
European Confederation of the Footwear Industry (CEC) z Belgii, Federation of Spanish Footwear Industries
(FICE) z Hiszpanii, i centrów naukowych: Instytucie Przemysłu Skórzanego, Oddział w Krakowie (IPS), C.G.S. di
Coluccia Michelle & C. s.a.s. (CGS), z Włoch oraz Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP) z
Portugalii.
Ankieta ta została pomyślana jako narzędzie do oceny aktualnego poziomu wiedzy przedsiębiorców na temat
śladu węglowego ich produktów i ogólnej sytuacji w tym zakresie.
Odpowiedzi na tę ankietę będą ściśle poufnie przetwarzane dla celów statystycznych.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ
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Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania zaznaczając X w odpowiednim prostokącie.
1
W ogóle nie

2
Częściowo

3
Nieco

4
Całkiem dużo

5
Bardzo dużo

OGÓLNE ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE
1. Jak Państwo oceniacie ważność kwestii środowiskowych w Waszym przedsiębiorstwie?
1

2

3

4

5

2. Czy w Państwa firmie jest osoba odpowiedzialna za zarządzanie sprawami środowiskowymi?
 Tak

 Nie

3. Czy znają Państwo środowiskowe przepisy prawne mające wpływ na Państwa przedsiębiorstwo?
1

2

3

4

5

4. Czy słyszeliście Państwo o Systemach Zarządzania Środowiskiem?
 Tak

 Nie

5. Czy kiedykolwiek rozważaliście Państwo wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskiem w Waszym
przedsiębiorstwie?
 Tak

 Nie (Proszę podać powód)...................................

6. Czy wiedzą Państwo, co to jest “Eco-design”?
1

2

3

4

5

7. Jakie środowiskowe kryteria są brane pod uwagę przy projektowaniu nowego produktu? (Kilka odpowiedzi
dopuszczalnych).
 Wytrzymałość
 Łatwość naprawy, czystość obsługi
 Nieobecność substancji szkodliwych
 Użycie materiałów przyjaznych dla środowiska
 Możliwość recyklingu materiałów
 Inne środowiskowe kryteria (proszę określić).................................................................................
 Nie jest możliwe określenie własnych środowiskowych kryteriów, gdyż projekt jest narzucony
przez stronę trzecią
8. Czy w momencie, kiedy mają Państwo zamiar dokonać zmian w procesie produkcji, niezależnie od jego
kondycji technicznej i finansowej, należy również wziąć pod uwagę rentowność na środowisko (i jej skutki)
wynikające?
 Tak

 Nie (Proszę określić dlaczego)....................................................

9. Czy w jakiś sposób kontrolujecie Państwo materiały dostarczane przez dostawców?
 Kontrola wizualna materiałów
 Certyfikaty zgodności surowców w odniesieniu do ich składu, jakości, itp.
 Analizy substancji niebezpiecznych w surowcach
 Kwestionariusze i punktacja dostawców
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 Not at all
10. Gdy kupujecie Państwo surowce, które z poniższych aspektów bierzecie Państwo pod uwagę? (Kilka
odpowiedzi dopuszczalnych)
 Odległość do siedziby przedsiębiorstwa
 Cena
 Jakość
 Surowce pochodzące z recyklingu
 Surowce zdatne do recyklingu
 Surowce odnawialne
 Brak substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
 Inne (proszę podać) ………………………………………………
11. Państwa zdaniem, które wpływy na środowisko są spowodowane przez proces produkcji? (Kilka
odpowiedzi dopuszczalnych)
 Emisje
 Odpady
 Zrzuty
 Energia
 Hałas
 Inne (proszę podać)...........................................................................................................
12. Czy kiedykolwiek oszacowaliście Państwo wielkość tych skutków?
 Tak
 Nie, ale bylibyśmy tym zainteresowani.
 Nie, i nie jesteśmy tym zainteresowani .
13. Czy znacie Państwo jakąś dostępną metodologię przeznaczoną do identyfikacji i/lub ilościowego
określania wpływu na środowisko?
 Tak (proszę określić)................................................................

 Nie

14. Które z poniższych metod będziecie Państwo w stanie użyć w celu oszacowania wpływu na środowisko?
(Kilka odpowiedzi dopuszczalnych)
 Ślad ekologiczny
 Ślad węglowy
 Ślad wodny
 Analiza cyklu życia
15. Czy znają Państwo jakieś narzędzie obliczeniowe przeznaczone do identyfikacji i/lub ilościowego
określania wpływu na środowisko?
 Tak (Proszę określić)................................................................

 Nie

16. Czy znają Państwo jakieś bazy danych, gdzie można uzyskać informacje w celu oszacowania wpływu na
środowisko naturalne?
 Tak (Proszę określić)................................................................

 Nie
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17. Proszę zaznaczyć wyrażenia, z którymi Państwo są zaznajomieni:
 Eutrofizacja
 Ekotoksyczność
 Zakwaszanie
 Kwaśny deszcz
 Warstwa ozonowa
 Gazy cieplarnianie
 Zmiana klimatu
18. Czy są znane Państwu istniejące normy dla analizy cyklu życia?
 Żadna
 ISO 14040
 ISO 14044
 Inne (Proszę określić)...............................................................
19. Czy są Państwu znane istniejące normy obliczania śladu węglowego?
 Żadna
 PAS 2050
 GHG Protocol
 ISO 14067
 Inne (Proszę określić)...............................................................
20. Czy kiedykolwiek obliczaliście Państwo ślad węglowy dla jakiegokolwiek swojego produktu?
 Tak

 Nie

 Obecnie nad tym pracujemy

21. Czy kiedykolwiek obliczaliście Państwo ślad węglowy Waszej firmy?
 Tak

 Nie

 Obecnie nad tym pracujemy

22. Czy uważacie Państwo, że ślad węglowy Waszych produktów jest istotny (ma znaczenie)?
1

2

3

4

5

23. Czy byliby Państwo zainteresowani w obliczaniu śladu węglowego nowych modeli obuwia, które będą
wprowadzone na rynek lub już istniejących modeli?
 Tak

 Nie

24. Czy któryś z Państwa klientów prosił o informacje na temat śladu węglowego produktów firmy?
 Tak

 Nie

25. Czy byliby Państwo zainteresowani podjęciem kroków mających na celu ograniczenie śladu węglowego
swoich produktów?
 Tak

 Nie

26. Czy wiedzą Państwo jak zmniejszyć ślad węglowy Waszych produktów?
 Tak (Proszę określić)................................................................

 Nie
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27. Jakiego rodzaju inwestycje w Państwa ocenie są konieczne do zredukowania śladu węglowego? (Kilka
odpowiedzi jest dopuszczalnych)
 Finansowe
 Technologiczne
 Kadrowe
 Szkoleniowe
 Inne (Proszę podać)…………………………………………….
 Nie uważamy, aby którekolwiek z powyższych inwestycji było konieczne.
28. Czy uważacie Państwo, iż ograniczenie śladu węglowego produktów może przynieść pewne korzyści dla
Waszej firmy? (Kilka odpowiedzi dopuszczalnych)
 Oszczędności
 Poprawa wizerunku firmy
 Pomoc we włączeniu naszych produktów w system oznakowania ekologicznego
 Promowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska wśród pracodawców
 Inne (Proszę określić)……………………………………………….
 Nie sądzimy, że to może przynieść w ogóle jakiekolwiek korzyści
29. Czy byliby Państwo zainteresowani w ujawnieniu konsumentom informacji na temat wpływu na
środowisko swoich produktów?
 Tak

 Nie (Proszę określić dlaczego)...................................

30. Czy będziecie Państwo w stanie ocenić ilościowo korzyści gospodarcze związanej z redukcją śladu
węglowego niektórych swoich produktów?
 Tak

 No

31. Czy uważają Państwo, że ekowydajność i kontrola wpływu na środowisko poprawi konkurencyjność
Waszego przedsiębiorstwa?
1

2

3

4

5

32. Czy Państwa pracownicy znają środowiskowy wpływ powodowany ich pracą?
 Tak

 Nie

33. Proszę ocenić poziom świadomości środowiskowej u pracowników w Państwa firmie
1

2

3

4

5
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