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PEŁNA TREŚĆ ZASTRZEŻEŃ NATURY PRAWNEJ DLA NEUTRALNYCH EMISYJNIE  
ŚRODKÓW SMARNYCH  SHELL 

 
 
1. Shell1 zaleca, aby przed rozpoczęciem kompensacji emisji ekwiwalentu CO2 (CO2e)2, Klient w pierwszej 

kolejności dążył do uniknięcia, a następnie do ograniczenia emisji CO2e, a kompensację emisji CO2e 
stosował tylko przypadkach, gdy wyżej wymienione opcje nie są możliwe do zrealizowania. Można to 
osiągnąć poprzez zużywanie jak najmniejszej ilości paliwa, na przykład poprzez korzystanie z pojazdów 
(częściowo) elektrycznych, poprawę efektywności energetycznej pojazdów oraz poprawę nawyków 
kierowców. Całkowite uniknięcie lub ograniczenie emisji CO2e może nie być obecnie osiągalne. Dlatego 
w celu zrównoważenia całkowitej emisji z cyklu życia neutralnych emisyjnie środków smarnych Shell, 
koncern oferuje możliwość zrównoważenia pozostałej emisji CO2e poprzez zakup kredytów 
węglowych. 
 

2. „Neutralność emisyjna” oznacza zawarcie przez Shell transakcji, w ramach której uniknięto emisji 
dwutlenku węgla odpowiadającej ilości CO2e związanej z wydobyciem, transportem, produkcją, 
dystrybucją, użytkowaniem i wycofaniem smarów z eksploatacji poprzez ochronę naturalnych 
ekosystemów lub usunięto je z atmosfery naturalnymi metodami. 

 
3. Kalkulacja emisji CO2e jest wynikiem pomnożenia ilości litrów neutranego emisyjnie oleju Shell Helix , 

zakupionych przez Klienta na danym rynku, przez obowiązujące współczynniki emisji. 
 

4. Obecnie nie ma standardowych współczynników emisji ani zasad dotyczących kategorii produktów, 
które opisywałyby emisje w całym cyklu życia środków smarnych. W związku z tym, obliczenia Shell w 
zakresie oceny cyklu życia  opierają się na współczynnikach emisji uzyskiwanych z następujących źródeł: 
wewnętrzne opracowania Shell, konsultanci zewnętrzni, zweryfikowane bazy danych, literatura 
ogólnodostępna. Przy określaniu emisji CO2e w pełnym cyklu życia środków smarnych Shell kierował 
się także standardami krajowymi i międzynarodowymi oraz najlepszymi praktykami branżowymi. 
Model bazowy, który jest źródłem kluczowych parametrów i metodyki obliczania intensywności emisji 
dwutlenku węgla na poziomie produktu, został poddany niezależnemu przeglądowi krytycznemu, a 
związane z nim procesy zostały niezależnie zweryfikowane przez zewnętrzną, akredytowaną jednostkę 
weryfikacyjną. 

  
5. Shell kompensuje emisję CO2e z całego cyklu życia środków smarnych poprzez wykorzystanie 

zweryfikowanych kredytów węglowych. Jeden kredyt węglowy oznacza, uniknięcie bądź usunięcie 
ilości gazów cieplarnianych odpowiadających 1 tonie dwutlenku węgla. Kredyty węglowe są 
przedmiotem obrotu między rządami i przedsiębiorstwami. W celu zapewnienia jakości i wiarygodności 
kredytów węglowych, powstał rozbudowany system zewnętrznych standardów, procesów weryfikacji 
i rejestrów. 
 

6. Shell i jego podmioty zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub 
wydatki wynikające z kalkulacji emisji. 

 
1 Spółki, w których Royal Dutch Shell posiada bezpośrednie i pośrednie udziały, są odrębnymi podmiotami prawnymi. W niniejszym dokumencie 
słowa „Shell”, „Shell Group” i „Royal Dutch Shell” są czasem używane dla wygody, gdy mowa jest ogólnie o Royal Dutch Shell i jej spółkach 
zależnych. Podobnie słowa „my”, „nas” i „nasz” również są używane w odniesieniu do Royal Dutch Shell i jej spółek zależnych ogólnie lub do 
osób, które dla nich pracują. Terminy te są również używane, gdy identyfikacja konkretnego podmiotu lub podmiotów nie służy żadnemu 
użytecznemu celowi. Terminy „spółki zależne”, „spółki zależne Shell” i „spółki Shell” użyte w niniejszym dokumencie odnoszą się do podmiotów, 
nad którymi Royal Dutch Shell sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę. 
2 CO2e (ekwiwalent CO2) odnosi się do CO2, CH4, N2O. 



          FINAL 16.11.2020 

 
7. Kredyty węglowe mogą być naliczane tylko raz; Shell nie gwarantuje, że oferowane kredyty węglowe 

spełnią wymagania lub oczekiwania jakichkolwiek standardów raportowania obowiązujących na dzień 
23 lutego 2021 r., takich jak GHG Protocol lub w ramach ISO 14064. Kredyty węglowe mogą być 
wykorzystywane przez Shell do obliczania rocznego postępu w realizacji ambicji dotyczącej śladu 
węglowego netto3. Shell wycofuje kredyty węglowe związane z całkowitą emisją CO2e z produktów 
neutralnych emisyjnie wygenerowanych w danym roku kalendarzowym w cyklu rocznym, w ciągu 3 
miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego. 
 

8. Obliczenia emisji CO2e mogą ulec zmianie w wyniku zmian w specyfikacjach Shell Helix, zmian 
współczynników emisji lub z innych powodów. 

 
3 „Ślad węglowy netto”, który obejmuje emisję dwutlenku węgla przez Shell w procesie wytwarzania naszych produktów energetycznych, 

emisję dwutlenku węgla przez naszych dostawców dostarczających energię do tej produkcji oraz emisję dwutlenku węgla przez naszych 
klientów związaną z korzystaniem przez nich ze sprzedawanych przez nas produktów energetycznych. Shell kontroluje jedynie własne emisje. 
Jednak, aby wesprzeć społeczeństwo w realizacji celów Porozumienia Paryskiego, chcemy pomóc dostawcom i konsumentom w obniżeniu ich 
emisji. Użycie terminu „ślad węglowy netto” ma na celu jedynie ułatwienie i nie sugeruje, że emisje te są emisjami Shell lub jego spółek 
zależnych. 


