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Podej!cie do kwestii produkcji dóbr ma zasadnicze znaczenie dla !rodowiska 
naturalnego; wzorce produkcji w sposób istotny oddzia"uj# na poziom glo-

balnego ocieplenia, zanieczyszczenia, a przede wszystkim na kwesti$ zu%ycia 
zasobów naturalnych. Osi#gni$cie zrównowa%onego rozwoju i wy%szej jako!ci 
%ycia uzale%niono podczas konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro 
z 1992 r. w"a!nie od eliminacji przez wszystkie kraje niezrównowa%onych wzor-
ców produkcji, a przy tym tak%e konsumpcji wytwarzanych dóbr i us"ug. Na tej 
podstawie kluczowe sta"o si$ tworzenie przez organy publiczne polityk zobowi#-
zuj#cych zarówno sektor publiczny, jak i biznesowy do wdra%ania zrównowa%o-
nych metod produkcji.

Globalna debata nad zrównowa!on" konsumpcj" i produkcj" (sustainable 
consumption and production, SCP) kontynuowana by"a na sympozjum w Oslo 
w 1994 r. Jej uczestnicy ustalili, %e zrównowa%ona konsumpcja i produkcja ozna-
czaj# korzystanie z us"ug i pokrewnych produktów w sposób, który jest reakcj# na 
podstawowe potrzeby spo"eczno!ci i przek"ada si$ na popraw$ jako!ci ich %ycia. 
Celem takiego dzia"ania jest minimalizacja zu%ycia zasobów naturalnych i tok-
sycznych materia"ów, jak równie% emisji odpadów i zanieczyszcze& w ca"ym cyklu 
%ycia us"ugi lub produktu po to, %eby nie nara%a' potrzeb przysz"ych pokole&1.

Sprostanie wymienionym za"o%eniom wymaga od pa&stw zmiany sposobu 
produkcji i konsumpcji towarów – wzrost wydajno!ci produkcji musi zosta' 
osi#gni$ty za pomoc# mniejszej ilo!ci surowców, a tym samym przy mniejszych 
kosztach i ograniczonym wp"ywie na !rodowisko. Jak podaje Komisja Europejska, 
szczególne zmiany potrzebne s# w sektorach %ywno!ci, budownictwa i transpor-
tu, gdy% to w"a!nie w tych bran%ach odnotowuje si$ najwi$kszy wp"yw produk-
cji na !rodowisko2. Wed"ug szacunków (wiatowego Instytutu Zasobów (World 
Resource Institute, WRI) prezentowanych na platformie Climate Watch (zob. 
ramka Globalne emisje gazów cieplarnianych w podziale na sektory w 2016 r.) za 
prawie trzy czwarte globalnej emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez 
sektory gospodarki przy produkcji dóbr i us"ug odpowiada sektor energetyczny 

1 Annual Report 2010, United Nations Environment Programme, 2011, https://wedocs.
unep.org/handle/20.500.11822/7915 [dost$p: 14.12.2021].

2 Environment, European Commission, https://ec.europa.eu/environment/basics/
green-economy/sustainable-development/index_pl.htm [dost$p: 16.12.2021].
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(73,2%). W ramach niego najwi$cej, bo 24,2% emisji, powstaje w wyniku energii 
zu%ywanej w przemy!le, a nast$pnie w budynkach (17,5%). W tym ostatnim przy-
padku warto wspomnie', i% wi$kszy udzia" w poziomie emisji gazów zwi#zanych 
z wytwarzaniem energii elektrycznej do o!wietlenia i ogrzewania pomieszcze& 
czy korzystania z urz#dze& elektrycznych maj# nie budynki komercyjne takie 
jak biura, sklepy i restauracje (6,6%), lecz gospodarstwa domowe (10,9%)3. Z tego 
powodu tak bardzo istotne dla osi#gni$cia celów zrównowa%onego rozwoju s# 
równie% prawid#owe wzorce konsumpcji spo#ecze$stwa.

Badacze Joseph Poore i Thomas Nemeck wskazuj#, %e sektor %ywno!ci jako 
ca"o!': uprawa, hodowla, przetwórstwo %ywno!ci, pakowanie, ch"odzenie, trans-
port, handel detaliczny, odpowiedzialny jest za ok. 26% globalnej emisji gazów 
cieplarnianych. Najwy%szy udzia" w tej emisji ma sama hodowla zwierz#t do 

3 Historical GHG Emissions, Climate Watch, https://www.climatewatchdata.org/
ghg-emissions [dost$p: 16.12.2021]. Dane na rok 2016.

Patagonia – biznes w s!u"bie #rodowisku*

Patagonia to ameryka!ska marka odzie"owa, której kwestie dotycz#ce $rodowiska i spo%ecznej od-
powiedzialno$ci stanowi# istotny element brandingu. Promuj#ca si& jako firma zrównowa"ona, swo-
je produkty wytwarza nie tylko z organicznych materia%ów, ale te" z tych pochodz#cych z odzysku 
(np. z przetworzonych butelek czy starych sieci rybackich). Oferowana przez ni# odzie" ma by' przede 
wszystkim trwa%a, dlatego swoim klientom udziela wskazówek, jak „przed%u"a' "ycie” ubra! i jak je 
naprawia'. Swoj# wra"liwo$' na kwestie $rodowiskowe Patagonia wyra"a na blogu The Cleanest Line, 
na którym zamieszcza propozycje rozwi#zania ekologicznych problemów. Od pocz#tku istnienia, czyli 
od 1973 r., Patagonia przekaza%a na cele $rodowiskowe ponad 100 mln USD.

Podej$cie do kwestii ekologii marki odzwierciedlone zosta%o w s%ynnej kampanii reklamowej roz-
pocz&tej w tzw. czarny pi#tek w 2011 r. firma wykupi%a ca%# stron& w „The New York Times”, na której 
zach&ca%a do niekupowania ich produktów. W zamian za to proponowa%a napraw& i ponowne wyko-
rzystanie posiadanej ju" przez konsumentów odzie"y. Firma utworzy%a tak"e platform&, która umo"li-
wi%a klientom sprzeda" i zakup swoich u"ywanych ubra!. Paradoksalnie te antykonsumpcjonistyczne 
komunikaty przyczyni%y si& do wzrostu sprzeda"y produktów marki Patagonia.

Idee zrównowa"onego rozwoju Patagonia wykorzystuje równie" w ramach prowadzenia firmy. 
Jej biura powsta%y z materia%ów budowalnych pozyskanych z recyklingu. Wyposa"ono je w o$wietle-
nie LED oraz inteligentn# sie' i czujniki maj#ce pozwoli' na bardziej ekologiczne zarz#dzanie energi#. 
Kontrol& nad tymi systemami sprawuje w%asna stacja robocza AI. Co ciekawe, nawet krajobraz i ro$liny 
wokó% budynków firmy zaprojektowano tak, aby zmniejszy' zu"ycie wody.

Patagonia prócz walki z wyrybianiem rzek czy wycink# lasów prowadzi szeroko zakrojon# dzia-
%alno$' na rzecz spo%ecze!stwa: wspiera mniejszo$ci etniczne i uchod(ców, zatrudnia lokalnych rze-
mie$lników, anga"uje si& w kwestie równo$ci p%ci oraz d#"y do równego traktowania pracowników 
fabryk. Warto wspomnie', i" swoj# zrównowa"on# i odpowiedzialn# spo%ecznie wizj& rozwoju firma za-
wdzi&cza jej za%o"ycielowi – Yvonowi Chouinardowi, wielkiemu mi%o$nikowi wspinaczek górskich. W la-
tach 50., kiedy sprz&t do uprawiania tego sportu by% jeszcze trudno dost&pny, rozpocz#% on produkcj& 
haków i karabinków z metalowych materia%ów zakupionych na z%omowisku. Kiedy jednak dostrzeg%, 
"e haki niszcz# naturalny wygl#d $cian skalnych, pomimo ich popularno$ci wycofa% je z asortymentu 
swojej pierwszej firmy – Chouinard Equipment.

* M. K&dziora, Na czym polega fenomen marki Patagonia?, Mr Vintage, 25.05.2021, https://mrvintage.pl/2021/05/na-
-czym-polega-fenomen-marki-patagonia.html [dost&p: 10.01.2022].
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produkcji mi$sa, nabia"u, jaj i owoców morza oraz rybo"ówstwo – 31% (zob. roz-
dzia" 8. Zrównowa!one rybo"ówstwo). Wysoki !lad w$glowy odnotowuje w tym 
przypadku produkcja wo"owiny i jagni$ciny; byd"o i owce w procesie trawien-
nym (tzw. fermentacji jelitowej) wytwarzaj# metan – gaz, który zajmuje dru-
gie miejsce na li!cie gazów cieplarnianych najbardziej wp"ywaj#cych na zmiany 
naszego klimatu. Dla porównania, produkcja ro!linna odpowiada za 27% emisji 
w sektorze %ywno!ci; za 21% odpowiedzialna jest produkcja z przeznaczeniem do 
spo%ycia przez cz"owieka, a za 6% – produkcja paszy dla zwierz#t. Na wzrost ga-
zów cieplarnianych w atmosferze odpowiadaj# w tym przypadku m.in. uwalniany 
w wyniku stosowania nawozów i obornika podtlenek azotu czy wytwarzany przy 
produkcji ry%u metan (zob. rozdzia" 11. Bezpiecze#stwo !ywno$ciowe). Wi$cej 
emisji powstaje tak%e na skutek u%ytkowania gruntów dla zwierz#t gospodar-
skich (16%) ni% z upraw przeznaczonych do spo%ycia przez ludzi (8%)4.

W prezentowanym przez Poore’a i Nemecka zestawieniu zwraca si$ szcze-
góln# uwag$ na wska)nik poziomu zanieczyszcze& pochodz#cych z produkcji 
%ywno!ci, która nigdy nie zostanie skonsumowana – jej marnotrawienie gene-
ruje 24% emisji w sektorze %ywno!ci. Niemal 15% tej warto!ci pochodzi ze strat 
odnotowywanych w "a&cuchu dostaw z powodu z"ych technik przechowywania 
(np. nieodpowiednia temperatura) i obs"ugi (poprzez psucie si$ w transporcie lub 
procesie przetwórstwa). Za pozosta"# cz$!' emisji odpowiedzialni s# konsumen-
ci i sprzedawcy, którzy wyrzucaj# nieskonsumowan# i niesprzedan# %ywno!'. 
Oznacza to, %e ziemia, woda i energia wykorzystane do jej produkcji posz"y na 
marne, a dodatkowo przyczyni"y si$ do zwi$kszenia kosztów !rodowiskowych. 
Wyrzucana %ywno!' stanowi minimum 6% ca"kowitej globalnej emisji gazów cie-
plarnianych (w rzeczywisto!ci wska)niki te mog# by' nawet wy%sze) – to niemal 
trzy razy wi$cej jak globalne emisje z lotnictwa5.

Zanieczyszczenie powietrza poprzez emisj$ py"ów i gazów to jednak nie je-
dyne uboczne skutki dzia"alno!ci gospodarczych. Oddzia"uj# one negatywnie 
na !rodowisko równie% poprzez nadmiernie zu%ycie wody, produkcj$ !cieków 
czy odpadów. W przypadku Polski, jak pokaza"y badania G"ównego Urz$du 
Statystycznego (GUS) z 2009 r.6, podmiotami, które w najwy%szym stopniu za-
nieczyszczaj# !rodowisko poprzez emisj$ gazów, ale te% w najwi$kszym stopniu 
zu%ywaj# wod$ i produkuj# !cieki (cho' w du%ej mierze oczyszczone), s# te zaj-
muj#ce si$ wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energi$ elektryczn#, gaz i wod$. 
Za najwi$kszy poziom emisji zanieczyszcze& py"owych odpowiadaj# producenci 
metali i wyrobów z metali. Du%y udzia" maj# tu równie% producenci artyku"ów 
spo%ywczych, napojów i wyrobów tytoniowych, jak i wyrobów chemicznych.

4 J. Poore, T. Nemecek, Reducing Food’s Environmental Impacts through Producers and 
Consumers, “Science” 2018, No. 360(6392), s. 987–992.

5 H. Ritchie, M. Roser, CO2 and Greenhouse Gas Emissions, Our World in Data, https://
ourworldindata.org/emissions-by-sector#citation [dost$p: 17.12.2021].

6 Ochrona %rodowiska 2009, Departament Bada& Regionalnych i (rodowiska, G"ówny 
Urz#d Statystyczny, Warszawa 2009.
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Ci ostatni odnotowuj# te% w ramach przetwórstwa przemys"owego najwy%sze 
wska)niki zu%ycia wody. Niewiele mniej wody pobiera si$ w ramach dzia"alno!ci 
publikacyjnej i poligraficznej oraz przy produkcji papieru. Opracowanie bardziej 
zrównowa%onych metod wytwórstwa i produkcji stanowi wi$c istotny priorytet 

Koszt #rodowiskowy produkcji kaszmiru*

Pracownik w fabryce przesiewa w%ókna kaszmiru

)ród%o: Adrianrowe, Worker at a Pure Collection Factory Sifting the Long Cashmere Fibres, Wikimedia Commons, 
17.11.2017, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mongolian_factory_worker_with_cashmere.jpg [dost&p: 
6.07.2022].

Mongolia jest drugim najwi&kszym producentem we%ny kaszmirowej na $wiecie – sektor kaszmiru 
odpowiada za 5% PKB kraju. Ten delikatny, naturalny materia% uto"samiany jest z luksusem, a popyt 
na niego stale ro$nie, zw%aszcza we W%oszech i Wielkiej Brytanii. Cho' kaszmir %atwo si& rozk%ada, jego 
zwi&kszaj#ca si& produkcja zaczyna negatywnie oddzia%ywa' nie tylko na producentów, ale równie" 
$rodowisko. Mongolscy pasterze, którzy wci#" znajduj# si& w okresie przej$ciowym w kierunku wol-
nego rynku, napotykaj# trudno$ci w dostosowaniu swoich systemów produkcyjnych. Wypieranie tra-
dycyjnych metod zarz#dzania obszarami wypasu, brak przejrzysto$ci %a!cucha dostaw i z%e warunki 
pracy pasterzy przyczyni%y si& do s%abszych wyników sektora hodowlanego. W odpowiedzi na trudn# 
sytuacj& gospodarcz# hodowcy zacz&li zwi&ksza' swoje stada – liczba kóz si&gn&%a ponad 29 mln. 
Nadmierny wypas zapocz#tkowa% destrukcyjny cykl: wzrost emisji CO2, wylesianie, degradacj& pastwisk 
i (róde% wody, a w konsekwencji spadek jako$ci produktów zwierz&cych, zmniejszenie dochodów i po-
nown# rekompensacj& w zwi&kszaniu liczby stada. W wyniku takiego dzia%ania ok. 65% powierzchni 
pastwiskowej Mongolii uleg%o zniszczeniu, z czego 25% powa"nemu. W 2019 r. w ocenie Programu 
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju wci#" brakowa%o wizji tego, jak powinna wygl#da' zrównowa-
"ona produkcja kaszmiru.

* The True Cost of Cashmere, Switch Asia, 3.12.2020, https://www.switch-asia.eu/news/the-true-cost-of-cashmere/ 
[dost&p: 10.01.2022].
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dla naszej gospodarki (zob. ramki Patagonia – biznes w s"u!bie $rodowisku; Koszt 
$rodowiskowy produkcji kaszmiru). Warto zaznaczy', i% niezwykle istotn# rol$ 
odgrywaj# tu sami konsumenci – poprzez dokonywanie !wiadomych wyborów 
zakupowych maj# silny wp"yw na kszta"towanie ekologicznej jako!ci us"ug i to-
warów. Prócz zrównowa%onych wzorców konsumenckich niemniej wa%ne s# tak-
%e sposoby przechowywania przez nich %ywno!ci, segregowania i ograniczania 
odpadów czy nawyki zwi#zane z zu%ywaniem wody i energii.

��ä����������������������Ă�������������

Wdra%anie metod zrównowa%onej produkcji i konsumpcji powinno sprzy-
ja' efektywniejszemu gospodarowaniu zasobów, zmniejszeniu ilo!ci odpadów, 
a w konsekwencji poprawie jako!ci !rodowiska. O ile jednak w przypadku wie-
lu aspektów produkcji energii wypracowano skuteczne rozwi#zania w zakresie 
zwi$kszenia udzia"u energii niskoemisyjnej i odnawialnej, o tyle ograniczenie 
emisji z produkcji %ywno!ci stanowi powa%ne wyzwanie. Kluczowe staj# si$ 
zmiany %ywieniowe konsumentów, ale te% znalezienie rozwi#za& umo%liwiaj#-
cych popraw$ efektywno!ci rolnictwa i przetwarzania %ywno!ci z ograniczeniem 
poziomu jej marnotrawienia (zob. ramka Film Korporacyjna !ywno$&).

W 2008 r. Komisja Europejska (KE) opracowa"a Plan Dzia"a& na rzecz 
Zrównowa%onej Konsumpcji i Produkcji oraz Zrównowa%onej Polityki 
Przemys"owej. Dokument ten zawiera szereg propozycji maj#cych przyczyni' 
si$ do poprawy ekologiczno!ci produktów oraz zwi$kszenia popytu na bardziej 
zrównowa%one towary i technologie produkcji, w tym pomóc konsumentom 
w dokonywaniu bardziej !wiadomych wyborów zakupowych7. Jak twierdzi KE, 
„zrównowa%ona konsumpcja i produkcja maksymalizuj# potencja" biznesu do 
przekszta"cania wyzwa& !rodowiskowych w gospodarcze mo%liwo!ci i zapew-
niania lepszych warunków dla konsumentów”8. Jedn# z proponowanych metod 
poprawy wska)ników wp"ywu produktów na !rodowisko ma by' tzw. Life Cycle 
Thinking, a wi$c my!lenie oparte na cyklu %ycia.

Pewne formy my!lenia opartego na cyklu %ycia pojawi"y si$ na prze"omie 
lat 60. i 70., kiedy zacz$to martwi' si$ o ograniczone zasoby naturalne, w tym 
szczególno!ci o zasoby ropy naftowej. Przez kolejne lata koncentrowano si$ jed-
nak g"ównie na ograniczaniu negatywnego wp"ywu na !rodowisko na etapach 
produkcji i odprowadzania !cieków9. O ile dzia"ania te pozwalaj# na redukcj$ 

7 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Sustai-
nable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan {SEC(2008) 
2110} {SEC(2008) 2111}, European Parliament, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:52008DC0397 [dost$p: 6.01.2022].

8 Sustainable Development, European Commission, https://ec.europa.eu/environment/
eussd/escp_en.htm, [dost$p: 7.01.2022]. T"umaczenie w"asne.

    9 Making Sustainable Consumption and Production a Reality: A Guide for Business and 



Rozdzia! 10. Zrównowa"ona produkcja i technologia 131

poziomu zanieczyszczenia powietrza 
i wody, to jednak w podej!ciu holi-
stycznym do procesów wytwórczych 
s# one niewystarczaj#ce. Life Cycle 
Thinking ma za zadanie identyfikowa' 
i redukowa' wp"yw wykorzystywanych 
produktów na ludzkie zdrowie i !rodo-
wisko naturalne. Takie nastawienie ma 
umo%liwi' odnajdowanie ulepsze& dla 
produkcji us"ug i towarów na ka%dym 
z etapów ich powstawania, a wi$c od 
momentu wydobycia i przetworzenia 
surowców, poprzez proces wytwarza-
nia i dystrybucji, a% po ich konsump-
cj$ lub wykorzystanie, a nast$pnie po-
nowne u%ycie, recykling, odzyskanie 
energii i ostateczne unieszkodliwienie. 
Co wi$cej, istotnym celem my!lenia 
opartego na cyklu %ycia jest unikanie 
przenoszenia obci"!e$, tj. minimali-
zowanie wp"ywu poszczególnych eta-
pów cyklu %ycia w sposób nieobci#-
%aj#cy kolejnych. Life Cycle Thinking 
sta"o si$ wa%n# koncepcj# tworzenia 
polityk !rodowiskowych i zarz#dzania 
biznesem, która jednocze!nie wymo-
g"a podejmowanie wspó"pracy pomi$-
dzy podmiotami zaanga%owanymi na 
ka%dym z etapów "a&cucha produk-
cji. Co ciekawe, propozycja ta zosta"a 
wykorzystana m.in. do zmniejszenia 
wp"ywu detergentów do prania na !rodowiska. Okaza"o si$, %e opracowanie for-
mu"y umo%liwiaj#cej pranie ubra& w ni%szej temperaturze pozwoli"o na znacz#ce 
zmniejszenie zu%ycia energii w gospodarstwie domowym i pozytywnie wp"yn$"o 
na ograniczenie oddzia"ywania na takie wska)niki !rodowiskowe, jak zmiana kli-
matu, zakwaszenie czy fotochemiczne tworzenie ozonu10.

Policy Makers to Life Cycle Thinking and Assessment, European Commission, Directorate-Ge-
neral for Environment, Joint Research Centre, Publications Office, Brussels 2010, https://data.
europa.eu/doi/10.2779/91521 [dost$p: 6.01.2022].

10 Ibidem.

Niesprawiedliwe wykorzystywanie 
zasobów*

Gdyby wszyscy ludzie na $wiecie prowadzili eu-
ropejski styl "ycia, ich utrzymanie wymaga%oby 
kapita%u naturalnego niemal trzech planet. To 
znacznie powy"ej $redniej $wiatowej, która wy-
nosi ok. 1,7 zasobów planety. Jak ocenia *wiato-
wy Fundusz na rzecz Przyrody (World Wild Fund 
for Nature, WWF), wp%yw UE na zasoby planety 
jest niesprawiedliwy: wykorzystuje ona prawie 
20% zdolno$ci biologicznej Ziemi, chocia" jej 
udzia% w $wiatowej populacji to zaledwie 7%. 
Unia i jej obywatele zu"ywaj# obecnie dwa razy 
wi&cej ni" to, co mog# odnowi' ekosystemy Eu-
ropy. Sytuacji nie u%atwia fakt, "e liczba ludno$ci 
na $wiecie ro$nie, a wraz z ni# wzrastaj# ocze-
kiwania konsumenckie. Z tego powodu WWF 
proponuje przyj&cie koncepcji „+ycia na jednej 
planecie” (One Planet Living), a wi&c stylu "ycia 
i pracy zgodnego z naturalnymi ograniczenia-
mi planety, umo"liwiaj#cego korzystanie z bo-
gactw natury ka"dej "ywej istocie, w tym dzikiej 
przyrodzie. Wymaga to od pa!stw znalezienia 
odpowiedniego, zrównowa"onego sposobu za-
spokajania zapotrzebowania mieszka!ców Zie-
mi na "ywno$', energi&, zdrowie, ale te" odzie", 
edukacj&, mobilno$' i wypoczynek. Zgodnie 
z koncepcj# One Planet Living powinno si& to 
odbywa' z wykorzystaniem lokalnych, odna-
wialnych i pochodz#cych z recyklingu materia-
%ów, a tak"e w sposób pozwalaj#cy inwestowa' 
w zapasy zasobów naturalnych.

* EU Overshoot Day. Living Beyond Nature’s Limits, 
Global Footprint Network, WWF, 2019, https://www.
footprintnetwork.org/content/uploads/2019/05/
WWF_GFN_EU_Overshoot_Day_report.pdf [dost&p: 
10.01.2022].
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Jednym z istotnych narz$dzi maj#cych na celu popraw$ poziomu zrównowa%e-
nia procesów produkcji s# zaawansowane technologie. Przy ich u%yciu podej-
muje si$ prób$ poprawy efektywno!ci dzia"ania produktów i us"ug, a przy tym 

Globalne emisje gazów cieplarnianych w podziale na sektory w 2016 r.
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)ród%o: H. Ritchie, Sector by Sector: Where Do Global Greenhouse Gas Emissions Come from?, Our World in Data, 2020, 
https://ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector [dost&p: 13.01.2022].

W podziale na sektory sektor energii emituje niemal trzy czwarte globalnej emisji gazów cieplarnia-
nych. Za zanieczyszczenia powietrza odpowiedzialna jest tu energia wykorzystywana do produkcji 
stali i "elaza (7,2%), ale te" nawozów i farmaceutyków (ca%a bran"a chemiczna – 3,6%). Istotny wp%yw 
na jako$' powietrza maj# transport drogowy i emisje wytwarzane ze spalania benzyny i oleju nap&do-
wego we wszystkich $rodkach transportu drogowego (11,9%). Warto doda', "e 60% tej emisji pochodzi 
z podró"y pasa"erskich odbywanych samochodami, motocyklami i autobusami. Kolejnym po sektorze 
energii najwi&kszym emiterem gazów cieplarnianych jest sektor rolnictwa, le$nictwa i u"ytkowania 
gruntów (18,4%).
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zmniejszenia wp"ywu codziennych 
ludzkich aktywno!ci na !rodowisko. 
Kluczem jednak do osi#gni$cia tych 
celów jest korzystanie ze zrównowa-
!onych innowacyjno%ci, a wi$c ta-
kich, które wspieraj# rozwój spo"eczny 
i gospodarczy w sposób sprzyjaj#cy 
ograniczaniu negatywnych zmian kli-
matycznych oraz zu%ycia zasobów na-
turalnych. W takim zrównowa%onym 
rozwoju technologia pe"ni trzy zasad-
nicze funkcje: zast$pstwa, zapobiega-
nia i efektywno!ci. W ramach pierw-
szej z nich innowacje maj# za zadanie 
sprzyja' przej!ciu w produkcji z mate-
ria"ów niebiodegradowalnych na ule-
gaj#ce biodegradacji. Maj# równie% 
umo%liwi' zast$powanie wykorzysta-
nia nieodnawialnych zasobów odna-
wialnymi. Funkcja zapobiegania bez-
po!rednio wi#%e si$ z rol# technologii 
polegaj#c# na ograniczaniu procesów 
niszczenia i zanieczyszczania !rodo-
wiska. Ostatnia funkcja efektywno!ci 
wymusza na technologii zwi$kszanie 
wydajno!ci w zakresie zu%ycia energii 
i zasobów11.

Zrównowa%ona technologia znala-
z"a ju% swoje powszechne zastosowa-
nie w ró%nych dziedzinach i us"ugach. 
Wykorzystuje si$ j# w transporcie, 
o!wietleniu, budownictwie i przy sk"adowaniu odpadów. Szerzej kwestie wyko-
rzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych zosta"y opisane w rozdzia-
le po!wi$conym smart cities (zob. rozdzia" 13. Inteligentne miasta). Szczególne 
nadzieje w zakresie rozwi#zania problemów klimatycznych pok"ada si$ w sztucz-
nej inteligencji. Grupa prominentnych ekspertów i naukowców reprezentuj#cych 
17 o!rodków, podejmuj#cych badania w dziedzinie AI, przekonuje, %e w walce ze 
zmianami klimatu szczególnie pomocne mo%e by' uczenie maszynowe (machine 
learning). W swoistym wezwaniu do wspó"pracy opisuj#, jak poprzez skuteczn# 
in%ynieri$ lub innowacyjne badania spo"ecze&stwo mo%e uratowa' planet$ przed 

11 What Is Sustainable Technology?, Rubicon, https://www.rubicon.com/sustainabi-
lity-hub/articles/what-is-sustainable-technology/ [dost$p: 13.01.2022].

Film Korporacyjna !ywno"# (Food, Inc.), 
re". Robert Kenner, USA 2008

Rynek konsumpcji nap&dza rynek produkcji; za 
dzisiejszy model hodowli i produkcji rolnej win# 
obarcza si& przede wszystkim masow# popu-
larno$' fast foodów. Konsekwencje tych zmian 
"ywieniowych ukazano w ameryka!skim filmie 
dokumentalnym z 2008 r. w re"yserii Roberta 
Kennera Korporacyjna !ywno"# (Food, Inc.). Au-
tor tego nominowanego do Oscara materia%u 
przygl#da si& sposobowi organizacji sektora 
rolnictwa w Stanach Zjednoczonych i stwierdza, 
i" dawno przesta%o ono zajmowa' si& upraw# 
ro$lin i hodowl# zwierz#t na fermie – to, z czym 
obecnie mamy do czynienia, to zorganizowana 
produkcja rodem z fabryk. Skala konsumpcji 
wspó%czesnego $wiata umo"liwi%a producen-
tom "ywno$ci przej&cie kontroli nad rolnikami 
i hodowcami: ich "ywno$' produkowana na 
masow# skal& do supermarketów czy na rynek 
fast foodów musi smakowa' jednakowo, a to 
wymusza stosowanie specyficznego oraz $ci-
$le kontrolowanego sposobu chowu zwierz#t 
i uprawy ro$lin. Cz&sto metody te s# niehuma-
nitarne i szkodliwe zarówno dla $rodowiska, jak 
i nie$wiadomych konsumentów. Opieraj# si& 
tak"e na genetycznych modyfikacjach, o któ-
rych producenci dzi&ki sprzyjaj#cym legislacjom 
nie musz# informowa' na opakowaniach swo-
ich produktów. Taki model produkcji "ywno$ci 
przemys%owej ho%duje kulturze in"ynierów: liczy 
si& zwi&kszanie wyników jak najmniejszym kosz-
tem. Nikt si& nie zastanawia, do jakiego stopnia 
mo"na modyfikowa' in"ynieryjnie natur&, tylko 
jak najbardziej efektywnie tego dokonywa'. Au-
tor dokumentu uznaje, i" zmiana systemu jest 
mo"liwa, potrzeba jednak odpowiednich dzia-
%a! i $wiadomo$ci konsumentów.
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kryzysem ekologicznym12. Autorzy proponuj# wykorzystanie uczenia maszyno-
wego do rozwoju technologii poprawiaj#cej prognozy zapotrzebowania na czy-
st# energi$, optymalizuj#cej systemy elektroenergetyczne czy dekarbonizuj#cej 
transport. To ostatnie zastosowanie okazuje si$ szczególnie wa%ne, tym bardziej 
%e sektor transportu obok sektora elektroenergetycznego jest jednym z g"ównych 
emiterów CO2, w przeciwie&stwie jednak do niego nie poczyni" znacz#cych po-
st$pów w obni%aniu emisji tego gazu13. Uczenie maszynowe mia"oby ograniczy' 
liczb$ niepotrzebnych przejazdów, jak równie% zmniejszy' obci#%enie !rodków 
transportu i usprawni' konsolidacj$ "adunków.

Co wa%ne, sztuczna inteligencja wraz z dronami wyposa%onymi w czujniki 
mo%e tak%e pomóc w usprawnieniu produkcji rolnej przy jednoczesnym zmniej-
szaniu jej wp"ywu na klimat, a tak%e zmieni' sposób, w jaki monitorowane i chro-
nione s# siedliska przyrodnicze. Niemniej nale%y wspomnie', %e same technolo-
gie nie pozostaj# bez wp"ywu na !rodowisko. Tylko bran%a IT poch"ania prawie 
10% !wiatowej produkcji energii elektrycznej14 – to niemal tyle, co w lotnictwie, 
a jednak nie mówi si$ tak cz$sto o jej wp"ywie na zmiany klimatyczne. Sztuczna 
inteligencja, cho' optymalizuje procesy, zu%ywa ogromne ilo!ci pr#du na proce-
sy obliczeniowe. Ponadto jej skuteczno!' uzale%niona jest od ilo!ci dost$pnych 
danych; o ile tych w krajach Globalnej Pó"nocy jest mnóstwo, o tyle w przypadku 
Globalnego Po"udnia dost$p do informacji mo%e by' znacz#co utrudniony.

�����������

1969 – pierwsze za"o%enia !rodowiskowej oceny cyklu %ycia, przedstawione na (wiatowej 
Konferencji Energetycznej. Badaniami Harolda Smitha zainteresowa"a si$ Coca-Cola, 
która zleci"a przeprowadzenie kolejnych studiów nad t# metod#.

2008 – opracowanie przez Komisj$ Europejsk# Planu Dzia"a& na rzecz Zrównowa%onej 
Konsumpcji i Produkcji oraz Zrównowa%onej Polityki Przemys"owej.

2009 – zainicjowanie przez ISO opracowania pierwszego mi$dzynarodowego standardu 
dotycz#cego !ladu w$glowego produktu; rozpocz$cie przez (wiatow# Rad$ Biznesu na 
Rzecz Zrównowa%onego Rozwoju i (wiatowy Instytut Zasobów prac nad projektem 
protoko"u dotycz#cego emisji gazów cieplarnianych przez produkty.

12 D. Rolnick, P.L.*Donti, L.H.*Kaack, K. Kochanski, A. Lacoste, K. Sankaran, A.S.*Ross, 
N. Milojevic-Dupont, N. Jaques, A. Waldman-Brown, A. Luccioni, T. Maharaj, E.D.*Sherwin, 
S.K.* Mukkavilli, K.P.* Körding, C. Gomes, A.Y.* Ng, D. Hassabis, J.C.* Platt, F. Creutzig, 
J. Chayes, Y. Bengio, Tackling Climate Change with Machine Learning, 2019, https://arxiv.org/
pdf/1906.05433v2.pdf [dost$p: 10.01.2022].

13 F. Creutzig, P. Jochem, O.Y.* Edelenbosch, L. Mattauch, D.P.* van Vuuren, D. McCol-
lumand, J. Minx, Transport: A Roadblock to Climate Change Mitigation?, “Science” 2015, 
No. 350(6263), s. 911–912.

14 J. Sza"kowska, Sztuczna inteligencja powstrzyma zmiany klimatu? Mnóstwo pomys"ów 
i… jeden problem, Homi Digital, 15.10.2020, https://homodigital.pl/czy-ai-sztuczna-inteligen-
cja-moze-pomoc-w-powstrzymaniu-zmian-klimatycznych/ [dost$p: 10.01.2022].



Rozdzia! 10. Zrównowa"ona produkcja i technologia 135

�Ï��������

Cykl !ycia produktów – koncepcja redukcji wp"ywu produktów na zdrowie i !rodowisko 
na ka%dym z etapów ich istnienia: od momentu wydobycia i przetworzenia surowców, 
poprzez proces produkcji i dystrybucji, a% po konsumpcj$ lub wykorzystanie, a na-
st$pnie ponowne u%ycie, recykling, odzyskanie energii i ostateczne unieszkodliwienie.

One Planet Living – koncepcja stylu %ycia i pracy zgodnego z naturalnymi ogranicze-
niami planety, zak"adaj#ca umo%liwienie korzystania z bogactw natury ka%dej %ywej 
istocie.

Uczenie maszynowe – obszar sztucznej inteligencji, w ramach którego dochodzi do sa-
moulepszania si$ algorytmów na podstawie zdobywanego do!wiadczenia.

Zrównowa!ona produkcja i konsumpcja – sposób korzystania z us"ug i towarów 
uwzgl$dniaj#cy podstawowe potrzeby spo"eczno!ci i s"u%#cy poprawie jako!ci ich 
%ycia przy jednoczesnym poszanowaniu !rodowiska naturalnego i bez nara%ania na 
straty przysz"e pokolenia.

��������������������

1. Konsument czy producent – kto ustala wzorce dla zrównowa%onych trendów kon-
sumpcyjnych?

2. Okre!l wspó"czesne wyzwania dla zrównowa%onej produkcji.
3. Czy technologia mo%e by' zrównowa%ona?
4. W jaki sposób podnosi' !wiadomo!' konsumentów w zakresie zrównowa%onej pro-

dukcji?

��������������������

Chouinard Y., Dajcie im pop"ywa&, Wydawnictwo Mayfly, Warszawa 2011.
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Akademii Nauk, Warszawa 2011.

Luttwak E., Turbokapitalizm. Zwyci'zcy i przegrani $wiatowej gospodarki, Wydawnictwo 
Dolno!l#skie, Wroc"aw 2000.

Wallace-Wells D., Ziemia nie do !ycia. Nasza planeta po globalnym ociepleniu, 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Pozna& 2019.
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Czy tanie rzeczy szkodz(?, TO JU+ DZI(, 4.06.2020, https://www.youtube.com/
watch?v=f4_cVq_hEJc&ab_channel=TOJU%C5%BBDZI%C5%9A [dost$p: 6.07.2022].

Sklepowe pó"ki uginaj# si$ obecnie od nadmiaru najró%niejszych produktów. Reklamy 
niejako krzycz# do nas zewsz#d i prowokuj# do zakupów. Kupujemy du%o, niezale%nie, 
czy produktów tych rzeczywi!cie potrzebujemy, czy chcemy sobie za ich spraw# poprawi' 
tylko humor. „Im wi$cej mamy, tym wi$cej chcemy”, s"yszymy w materiale filmowym i nie 
zastanawiamy si$ nad ukrytymi kosztami takiego zachowania: zanieczyszczeniami oce-
anów, nielegalnym zatrudnianiem dzieci do pracy w fabrykach, zmniejszaj#c# si$ ilo!ci# 
surowców. Ziemia jednak posiada limit swoich zasobów, co nale%y uwzgl$dni' w planach 
konsumenckich. Film uczy, jak zosta' m#drym konsumentem, który kupuje odpowie-
dzialnie i !wiadomie.


