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„Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które jest 
świadome zmian klimatycznych i ostatnim,  
które może coś zmienić” powiedział Barack Obama. 
Aby zatrzymać niekorzystny trend konieczna jest 
zmiana na wielu płaszczyznach i nie wystarczą  
do tego segregacja śmieci czy zmiana  
starego kopciucha na piec ekologiczny.  
Oczywiście każde działanie podejmowane na rzecz 
poprawy stanu świata jest chwalebne i ma sens. 
Ważne jednak, abyśmy zrozumieli sedno problemu 
klimatycznego i uwierzyli, że zmiana w ogóle jest 
możliwa. Główne działania musimy skoncentrować 
wokół energetyki, transportu i rolnictwa,  
bo bez istotnej zmiany tych sektorów nie 
zahamujemy katastrofy klimatycznej. Wiąże się to  
z radykalną transformacją światowych gospodarek. 

Dziś warto mieć w pamięci podpisanie protokołu 
montrealskiego w 1987 r., czyli porozumienia 
mającego na celu przeciwdziałanie dziurze ozonowej. 
Wtedy społeczność międzynarodowa zjednoczyła się 
w słusznej sprawie i niemal do zera zredukowała 
emisje szkodliwych dla Ziemi substancji.  
Wiemy, że ludzkość potrafi działać razem  
w słusznej sprawie. Tym razem też może się udać,  
gdy będziemy działać wspólnie.

Czy jest jeszcze nadzieja?   

Więcej informacji znajdziesz na stronie Miasteczka Myśli –  www.miasteczkomysli.pl

Globalne ocieplenie klimatu to wzrost 
średniej temperatury powierzchni Ziemi wywołany 
przez człowieka od początku ery przemysłowej.  

Greenwashing, czyli tzw. ekościema polega 
na wprowadzaniu konsumentów w błąd poprzez 
nieuzasadnione sugerowanie, że produkt bądź usługa 
jest ekologiczna. 

Neutralność klimatyczna to maksymalne 
ograniczenie emisji CO2 oraz zrównoważenie tych 
emisji, których ograniczyć się nie uda poprzez 
zwiększenie ich pochłaniania.

Odnawialne źródła energii (OZE) bazują 
na naturalnych, ekologicznych i niewyczerpywalnych 
zasobach, np. energia słoneczna, wiatrowa, wodna.

Porozumienie paryskie to zobowiązanie 
przyjęte w 2015 r. przez społeczność międzynarodową, 
którego celem jest ograniczenie wzrostu temperatury 
na Ziemi znacznie poniżej 2 st. C. 

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów 
cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub 
pośrednio przez daną osobę, firmę lub produkt.

Słowniczek „Tłumacza Myśli”

www.miasteczkomysli.pl


Wśród naukowców istnieje konsensus, że zmiany klimatyczne są spowodowane  
przez człowieka. Ziemia ociepla się z powodu emisji gazów cieplarnianych,  
więc konieczne jest jej ograniczenie. Jeśli chcemy przetrwać, wszyscy powinniśmy 
reagować i działać – my sami, społeczeństwo, ludzie nauki, rządy, a także biznes. 

O wyzwaniach, jakie stoją dziś przed biznesem w związku ze zmianami klimatu,  
z prof. Muhammadem Yunusem, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za rok 2006, 
rozmawia Julien Ducarroz, prezes Orange Polska. 

Ostatnia szansa na zmianę
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Prof. Muhammad Yunus 
laureat Pokojowej Nagrody Nobla za rok 2006

Jak wygrać 
walkę  
o planetę?



W naszej działalności to energia stanowi główne 
źródło emisji, bo aż  90 proc. W Polsce energia wciąż 
pochodzi z paliw kopalnych, jest „czarna”, i na razie  
nie ma zbyt wielu alternatyw. Jednak za trzy lata,  
do roku 2025, 60 proc. energii zużywanej przez 
Orange będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych, 
głównie energii słonecznej i wiatrowej. Naszym 
nadrzędnym wyzwaniem jest wciąż rosnący ruch 
w sieci, bo więcej przesyłanych danych wymaga 
większych nakładów energii. Będziemy musieli  
podjąć drastyczne środki, aby te emisje ograniczyć. 

I prof. Muhammad Yunus:  Właśnie o to chodzi,  
by zmiana wyszła od biznesu, z jego własnej 
inicjatywy. Podobnie działa IKEA. Ogłaszając  
otwarcie 17 sklepów w Rosji zapowiedziała,  
że w 100 proc. będą one zasilane energią z OZE.  
Aby tak się stało, zainwestują 4 mld. dol.

Przeprowadzenie rewolucyjnej zmiany w korporacji 
nigdy nie jest łatwe i to, że jesteśmy oddani 
środowisku naturalnemu może nie wystarczyć. 
Zasiadając w fotelu prezesa stajemy się więźniem: 
udziałowców, zarządu, giełdy. Doświadczyłem tego 
współpracując z Danone. Danone zaproponował 
mojej organizacji wspólne stworzenie biznesu 
społecznego, który będzie walczył z niedożywieniem 
dzieci w Bangladeszu. Ustaliliśmy, że podzielimy się 

 
Globalne ocieplenie nie zostało 
stworzone przez Boga lub inną 
supermoc. To efekt naszych działań. 
Nasz dom płonie, a my – jak na 
przyjęciu – świętujemy sukcesy 
biznesowe. Jednak dom wciąż się 
pali i wkrótce obróci się w popiół. 
Tak być nie może! 
prof. Muhammad Yunus

I Julien Ducarroz:  W jaki sposób połączyć wyzwanie 
związane ze zmianami klimatycznymi i prowadzenie 
biznesu społecznego?

I prof. Muhammad Yunus:  Aby wyjść z kryzysu 
klimatycznego potrzebujemy całkowitego 
przeprojektowania biznesu. Jest to walka na śmierć  
i życie. Trzeba też jasno powiedzieć, że ogromną 
odpowiedzialność za zmiany klimatu ponosi 
tradycyjnie prowadzony biznes polegający  
na dążeniu do maksymalizacji zysku bez względu na 
konsekwencje, np. w postaci wytwarzanych odpadów. 
Trzeba sobie wreszcie uświadomić, że 80 proc. 
globalnego ocieplenia pochodzi ze spalania paliw 
kopalnych – i dzieje się to pomimo Porozumienia 
paryskiego z 1995 r. i kolejnych szczytów 
klimatycznych. Niektóre rządy wciąż inwestują 
w biznesy oparte na spalaniu paliw kopalnych,  
choć powinny dotować zieloną energię.  
Dlatego uważam, że wszystko jest kwestią polityki. 
Swój punkt widzenia muszą zmienić przede 
wszystkim rządy, banki i poszczególne firmy,  
każdy w zakresie swojej odpowiedzialności.  
Tylko wtedy globalne ocieplenie zniknie. 
      
I Julien Ducarroz:  Podzielam zdanie, że nie jesteśmy 
w dobrym miejscu. Dostrzegam jednak pozytywną 
presję wywieraną przez organy nadzoru, udziałowców 
i konsumentów. Wszyscy pragną zmiany.  
Dlatego w Orange podjęliśmy długoterminowe 
zobowiązanie w zakresie neutralności klimatycznej 
i krótkoterminowe zobowiązania, dzięki którym 
osiągniemy nadrzędny cel.  



kosztami pół na pół – każdy zobowiązał się wyłożyć  
500 tys. euro. Jednak z prawnego punktu widzenia 
okazało się to niemożliwe. Firma nie mogła 
zainwestować w biznes, który nie zapewnia zysku, 
gdyż byłoby to sprzeczne z podstawowym interesem 
udziałowców. Usilnie zaczęliśmy szukać rozwiązania, 
aby nie rezygnować z projektu. Pojawił się pomysł, 
aby do wszystkich udziałowców Danone  
(a to ponad 3 tys. osób!) wysłać list opisujący projekt 
Danone-Grameen z pytaniem, czy i jaki procent  
zysku chcą zainwestować w biznes społeczny 
w Bangladeszu. Środki, które zebraliśmy  
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. 
Uzyskaliśmy 35 mln euro od 98 proc. udziałowców 
firmy, a kolejne 30 mln od pracowników firmy,  
którzy również zaangażowali się w akcję. Problemem 
nie są zatem pieniądze, bo da się je pozyskać.  
Jest takie powiedzenie – jeśli mamy dobre podejście 
i zadamy odpowiednie pytanie, otrzymamy  
właściwą odpowiedź. Sadzę, że tak właśnie jest. 

Otwartą postawę na zmianę dostrzegam 
szczególnie wśród młodych. Do nich należy 
przyszłość i to oni przede wszystkim są wrażliwi  
na dyskutowane przez nas kwestie. Podejmują  
próby przeprojektowania obecnego stanu rzeczy  
i skupiają się wokół odpowiedzialnych firm 
poprawiających sytuację na świecie. 

I Julien Ducarroz:  Dokładnie. Rekrutacja młodych 
talentów jest dużym wyzwaniem. Dziś już  
nie wystarczy zapewnienie dobrego wynagrodzenia  
i dodatków, bo młodzi zadają pytania o to, co robimy 
dla klimatu i zrównoważonego rozwoju oraz 
jaka jest nasza strategia odpowiedzialności 
społecznej. Zauważyłem, że ludzie chętniej mnie 
słuchają, gdy poruszam właśnie te tematy, a nie 
jedynie omawiam sukcesy biznesowe. Mnie to cieszy, 
bo działam długofalowo, zgodnie z własnymi 
przekonaniami. Wierzę też, że technologia 
pomoże rozwiązać problem zmian klimatu. 
Jako prezes firmy technologicznej i operator 
infrastruktury, chcę zwrócić uwagę na działania,  
które podejmujemy w kierunku integracji cyfrowej. 
Mamy ogromny wpływ na społeczeństwo. 
Szczególnie w dobie pandemii ważne jest, aby nikogo 
nie wykluczać, umożliwić połączenie ze światem 
dzięki bezpiecznemu dostępowi do internetu.  
To wciąż ważny temat, szczególnie w Europie 
Środowo-Wschodniej.  
Podobnie jest w Pańskiej części świata? 

I prof. Muhammad Yunus:  Tak. Tu również  
myślimy podobnie. Od początku istnienie spółki 
Grameenphone, czyli 1997 r., staraliśmy się  
docierać z usługą telefoniczną do najbiedniejszych 
ludzi, szczególnie kobiet żyjących na obszarach 
wiejskich. Dzięki finansowaniu z naszego banku,  
100 tys. kobiet w Bangladeszu mogło zakupić  
telefony i rozpocząć prowadzenie mikro firmy.  
Nie musiały już chodzić każdego dnia do wioski 
oddalonej o 20 km, aby załatwić drobną sprawę. 
Nagle mogły handlować przez telefon. 

 
W trosce o siebie i świat moich dzieci 
podzielam obawy prof. Yunusa,  
ale widzę też zmiany, bo chociażby 
oczekiwania konsumentów 
związane z odpowiedzialnością 
biznesu rosną. Młodzi chętniej  
niż o sukcesach biznesowych 
słuchają o zielonej energii.
Julien Ducarroz



Kontynuowaliśmy naszą ekspansję, zapewniając 
usługę w postaci internetu, możliwości robienia 
przelewów online a także rozwijaliśmy cyfrową  
opiekę zdrowotną. Dziś świadczymy usługi medyczne 
w miejscach, gdzie nie istnieje stacjonarna opieka 
zdrowotna. Nasze centra obsługi telefonicznej 
zatrudniają lekarzy i zapewniają pomoc każdej osobie 
z dowolnego miejsca w kraju, ponieważ  
75 proc. populacji ma dostęp do telefonów.  
Lekarze wystawiają receptę przez telefon, SMS-em  
lub przez internet, a pacjent może zakupić lek 
w miejscu swojego zamieszkania. Oczywiście wciąż 
istnieją miejsca na świecie, gdzie telekomunikacja 
bądź internet jeszcze nie dotarły i zgadzam się 
z Panem, że musimy zadbać, aby połączenie  
ze światem mieli wszyscy. 

Podobnie działa Grameen Bank w Bangladeszu. 
Z usługą bankową wyszliśmy do osób najuboższych 
udzielając pożyczek na prowadzenie działalności 
gospodarczej. Na 9 mln pożyczkobiorców 97 proc. 
stanowią kobiety. Pandemia wymusiła na nas  
zmianę i przejście na bankowość wirtualną.  
Wciąż mamy oddziały stacjonarne, ale coraz częściej 
okazuje się, że te wirtualne są wystarczające. 
Niedawno w ramach Grameen America otworzyliśmy 
nowy oddział w Chicago i jest on całkowicie wirtualny. 
Wirtualny świat pozwala na dywersyfikację  
w wielu różnych kierunkach. Pandemia popchnęła nas 
w kierunku, który technologicznie jest dla nas  
nową granicą. 

I Julien Ducarroz:  Zgadzam się. Orange jest liderem 
w dziedzinie włączania cyfrowego i digitalizacji usług, 
ale mam świadomość, że wciąż 10-20 proc. ludzi, 
nawet w krajach rozwiniętych, jest wykluczona 
cyfrowo. Powody są oczywiście różne, np. część osób 
nie ma odpowiedniej wiedzy lub narzędzi. 
Dlatego rolą biznesu jest upewnienie się,  
że nikt nie pozostanie w tyle w kwestii  
włączenia cyfrowego. 

I prof. Muhammad Yunus:  Jeśli chcemy prowadzić 
biznes, aby rozwiązywać problemy społeczne nie 
możemy kierować się jedynie ideą zarabiania 
pieniędzy. Ona nas zaślepia. Budując bankowość, 
telekomunikację czy system opieki zdrowotnej 
zadziałaliśmy odwrotnie, stworzyliśmy system,  
który służy ludziom. To zawiera się w DNA naszej 
działalności i wszystko, co robimy jest biznesem 
społecznym. Uważam, że każdy może tak robić,  
nawet duże korporacje, np. prowadząc biznes 
społeczny równolegle do właściwej działalności. 
Konieczne jest zatem poszukiwanie nowych  
modeli biznesowych odpowiadających  
na współczesne wyzwania.

https://youtu.be/zn3Y6jKqkNY


Regulatorzy już nie tylko 
zapowiadają zmiany, ale je wdrażają  
– Europa Zielony Ład, a Stany Zjednoczone 
postanowienia szczytu klimatycznego Joe Bidena. 
Presję na firmy wywierają też instytucje finansowe, 
które już w 2019 r. na dorocznym Zgromadzeniu 
Ogólnym ONZ podpisały porozumienie  
na rzecz zasad odpowiedzialnego bankowania  
(Principles for Responsible Banking).  
De facto oznacza to, że sektor bankowy  
wycofał się z inwestycji wysokoemisyjnych.

Zmiany dostrzega również biznes. 
Według raportu Deloitte „Climate check:  
Business’ views on environmental sustainability”, 
aż 91 proc. członków kadry kierowniczej uważa, 
że przedsiębiorstwa już teraz odczuwają wpływ 
zmian klimatu na funkcjonowanie biznesu. 
Jak zatem poradzić sobie z problemem zmian 
klimatu? Niezbędna jest współpraca na trzech 
poziomach: 
1) konsumenta-obywatela, 2) biznesu-przemysłu, 
i 3) regulacji (poszczególnych państw i UE). 

Tłumacz 
Myśli

Największym zagrożeniem dla globalnej gospodarki nie jest wcale pandemia,  
ale zmiany klimatu. Wkrótce o konkurencyjności przedsiębiorstw zdecyduje  
polityka środowiskowa. 

Zmiana DNA biznesu 

Czy  
biznes się 
samoograniczy? 



Musimy uświadomić sobie, że zmiana, o której 
mówimy jest procesem, co wspólnie podczas 
Miasteczka Myśli „Razem dla Planety”  podkreślili 
wszyscy paneliści. Martyna Sztaba zauważyła,  
że to dobrze, bo dzięki temu zdejmujemy sami 
z siebie ciężar działania „już” i „natychmiast”. 
Proces, który musimy przejść jest bardzo złożony. 

Na konieczność dialogu wszystkich interesariuszy 
zwrócił uwagę również Mirosław Proppé.  
Choć aktualnie jesteśmy uzależnieni od węgla,  
to powinniśmy rozmawiać o tym, w jaki sposób 
się rozwijać, aby przestawić energetykę, transport 
i rolnictwo na nowe sposoby realizacji biznesu. 
Konieczne jest zatem edukowanie młodego 
pokolenia w zakresie klimatu, np. wspierając 
inicjatywę #TakDlaEdukacjiKlimatycznej, 
i uczenie innowacyjnego myślenia  
pozwalającego na wykorzystanie  
dostępnych technologii. 

Musimy nauczyć się w nowatorski sposób 
realizować już istniejące usługi oraz  
znajdować nowe pomysły na biznes. 

Konsument siłą napędową 
Presję na biznes wywierają też konsumenci, 
którzy jednak nie zawsze mają poczucie 
sprawstwa. Gdy myślimy o problemach 
środowiskowych może nam się wydawać,  
że indywidualne zachowania konsumenckie 
na niewiele się zdadzą, bo przecież sami nie 
uratujemy świata. Jednak takie stwierdzenie  
jest prawdziwe tylko do pewnego stopnia.  
Nasze wybory wpływają na innych 
konsumentów, a przede wszystkim na biznes 
oraz państwo. Konsument nie jest bezsilny. 
Kwestię tę podjęła Martyna Sztaba, która 
podkreśliła, że samoograniczenia potrzebuje 
przede wszystkim biznes jako truciciel 
produkujący najwięcej CO2, dodając jednak,  
iż zmiana nastąpi szybciej pod naciskiem 
konsumentów oraz regulatorów  
wyznaczających kierunek rozwoju. 
Z takim podejściem zgodził się Witold Drożdż, 
który wskazał, że już są klienci, którzy domagają 
się zielonych usług. Ponadto zauważył,  
że z czysto biznesowego punktu widzenia  
można śledzić regulacje i zacząć kupować zieloną 
energię dopiero wtedy, gdy będzie się to opłacać. 
Nie jest to jednak dobre rozwiązanie dla biznesu 
ani ze strategicznego, ani obywatelskiego, 
czysto ludzkiego punktu widzenia. 

  

„Przez ostatnie 50 lat straciliśmy  
68 proc. populacji wszystkich zwierząt 

na Ziemi. Jeśli nic się nie zmieni, to 
dzikiej przyrody po prostu nie będzie.  

A przyroda jest nam potrzebna 
nie tylko do spacerów na świeżym 

powietrzu. 70 proc. substancji 
czynnych do leków sprzedawanych 
 na rynku amerykańskim pochodzi  
z lasów tropikalnych i póki co sami  
nie potrafimy ich wyprodukować.  

Co zatem robimy? Zmieniamy biznes 
czy dalej wycinamy lasy?”

Mirosław Proppé | prezes WWF Polska



Na zmianie w równym stopniu powinno  
zależeć wszystkim. 

Eko: inwestycja czy oszczędności?
Martyna Sztaba zwróciła uwagę, że regulacje 
powinny zachęcać do prowadzenia biznesu 
przyjaznego dla klimatu i w jakiś sposób 
premiować produkty ekologiczne.  
Niestety aktualnie jest raczej odwrotnie. 
Najczęściej sam producent ponosi koszty 
technologii pozwalającej na stworzenie 
ekologicznego produktu i zgadza się na to,  
że krótkoterminowo mniej zarobi. Dobrze,  
aby koszty zwróciły się choć długofalowo. 
Witold Drożdż zauważył, że cena wciąż jest 
podstawowym kryterium wyboru produktu 
bądź usługi. Dlatego trzeba szukać rozwiązań, 
które pozwolą pogodzić wymiar biznesowy, 

czysto rynkowy z wymogami środowiskowymi. 
Głównym nośnikiem śladu węglowego 
generowanego przez Orange jest energia 
elektryczna. Z tego powodu firma szuka 
rozwiązań, które uczciwie będzie można nazywać 
zielonymi, ale jednocześnie nie będzie ponosić 
większych kosztów za zakup energii.  
Jest to wyzwanie, bo celem jest zeroemisyjność 
i dbanie o koszty. Ale nie są to cele rozbieżne.  
Już teraz dla Orange Polska pracują dwie farmy 
wiatrowe; w kolejnych latach firma planuje 
wykorzystanie energii z OZE tak, by proporcja  
ta przekroczyła 60 proc. rocznego 
zapotrzebowania do 2025 r.

Dziś zresztą nie ma już innego wyjścia.  
Według Mirosława Proppé aktualnie 
posługujemy się nową definicję konkurencyjności 
firm. Albo firma jest ekologiczna i jej działalność 
w najmniejszym możliwym stopniu wpływa  
na środowisko, albo przegrywa wyścig.  
Musimy o tym pamiętać  
– obyśmy wszyscy wygrali. 

„Świat nie potrzebuje kilku osób, 
które perfekcyjnie walczą  

o środowisko, ale miliardów, 
które robią to średnio. Jeśli zatem 

wystarczająco dobrze dbam  
o klimat i wpływam na innych 

ludzi, to ma to sens”.

Martyna Sztaba | prezeska Syntoil

„Korporacje nie są 
amorficznymi organizmami, 

ale organizacjami skupiającymi 
ludzi. Na przestrzeni lat zmienia 
się nasza świadomość odnośnie 

wyzwań klimatycznych, 
bo na bieżąco się uczymy. 

Odpowiednio ewoluuje  
też nasze myślenie  
o strategiach firm".

Witold Drożdż | członek zarządu  
ds. strategii Orange Polska



Organizacje konsumenckie 
w Stanach Zjednoczonych już w latach 80. XX w. 
zaczęły posługiwać się  terminem greenwashing 
opisującym działania firm żerujących na ekologii. 
Dziennikarz „The New York Times” użył tego 
określenia w stosunku do hotelarzy proszących 
gości o rzadszą wymianę ręczników i pościeli 
w trosce o środowisko. W rzeczywistości chcieli 
oni tylko więcej zaoszczędzić. Wciąż wiele firm 
zamiast zmienić swoją strategię i podejście  
do kwestii klimatycznych wydaje krocie po to,  

by nabić nas w butelkę i odwrócić uwagę  
od prawdziwych problemów.

Dlaczego greenwashing wciąż ma się 
świetnie? Aby naprawdę zadbać o środowisko 
wiele firm musiałoby zmienić swój model 
biznesowi i sposób produkcji, czyli wiele spraw 
postawić na głowie. W skrajnych przypadkach 
oznacza to budowanie biznesu od nowa. 
Działania PR-owe związane z ochroną środowiska 
okazują się mniej kosztowne a konieczne,  

Tłumacz 
Myśli

Coraz więcej firm mówi o ekologii i deklaruje swoje zaangażowanie w ochronę planety 
i zasobów naturalnych. Często są to działania marketingowe, które z troską o środowisko  
nie mają wiele wspólnego. Dobrze, że świadomość polskich konsumentów wzrasta,  
przez co ekologia przestaje kojarzyć się jedynie z jazdą na rowerze i segregowaniem śmieci.

Jak uniknąć ekościemy?

Skąd  
czerpać 
nadzieję na 
przyszłość? 



„Trzeba mówić prawdę, całą prawdę  
i tylko prawdę – jak w sądzie.  

I do tego jeszcze mieć dowody oraz 
być przygotowanym na to, że będą 

kontestowane. Dlatego z punktu 
widzenia naszych emisji kluczowym 

tematem jest pozyskanie energii  
z alternatywnych źródeł.  
Reszta jest dodatkiem".

Jacek Hutyra | oficer klimatyczny Orange Polska

bo takie są potrzeby konsumentów  
– podkreśliła Anna Sierpińska.
Agnieszka Liszka-Dobrowolska 
zaproponowała, aby spojrzeć na firmy jak na 
uczestników życia publicznego i społecznego 
odpowiedzialnych za swoje otoczenie 
(corporate citizen). Zauważyła, że kwestia 
klimatu nie jest tematem do narracji 
marketingowej i działań reklamowych.  
Firmy powinny mierzyć się z tym wyzwaniem 
na poziomie strategii biznesowych 
i zarządów, operacji i produkcji. Dopiero 
później zastanawiać się, jak własne działania 

komunikować. Z takim podejściem zgodził się 
Jacek Hutyra, który wskazał, że aby mieć co 
komunikować najpierw trzeba zacząć działać. 

Nie czekaj na ratunek
Zaznaczył, że dróg wyjścia warto poszukiwać 
samodzielnie, a nie jedynie wyczekiwać rozwiązań 
systemowych. Takie mogą bowiem szybko nie 
nadejść. Ponieważ energia w Polsce pochodzi 
przede wszystkim ze spalania węgla, Orange  
stara się od niej uniezależnić. Robi to m.in. dzięki 
dwóm farmom wiatrowym w Wielkopolsce 
zapewniającym 9 proc. rocznego zużycia energii 
przez firmę. Skokowo przełoży się to na redukcję 
emisji w skali roku o 34 tys. ton CO2. Przeciętna 
osoba mieszkająca w Polsce emituje niemal  
10 ton CO2, czyli dzięki temu jednemu działaniu 
Orange usuwa emisję niemal 3,5 tys. osób  
– zauważył Jacek Hutyra i dodał, że Orange każde 
działanie prośrodowiskowe stara się pokazywać 
w szerszym kontekście, co wpisuje się 
w całościową strategię firmy.

„Dziś w Polsce każdy producent 
może bez większych konsekwencji 

umieścić na swoim produkcie 
etykietę sugerującą, że jest on 

przyjazny lub neutralny dla 
środowiska. Cześć firm chętnie  

z tego korzysta i używa określeń, 
takich jak „eko” lub wprowadza 

zielony kolor oraz motywy 
roślinne na opakowaniu. Dlatego 
potrzebujemy jasnych regulacji ".

Anna Sierpińska | popularyzatorka nauki, 
Nauka o klimacie

„Jeśli firma chce poważnie 
zająć się kwestiami związanymi 

z klimatem, musi zacząć od 
sprawdzenia jaki ma realny wpływ 
na środowisko. Powinna starać się 

zmienić najbardziej obciążający 
aspekt swojej działalności a nie 
rozwiązywać te problemy, które 

wymagają jedynie drobnych korekt".

dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska | 
członkini zarządu Climate Strategies Poland



Swoją przygodę zaczęłam od detoksu 
ciuchowego. Miałam ambicję zmienić cały 
przemysł modowy, ale oczywiście zderzyłam się 
ze ścianą. Łatwo się nie poddałam i zaczęłam 
zastanawiać, co mogę zrobić. Ostatecznie 
całkowicie zrezygnowałam z kupowania 
nowych rzeczy. Nie każdy do tematu musi 
podejść tak rygorystycznie jak ja. Chodzi raczej 
o to, aby każdorazowo zastanawiać się,  
czy danej rzeczy naprawdę potrzebujemy.  
Często coś kupujemy, choć podobne rzeczy już 
mamy w szafie tylko zwyczajnie o nich nie 
pamiętamy. Każdy nasz zakup przekłada się  
na planetę, ale też na godziny pracy i nasz 
portfel. Może argument ekonomiczny  
dla niektórych jest bardziej przekonujący.   
WWF policzyło zresztą wartość usług 
ekosystemowych, czyli wartość tego 
wszystkiego czego dostarcza nam przyroda, 
i otrzymało kwotę, od której aż kręci się 
w głowie, czyli 125 bln dol. rocznie. Gdyby 
istniało przedsiębiorstwo dostarczające usługi 
tej wartości, nikt by go nie lekceważył, 
zwłaszcza, że mówimy o usługach, z których  
nie da się zrezygnować, np. czyste powietrze.  

Z taką firmą liczyliby się wszyscy:  
inne koncerny, politycy, czy ekonomiści.  
Niestety przyrodę wciąż się ignoruje. 
Dlatego przemawia do mnie pomysł,  
aby w cenę produktu wliczyć jego koszt 
środowiskowy, w postaci śladu 
węglowego lub wodnego. Robiąc zakupy 
zbyt rzadko myślimy o tym, jakie warunki 
pracy mieli producenci ubrań lub co zrobili  
z odpadami. Gdy ubrania będą droższe 
będziemy mieli budżet na to, aby nikt  
nie ucierpiał i pięć razy pomyślimy  
zanim znów „pójdziemy na zakupy”. 
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Ratowanie świat można rozpocząć zaglądając do własnej szafy. Niektórym ciężko  
zrezygnować choćby z jedzenia mięsa, ale ubrań mamy wszyscy dużo za dużo.  
Może lepiej zjeść lunch na mieście niż kupić sobie nową rzecz, często tylko na jeden raz.

Droga małych kroków

„Aby zrobić coś dobrego  
dla planety, nie trzeba od razu 

rzucać pracy. Warto zacząć  
od miejsca, w którym jesteśmy, 

działania w naszym miejscu 
 pracy lub w szkole u dziecka. 

Przede wszystkim zacząć  
od siebie".

Areta Szpura | autorka „Jak uratować świat?”



3,5 %  Taki odsetek ludzi trzeba namówić do zmian, aby stały się one 

realne i zauważalne dla innych. Dlatego warto swój pomysł skonstruować tak,  

aby zadziałał na zasadzie kuli śnieżnej – raz wypuszczony zaczął krążyć.
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t?6  z 10 rzeczy 
wyprodukowanych w danym roku pożegna się z naszą szafą zaledwie w ciągu roku.

3 tys. litrów Tyle wody potrzeba do wyprodukowania 

bawełnianej koszulki i jest to równowartość zapotrzebowania człowieka na wodę pitną 

na 2,5 roku! Warto rozważyć zakupy na rynku z drugiego obiegu. 

 Jest on ogromny i nie oznacza wcale wyjścia do secondhandu.  

Można skorzystać z istniejących aplikacji, umożliwiających kupowanie rzeczy naszej 

ulubionej marki w odpowiednio dobranym rozmiarze za jedną trzecią ceny sklepowej. 

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.  
Mahatma Gandhi
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Dziękujemy:  

Źródło: anthropos.pl; papiez.wiara.pl 

Julien Ducarroz Areta Szpura prof. Muhammad 
Yunus

Witold Drożdż

Martyna Sztaba Mirosław Proppé dr Agnieszka  
Liszka-Dobrowolska

Jacek Hutyra

Anna Sierpińska Aleksandra 
Stanisławska  
i Piotr Stanisławski

Weronika 
Wawrzkowicz 
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