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Suplement do raportu Ziemianie Atakują przygotowany
we współpracy: 

Do 2050 roku ma być nas 
na Ziemi 10 miliardów! 
Czeka nas plaga głodu, 
czy też produkując jeszcze 
więcej żywności zadamy 
ostateczny cios planecie? 
Gdy uświadomić sobie, że już teraz 815 milionów ludzi na 
Ziemi cierpi głód, natychmiast pojawia się pytanie, w jaki 
sposób ludzkość wyżywi się, wciąż zwiększając swoją 
populację. 

Produkcja mięsa już w tej chwili odpowiada za ok. 15% 
emisji gazów cieplarnianych, zaś rolnictwo zużywa ok. 
70% globalnych zasobów wody pitnej. Z jednej strony 
rolnictwo i hodowle mocno ingerują w ekosystemy (czło-
wiek i jego zwierzęta hodowlane stanowią 97% masy 
wszystkich kręgowców na Ziemi), z drugiej zaś branże 
związane z produkcją żywności coraz bardziej cierpią
z powodu zmian klimatycznych. Susze, gwałtowne 
zjawiska pogodowe, wymieranie gatunków już teraz 
powodują wzrost cen żywności.

Jak ludzkość może poradzić sobie z tym problemem?
Z jednej strony ważna jest edukacja, choćby w obszarze 
niemarnowania żywności (w Polsce najwięcej żywności 
marnują gospodarstwa domowe). Z drugiej strony konieczne 
jest podjęcie szeroko zakrojonych zmian systemowych – 
zmian prawa, obejmujących całe kraje i kontynenty. To, czy 
zaczniemy kiedyś jeść owady czy laboratoryjnie produkowa-
ne mięso, zależy nie tylko od zmieniającej się świadomości 
konsumenckiej, ale od zmian prawa, od tego, czy władze 
zdecydują się na nowe reguły gry.

Niniejszy suplement do raportu „Ziemianie Atakują!” 
wprowadza w świat nowych reguł gry i aktów prawnych, 
które być może pomogą zmniejszyć wpływ człowieka na 
planetę jednocześnie nie doprowadzając do plagi głodu. 
Opracowanie powstało dzięki współpracy w ramach 
inicjatywy Food 2050, w której udział biorą: Brandy 
Design, Centrum Prawa Żywnościowego, Fundacja 
BrandyLab, Kantar Polska oraz Lata Dwudzieste. 

Zapraszam do lektury!

Mateusz Galica
Lata Dwudzieste
Lider projektu „Ziemianie Atakują!”
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Dr Agnieszka
Szymecka-Wesołowska
Wspólniczka i współzałożycielka Centrum Prawa Żyw-
nościowego. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Praw-
ników Agrarystów i Europejskiego Stowarzyszenia Prawa 
Żywnościowego (European Food Law Association - 
EFLA). 
Wiceprezes Fundacji Europejski Instytut Suplementów 
i Odzywek oraz członkini Rady Eksperckiej Krajowej 
Rady Suplementów i Odżywek. Prelegentka i trenerka. 
Autorka wielu publikacji z zakresu prawa rolnego 
i żywnościowego w kraju i za granicą. 
Redaktor naukowa i współautorka publikacji „Bezpie-
czeństwo żywności i żywienia. Komentarz” (wyd. 2013 
Wolters Kluwer); „Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne 
w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności. 
Komentarz.”(wyd. 2015 Wolters Kluwer); „Znakowanie, 
prezentacja, reklama żywności.” Komentarz do rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1169/2011 (wyd. 2018 Wolters Kluwer)

Centrum Prawa Żywnościowego to butikowa �rma praw-
nicza doradzająca przedsiębiorcom z branży spożywczej 
we wszystkich aspektach związanych z warunkami 
produkcji, dystrybucji i wprowadzania na rynek żywności.

Zespół Centrum Prawa Żywnościowego tworzą prawni-
cy, radcy prawni, adwokaci i aplikanci do tych zawo-
dów, a także technologowie żywności i audytorzy syste-
mów jakości. Często są to jednocześnie pracownicy 
naukowi i dydaktycy polskich uczelni wyższych.

Współpraca prawników i specjalistów innych zawodów 
pozwala na kompleksową i skuteczną pomoc prawną 
świadczoną podmiotom branży spożywczej. Ściśle współ-
pracujemy także z instytutami naukowymi i badawczymi, 
by nasza wiedza prawna wspierana była najnowszymi 
osiągnięciami nauki o żywności i żywieniu, biotechnologii, 
biologii, chemii i rolnictwa.

Patryk Kalinowski
prawnik w Centrum Prawa Żywnościowego

Alicja Michałowska
prawniczka w Centrum Prawa Żywnościowego

Prawo kształtuje 
rzeczywistość. 
Zobaczmy jak zadba
o przyszłość naszej 
Planety w kontekście 
produkcji, dystrybucji 
i spożycia żywności
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Źródło: United Nations Department of Economic and Social A�airs

Źródło: United Nations Department of Economic and Social A�airs

Zródło: FSIN, GRFC 2020

Według danych ONZ 
w 2100 roku populacja 
sięgnie 11 miliardów ludzi. 
Gwałtowne przyśpieszenie 
liczby ludności jest 
oczekiwane w XXI wieku. 
To efekt ograniczenia ilości i zasięgu kon�iktów zbrojnych 
i kryzysów humanitarnych oraz wzrost liczby państw 
o wysokim poziomie rozwoju i wchodzących na tę ścież-
kę. Znaczenie miał także globalny program szczepień 
WHO oraz poprawa dostępu do dobrej jakości opieki 
okołoporodowej oraz poprawa sieci logistycznych, dzięki 
czemu żywność szybciej dociera do potrzebujących 
w ramach międzynarodowej pomocy humanitarnej. 

Wzrost liczby ludności skutkuje zwiększonym zapotrze-
bowaniem na wodę i żywność oraz energię. Niestety 
wciąż nie udaje się żywności wyprodukować w ilości 
wystarczającej dla wszystkich. Według danych Global 
Report on Food Crisis za rok 2020 wiemy, że poważne 
niedobory żywności dotykają wszystkie kontynenty. 
Najgorsza sytuacja jest w Afryce gdzie w 36 krajach 73 
miliony ludzi doświadcza braków żywności. W Azji jest to 
43 miliony ludzi w 10 krajach, a w Ameryce Łacińskiej 
18,5 miliona w 8 krajach. W Europie sytuacja jest najlep-
sza. Zaledwie pół miliona ludzi w jednym kraju odczuwa 
niedobory żywności. Nie przez przypadek to właśnie 
w Europie jest największy procent z 47 krajów o wysokim 
poziomie rozwoju. Jeśli połączymy te dane ze źródłami 
niedoborów żywności pogrupowanymi w trzech katego-
riach: kon�ikty, kryzys wodny i kryzys ekonomiczny,       
to powiązanie z kryzysem klimatycznym jest jeszcze 
czytelniejsze.

Bez wody nie jest możliwa produkcja żywności. Dziś 
światowe rolnictwo zużywa, aż 70% wody pitnej, której 
mamy mało. 

Według danych ONZ 
zasoby wody słodkiej 
to jedynie 2,5% całości 
wody na Ziemi. 
Stanowią 35 milionów m3 a jej największe skupisko to 
lodowce i pokrywy śnieżne na Antarktydzie stanowiące 
61% wszystkich wód słodkich. Pozostałe lodowce i śniegi 
gromadzą 9% wody słodkiej, zaś wody gruntowe do 

głębokości 100 metrów z których korzysta ludzkość          
to 29,6% objętości wody słodkiej. Pozostałe 0,4% stano-
wią słodkie jeziora, rzeki i bagna. 

Liczba osób dotkniętych poważnym brakiem żywności 
w sytuacji kryzysowej lub gorszej (IPC/CH faza 3 lub wyższa) 
(w milionach) w podziale na kluczowy czynnik.

24mln
w 8 krajach

Konflikty/niepewne sytuacje, warunki pogodowe, 
szarańcze pustynne, wstrząsy gospodarcze 
i COVID-19 mają być główną przyczyną 
poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego.
 

34mln
w 25 krajach

Konflikt/zagrożenie Warunki pogodowe Wstrząsy Gospodarcze

77mln
w 22 krajach

Populacja Świata
Przewidywana liczba ludności świata do 2100 r.

1990 5.3
mld

7.6
mld

Źródło: United Nations Department of Economic and Social Affairs,
Population Division, World Population Prospects: The 2017 Revision
Produkcja: United Nations Department of Public Information

8.6
mld

9.8
mld

11.2
mld

2017

2030

2050

2100

13 miliardów

prognozy

Zakres szacunkowy

Nowe oszacowanie
populacji na świecie 
przez ONZ

80% prawdopodobieństwa
95% prawdopodobieństwa
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9

7

3

1950 2012 2050 2100
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zróżnicowanie między modelami
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Źródło: IPCC 2019

Żródło: UN Environment

Na skutek globalnego 
ocieplenia i negatywnych 
skutków kryzysu 
klimatycznego dostępnej 
dla ludzi wody słodkiej 
będzie coraz mniej. 

Znaczący udział ma tutaj produkcja żywności. Tylko 
hodowla zwierząt odpowiada za ok. 18% antropogenicz-
nych emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z grafem 
poniżej dziś powinniśmy iść scenariuszem B1. Niestety 
ludzkość realizuje scenariusz A2, który może doprowa-
dzić do wzrostów temperatur o 3,7-4 stopnie Celsjusza 
w 2100 roku. Jeśli do tego dojdzie będzie nas czekał 
kryzys wodny i wynikający z niego kryzys żywnościowy.

Przyczyną są wzrosty temperatur, co każdego roku 
prezentowane jest w ramach raportów IPCC. Żeby zgod-
nie z Porozumieniami Paryskimi z 2015 roku utrzymać 
wzrost temperatur poniżej 1,5 stopnia Celsjusza kluczowe 
jest wdrożenie ograniczeń w globalnej produkcji i ograni-
czenie spalania paliw kopalnych. 

W konsekwencji wzrostu 
temperatur na wielu 
obszarach zabraknie 
wody i  spadnie efektyw-
ność i wydajność produk-
cji rolnej z wszystkimi 
negatywnymi 
konsekwencjami tego 
zjawiska. 

Dane ONZ pokazujące 
tendencje wzrostową 
kryzysu wodnego 
w przedziale 1995 – 2025 
mówią same za siebie. 

Pobór wody jako procent całkowitej dostępnej wody

więcej niż 40 %

od 40 % do 20 %

od 20 % do 10 %

mniej niż 10 %

1995 2025

Kamil Wyszkowski
Dyrektor Generalny 
UN Global Compact w Polsce
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ŚCIEŻKA PRODUKCJI
I DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI 

Produkcja żywności zarówno przyczynia się
 do zmian klimatu, jak i odczuwa ich skutki.
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Jednym z podstawowych proponowanych rozwiązań ogra-
niczających eksploatację środowiska związaną z produkcją 
żywności odzwierzęcej jest promowanie alternatyw 
mięsa i nabiału.

Powstaje sektor rolnictwa komórkowego (produkcja głów-
nie mięsa i nabiału in vitro). Wytwarzanie takich produk-
tów bez hodowli żywych zwierząt ma prowadzić do olbrzy-
mich oszczędności zasobów. Przykładowo w przypadku 
wołowiny hodowlanej oszczędności mogą sięgać nawet 
45% energii, 99% terenu i 96% wody w stosunku do 
dotychczasowej hodowli przemysłowej4. Ponadto coraz 
większego znaczenia nabiera sektor nieodzwierzęcych 
alternatyw mięsa i nabiału.

ROLNICTWO JAKO SPRAWCA

+ +H₂O=

15%

CO2

40% 29%

Rolnictwo odpowiada za 70% zużywanej przez 
ludzkość wody pitnej. Koszt wyprodukowania 1 kg 
wołowiny to ponad 15 000 l wody a wieprzowiny 
prawie 6000 l*.

Oszczędności:

99%
terenu

45%
energii

96%
wody

1 Chatham House (2019), “Meat Analogues Considerations for the EU”, (dostęp na 1.06.2020 r.). 
https://www.chathamhouse.org/publication/meat-analogues-considerations-eu
2 The Water Footprint Network, “Water footprint of crop and animal products: a compari-
son”, https://waterfootprint.org/en/water-footprint/product-water-
-footprint/water-footprint-crop-and-animal-products/ (dostęp na 1.06.2020 r.).
3 Shapiro P. Czyste mięso. Jak hodowla mięsa bez zwierząt zrewolucjonizuje twój obiad i cały 
świat, Warszawa 2018.
4 H. L. Tuomisto Hanna, J. M. Teixeira de Mattos (2011), “Environmental impacts of cultured 
meat production, Environmental Science & Technology”, 2011, 45,14, 6117-6123, 
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es200130u (dostęp na 1.06.2020 r.).

* https://waterfootprint.org/en/water-footprint/product-water-
-footprint/water-footprint-crop-and-animal-products/ [dostęp: 1.06.2020].

Z kolei wyprodukowanie 4 l krowiego mleka 
wymaga zużycia 3400 l wody (zastosowanie jego 
zamiennika w formie mleka sojowego daje
oszczędności rzędu 3200 l wody)**. 

** Shapiro P. „Czyste mięso. Jak hodowla mięsa bez zwierząt zrewolucjonizuje twój obiad
i cały świat”, Warszawa 2018.

Rolnictwo i sektor spożyw-
czy są obecnie jednym
z najsilniej oddziałujących 
na środowisko działów go-
spodarki w skali globalnej. 
W dużej mierze jest to 
spowodowane coraz
większą przemysłową
hodowlą zwierząt, która
ma zaspokoić rosnące
zapotrzebowanie ludzkości 
na mięso i nabiał. 
Szacuje się, że około 15% światowej emisji gazów cieplarnia-
nych powstaje w związku z produkcją mięsa1. Hodowle te 
zajmują 40% ziemi uprawnej oraz pochłaniają 29% wody 
wykorzystywanej w rolnictwie.

Rolnictwo odpowiada za 70% zużywanej przez ludzkość 
wody pitnej. Koszt wyprodukowania 1 kg wołowiny to ponad 
15 000 l wody a wieprzowiny prawie 6000 l2. Z kolei wypro-
dukowanie 4 l krowiego mleka wymaga zużycia 3400 l 
wody (zastosowanie jego zamiennika w formie mleka 
sojowego daje oszczędności rzędu 3200 l wody)3.
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ALTERNATYWY DLA MIĘSA - TRENDY REGULACYJNE 

Mięso in vitro
Jedną z alternatyw dla tradycyjnego mięsa są produkty 
„rolnictwa komórkowego”. Mowa tu o mięsie in vitro, 
które – z prawnego punktu widzenia – zalicza się do kate-
gorii tzw. nowej żywności (novel food) z uwagi na nowa-
torską technologię ich produkcji oraz brak odpowiedniej 
historii spożycia w UE5. Wprowadzanie na rynek takich 
produktów rodzi konieczność uzyskania zatwierdzenia 
przez Komisję Europejską po udowodnieniu bezpieczeń-
stwa ich spożywania. Dlatego też obecnie wprowadzenie 
na wspólny rynek mięsa in vitro nie będzie ani proste, ani 
szybkie. Dotychczas w Europie nie dopuszczono takiego 
produktu.

Roślinne analogi mięsa i nabiału 
(np. kotlet sojowy, kiełbasa
z tofu)
Inną z alternatyw są roślinne zamienniki mięsa. Tego 
rodzaju produkty nie podlegają szczególnym regulacjom 
ograniczającym ich obrót, jednak uwagę prawodawcy 
przykuwa sposób ich znakowania, a w szczególności 
nazywania. Z uwagi na istniejące w prawie de�nicje
i reguły znakowania produktów mięsnych i nabiałowych 
powstają pytania, czy można stosować na roślinnych 
zamiennikach nazwy takie jak „bezmięsny boczek” czy 
„wegański ser”. 

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015r. 
w sprawie nowej żywności.

6 Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. Verband Sozialer Wettbewerb eV 
przeciwko TofuTown.com GmbH (sprawa C-422/16).
7 Amendment 637, W: Amendments 576 – 796. Draft report Eric Andrieu (PE623.922v01–00), 
European Parliament: 12.12.2018.
8 Act on the transparency of information on agricultural and food products (2020), 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/sear-
ch/?trisaction=search.detail&year=2020&num=338 (dostęp na 1.07.2020 r.).
9 Leitsätze für vegane und vegetarische Lebensmittel mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln 
tierischen Ursprungs.

FO
T.: https://hibrands.prow

ly.com
/67692-inka-w

prow
adza-na-rynek-napoje-roslinne

Początek dyskusji w tym zakresie dało orzeczenie Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z czerwca 2017 r. 
w sprawie Tofu Town6. Orzeczenie to doprowadziło do 
dużego zamieszania w całej UE co do tego, jakie nazwy 
są dopuszczalne dla produktów roślinnych będących 
analogami nabiału. W tej sprawie zostały zakwestiono-
wane nazwy takie jak „masło z tofu” i „serek roślinny”. 
Sąd stwierdził, że zaszło naruszenie unijnych przepisów 
dotyczących nazewnictwa produktów nabiałowych, 
nawet jeśli „nazwy te są uzupełnione wyjaśnieniem lub 
opisem wskazującym na roślinne pochodzenie danego 
produktu”. Orzeczenie Tofu Town wyznaczyło trend
w podejściu do tego rodzaju nazw w całej Unii. W Polsce 
np. znikły przedtem bardzo powszechne nazwy takie jak 
„mleko sojowe” czy „mleko ryżowe”. Komisja i Parla-
ment Europejski pracują obecnie nad regulacją zakazu-
jącą wprost stosowania nazw odwołujących się do mięsa 
i produktów mięsnych dla wyrobów bezmięsnych7. 
Uchwalenie takiego zakazu mogłoby uniemożliwić 
dalsze stosowanie nazw zwyczajowych (np. „kiełbasa”, 
„kotlet”, „parówki” itp.) w odniesieniu do analogów 
mięsa. W niektórych państwach, jak np. we Francji8, 
przyjęto analogiczne regulacje.

Z kolei w Niemczech opublikowano szczegółowe wytycz-
ne w zakresie tego, jakie wymogi muszą spełniać substy-
tuty mięsa, aby ich nazwy mogły odwoływać się do 
mięsa9. W Polsce jak dotychczas nie powstał podobny 
projekt. Na dzień pisania tego raportu nie jest zatem 
przesądzone, czy zostaną przyjęte dla całej Unii ograni-
czenia w znakowaniu analogów mięsa. Istnieje nato-
miast wyraźny trend zmierzający w tym kierunku.
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ŚLAD WĘGLOWY NA TALERZU

Produkcja żywności we współczesnym świecie oparta 
jest na przemysłowym modelu rolnictwa oraz przetwór-
stwa. Sektor rolno-spożywczy (również w Unii Europej-
skiej) poddawany jest coraz silniejszej globalizacji, na 
której korzystają duże podmioty, głównie transnarodo-
we korporacje spożywcze. Taki model produkcji dopro-
wadził do wykształcenia się długich łańcuchów dostaw, 
standaryzacji produkcji żywności na całym świecie oraz 
znacznego obniżenia ich cen. Współczesny konsument 
może zatem kupować żywność, która została wyprodu-
kowana na drugim końcu świata i zanim tra�ła do 
sklepu, przebyła tysiące kilometrów. Taki model nie 
pozostaje bez wpływu na klimat i pozostawia na nim 
swój ślad, a dokładniej „ślad węglowy” (ang. „carbon 
footprint”)10. Myśląc o „śladzie węglowym” lub „gazach 
cieplarnianych” rzadko kiedy pojawiają się skojarzenia z 
żywnością. Tymczasem udział sektora żywnościowego 
w emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej wynosi 
26%, z czego 6% stanowi transport11. Na ilość produko-
wanych gazów cieplarnianych mamy więc realny wpływ 
kilka razy dziennie - jedząc! 

10 A. Barnett, R. W. Barraclough, V. Becerra, and S. Nasuto, “A history of product carbon 
footprinting”, Technologies for Sustainable Built Environments Centre, University of Reading, 
United Kingdom, https://www.reading.ac.uk/web/�les/tsbe/Barnett_TSBE_Confe-
rence_Paper_2013.pdf (dostęp na 27.01.2020 r.).
11 https://ourworldindata.org/food-ghg-emissions
12 V. Sandströma, H. Valinb, T. Krisztinb, P. Havlíkb, M. Herreroc, T. Kastnerd, “The role of 
trade in the green house gas foot prints of EU diets”, Global Food Security, https://doi.or-
g/10.1016/j.gfs.2018.08.007 (dostęp na 27.01.2020 r.).
13 Dla diety 2000 kcal, P. Scarborough, P. N. Appleby, A. Mizdrak, A. D. M. Briggs, R. C. 
Travis, K. E. Bradbury, T. J. Key, “Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, 
�sh-eaters, vegetarians and vegans in the UK”, Climatic Change 2014, https://doi.or-
g/10.1007/s10584-014-1169-1 (dostęp na 28.01.2020 r.).; FAO “Life stock’s shadow. 
Environmental issues and options” 2016, http://www.fao.org/3/a0701e/a0701e.pdf (dostęp 
na 28.01.2020 r.).
14 FAO, “Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM)”, http://www.fao.org/-
gleam/results/en/ (dostęp na 28.01.2020 r.)
15 „Fleksitarianizm - dieta polegająca na ograniczeniu jedzenia mięsa i mięsnych produktów. 
Fleksitarianizm nie ma sztywnych zasad i wiąże się nie tylko z dietetycznymi potrzebami 
ludzi, stąd często mówi się też o nim jako o stylu życia.”, http://²eksitarianizm.pl/de�nicja/ 
(dostęp na 28.01.2020 r.).

Dieta roślinna 
Zgodnie z badaniami, na przeciętnego mieszkańca Unii 
Europejskiej przypada 1070 kg dwutlenku węgla rocznie, 
który został wygenerowany w ramach łańcucha dostaw 
jedzenia. Co ciekawe, za najwyższy ślad węglowy odpo-
wiada w Unii Europejskiej spożycie mięsa i jaj (średnio 
56% z produkowanych gazów), jak również produktów 
mlecznych (27%)12. Wybierając zatem dietę wegańską 
zamiast diety uwzględniającej mięso i produkty odzwie-
rzęce przyczyniamy się do zmniejszenia ponad dwukrot-
nie ilości wydzielanych w związku z uzyskaniem spoży-
wanego jedzenia gazów cieplarnianych13,14. Nauka 
pozostaje zatem na stanowisku, że dla wspólnego 
dobra planety pora uwzględnić więcej warzyw, 
owoców, strączków i zbóż w codziennym jadłospi-
sie, natomiast ograniczyć mięso i produkty odzwie-
rzęce. Pierwszym krokiem może być spróbowanie ²eksi-
tarianizmu15. 

Globalny kontra lokalny 
Innym trendem ograniczającym emisję gazów cieplrnia-
nych w kontekście sektora spożwyczego jest wspieranie 
produktów lokalnych, a dzięki temu krótkich łańcu-
chów dostaw. Produkty pozyskane lokalnie obciążone 
są mniejszym śladem węglowym niż rolnictwo przemy-
słowe (chociażby przez wykluczenie dalekiego transportu). 
Żywność ma pochodzić od lokalnego rolnika i przetwórcy 
z pominięciem dużych dystrybutorów i międzynarodo-
wych sieci handlowych. Takie produkty kojarzone są 
także z tradycyjnymi metodami wytwarzania, a przez to 
z wyższą jakością niż żywność z produkcji przemysłowej. 
W ten trend wpisuje się także dążenie do wiedzy na 
temat tego - jak dana żywność została wytworzona (np. 
metodami ekologicznymi) oraz jakie standardy etyczne 
zostały zachowane przy tej produkcji (np. certy�kat 
przyznawany przez pozarządową organizację Fair 
Trade).
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Odpowiednio poinformowa-
ni konsumenci zmieniają 
swoje nawyki zakupowe,
a idea informacji o koszcie 
środowiskowym środków 
spożywczych spotyka się
z aprobatą ponad 70% 
badanych19.

16 Badanie z 2012 r. (opublikowane w 2012 r.) przeprowadzone przez TNS Opinion & Social 
network na zlecenie Komisji UE w 27 krajach członkowskich UE dotyczące postawy wobec 
bezpieczeństwa żywności, jakości żywności i krajobrazu http://ec.europa.eu/commfronto�-
ce/publicopinion/archives/ebs/ebs_389_en.pdf
17 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/775 z dnia 28 maja 2018 r. ustanawiające 
zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesie-
niu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego 
składnika środka spożywczego
18 A. R. Camilleri, R. P. Parrick, S. Hossain, D. Patino-Echeverri, “Consumers underestimate the 
emissions associated with food but are aided by labels”, nature climate change,
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0354-
-z.epdf?author_access_token=ZXWI0btyZIWQwj7rLOmtntRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NsSCbRFy
sgh2dTg6tP9Ljh3ZPfMqfetXSOGIC-loyi9eSLPa_3h1Oh2J4xrzN9fuDn2ABJwxsSNwutYvhREct9
TXGhEj9cBajpa94vlPahBw%3D%3D (dostęp na 28.01.2020 r.).
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619329208?via%3Dihub#appsec1
19 European Commission, „ Shoppers in favour of carbon footprint labels on food”, 
https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/276na5_en.pdf 
(dostęp na 28.01.2020 r.)
20 EU Science HUB, “The consumer footprint: Monitoring sustainable development goal 12 with 
process-based life cycle assessment; S. Sala, V. Castellani, “The consumer footprint: 
Monitoring sustainable development goal 12 with process-based life cycle assessment”, 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118050 (dostęp na 28.01.2020 r.).
21 P. Brenton, G. Edwards-Jones, M. Friis Jensen, “Carbon Footprints and Food Systems: Do 
Current Accounting Methodologies Disadvantage Developing Countries?”, str. 8-9; https://re-
p o r t . m i g r o s . c h / 2 0 1 1 / e n / o u r - r e s p o n s i b i l i t y / s u s t a i n a -
ble-consumption/climate-friendly-products.html (dostęp na 28.01.2020 r.).
22 Tesco, “Corporate responsibility report 2009”https://www.tescoplc.com/media/754713/te-
sco_cr_review_2009.pdf, (dostęp na 28.01.2020 r.).
23 A. Ptak-Iglewska „Unia chce znakować nieekologiczne produkty. To będzie cios dla Polski”,
h t t p s : / / w w w . r p . p l / P r z e m y s l - s p o z y w c z y / 3 0 8 1 1 9 9 4 0 - U n i a - c h c e - z n a -
kowac-nieekologiczne-produkty-To-bedzie-cios-dla-Polski.html (dostęp na 28.01.2020 r.).

Aż 71% unijnych 
konsumentów uważa, że 
pochodzenie produktów
jest ważne16.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera odpo-
wiednie informowanie konsumentów, zarówno o pocho-
dzeniu produktów, jak i o ich „klimatycznym koszcie”.

Jednym z prawnych instrumentów, które ma na celu 
zapewnienie odpowiedniej informacji konsumentom 
jest unijna regulacja dotycząca reguł znakowania 
pochodzenia żywności. Od 1 kwietnia 2020 r. konsu-
menci mają być informowani o pochodzeniu podstawo-
wego składnika przynajmniej niektórych produktów 
spożywczych17.
 
Jak wskazują wyniki badań, konsumenci zazwyczaj 
zaniżają ślad węglowy związany z danym produktem 
spożywczym, ale posiadając o nim wyraźną informację 
na etykiecie, skłonni są do „proklimatycznego” wyboru18. 

KONSUMENT DOBRZE POINFORMOWANY

Pomysł dotyczący zapewnienia konsumentom informa-
cji o śladzie węglowym na etykietach rozważany był 
przez Komisję Europejską w 2019 r. w związku z rapor-
tem opublikowanym przez Wspólne Centrum Badawcze 
Komisji Europejskiej, gdzie ustalono metodologię 
obliczania śladu węglowego dla żywności20. Na ten 
moment ogólna regulacja nie została jeszcze wprowa-
dzona, ale pomysł zawarcia na etykietach produktów 
informacji o śladzie węglowym był już wprowadzany
w przeszłości przez pojedyncze sieci handlowe, m.in. 
„Migros” w Szwajcarii21 i „Tesco” w Zjednoczonym Króle-
stwie22.

W dyskusji na temat uwzględnienia na etykiecie środków 
spożywczych informacji o śladzie węglowym wskazuje się 
na nierówne szanse krajów, których gospodarka oparta 
jest w dużej mierze na polityce węglowej – jak w przypad-
ku Polski. Żywność produkowana w takich krajach miała-
by automatycznie wyższy ślad węglowy, a tym samym 
byłaby przypuszczalnie mniej atrakcyjna w oczach 
konsumentów 23. Powyższe nie jest w żaden sposób zależ-
ne od producentów żywności, którzy jednocześnie pono-
siliby konsekwencje przyjętych rozwiązań. Przedsiębior-
stwa zobowiązane do zapewnienia informacji o śladzie 
węglowym będą podejmować kroki w celu jego zminima-
lizowania, by tym samym uatrakcyjnić oferowane 
produkty. Rozwój proekologicznych technologii przyczyni 
się do ich popularyzacji i obniżenia kosztów, co w długim 
dystansie czasowym będzie korzystne dla nas wszystkich
i środowiska, w którym żyjemy.
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ROLNICTWO JAKO OFIARA

24 FAO (2019), “The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and 
waste reduction”, Rome 2019, s. 109, http://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf (dostęp 
na 30.06.2020 r.).
25 Zob. M. Popkiewicz, A. Kardaś, Sz. Malinowski (2019), „Nauka o klimacie”, Warszawa 2019, s. 
345 i n.
26 Europejska Agencja Środowiska (2019), „Rolnictwo wobec zmian klimatu”, 
https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2015/arty-
kuly/rolnictwo-wobec-zmian-klimatu (dostęp na 30.06.2020 r.).
27  Z. Kundzewicz, J. Kozyra (2011), „Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w 
odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich”, „Polish Journal of Agronomy” 2011, 7, s. 
68–81.
28 BGŻ BNP Paribas Agro Hub (2018), „Przyszłość globalnego sektora rolno-spożywczego”, 
http://www.portalspozywczy.pl/plikif/92262.html (dostęp na 30.06.2020 r.).

Kryzys klimatyczny,
w tym zwłaszcza globalne 
ocieplenie (podwyższanie 
temperatury) może mieć 
katastrofalne skutki dla 
systemów rolnictwa. 
Przede wszystkim mowa 
tu o zmniejszaniu się
terenów zdatnych do 
upraw (jak zwraca 
uwagę ONZ – może to 
spowodować także eks-
pansję gruntów rolnych 
kosztem lasów24), co nie 
jest wyłączenie spowodo-
wane procesami urbani-
zacji czy zwykłą degrada-
cją gleb.

Odpowiadają za to coraz większe ograniczenia w dostę-
pie do wody, rosnąca skala nieprzewidywalnych zjawisk 
pogodowych, przekroczenie możliwości adaptacyjnych 
organizmów (roślin) a także rozwój patogenów związa-
nych z ociepleniem.

Obecne zmiany klimatyczne już w niektórych miejscach 
na świecie prowadzą do trudności w utrzymaniu dotych-
czasowych metod produkcji. Przykładowo podniesienie 
się poziomu morza powoduje wdzieranie się słonej wody 
morskiej do systemów irygacyjnych upraw ryżu w delcie 
Mekongu w Wietnamie, a zmiana klimatu w tropikach 
sprawia, że warunki temperaturowe upraw zbożowych 
zbliżają się do ich górnej granicy.

W Polsce natomiast notujemy ostatnimi laty rekordowe 
długotrwałe susze dotykające wszystkich działów produk-
cji roślinnej. Tylko dla perspektywy najbliższych dziesię-
cioleci są bardzo alarmujące25. Dalsze pogłębianie się 
niedoboru wód powierzchniowych, gwałtowne zjawi-
ska atmosferyczne, stałe podnoszenie się tempera-
tury powietrza czy zanik tradycyjnych pór roku
z dużym prawdopodobieństwem będą prowadziły do  
utrudnień w uprawach, a przynajmniej wymuszeniu 
ich zmian (np. uprawa sorgo zamiast pszenicy czy 
zaprzestanie produkcji ziemniaka). Zaburzenia
w produkcji krajowej mogą prowadzić do problemów
w przetwórstwie, dystrybucji żywności i handlu między-
narodowym. Podobne procesy będziemy obserwować
w skali światowej, gdyż duża część globu będzie miała 
jeszcze większe problemy (np. ekstremalnie wysokie 
temperatury uniemożliwiające hodowlę bydła czy 
pustynnienie terenów dotychczas uprawnych). Wszystkie 
te okoliczności będą silnie oddziaływać na bezpieczeń-
stwo żywnościowe.
 
Problem ten z kolei nierozerwalnie wiąże się z innym 
globalnym wyzwaniem, jakim jest galopujące zwięk-
szanie zapotrzebowania na żywność, które z kolei 
wynika ze wzrostu demogra¨cznego (do 2050 – 9/10 mld 
ludzi) i bogacenia się społeczeństw azjatyckich (Chiny).
 

Szacuje się, że zapotrze-
bowanie na żywność
w nadchodzących deka-
dach wzrośnie nawet
o 70%26. Do 2050 roku 
oczekuje się od rolnictwa 
wzrostu produktywności 
w zakresie od 70 do 100% 
obecnego poziomu pro-
dukcji27. 

2020 2050

Oczekiwany 
wzrost produktyw-
ności rolnictwa

Szacowane 
zapotrzebowanie-
na żywność

Wedle innych danych: szacuje się, że do 2050 r. liczba 
ludności na Ziemi wzrośnie do prawie 10 mld, co spowo-
duje wzrost globalnego popytu na żywność o około 60%28.

Żeby rolnictwo mogło sprostać tym wyzwaniom, 
konieczne jest dostosowanie systemów rolnictwa do 
zmieniających się warunków klimatycznych. Potrze-
ba tutaj w szczególności „uniezależnienia” rolnictwa od 
czynników atmosferycznych i czynnika ziemi. 
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JAK PRZECHYTRZYĆ ZIEMIĘ I KLIMAT? 

29 http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/festiwal-prze-
miany/festiwal-przemiany-2019/ (dostęp na 30.06.2020 r.).
30 Komisja Europejska (2020), “Restrictions of geographical scope of 
GMO applications/authorisations: EU countries demands and 
outcomes Member States demands and outcomes”, https://ec.euro-
pa.eu/food/plant/gmo/authorisation/cultiva-
tion/geographical_scope_en (dostęp na 30.06.2020 r.).
31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/412 z dnia 11 
marca 2015 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE w zakresie 
umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu 
uprawy organizmów zmody�kowanych genetycznie (GMO) na swoim 
terytorium 
32 Restrictions of geographical scope of GMO applications/authorisa-
tions: Member States demands and outcomes http://ec.europa.eu/fo-
od/plant/gmo/authori sation/cultivation/geographical_scope_en.htm

Powyższa perspektywa 
czyni coraz bardziej
zasadnym rozwój tech-
nologii i technik produkcji 
żywności w oderwaniu
od czynnika ziemi i kli-
matu, w czym niewątpli-
wie może pomóc rozwój 
nowych technologii i sys-
temów produkcji, w tym 
zwłaszcza „wykreowa-
nie” wyżej plonujących
i odpornych na stresy
klimatyczne odmian 
roślin uprawnych.
 
Można do nich zaliczyć 
m.in.:

Uprawy hydroponiczne
Uprawy bezglebowe. Rośliny (np. warzywa czy zioła) uprawiane są
w sztucznych warunkach i karmi się je specjalnymi odżywkami. Do korzy-
ści tych metod można zaliczyć duże oszczędności wody czy niestosowanie 
pestycydów. Ponadto można je prowadzić zarówno na skalę przemysłową 
jak również w warunkach domowych. Uprawy hydroponiczne mogą być 
również wykorzystywane w ramach rolnictwa miejskiego (np. w farmach 
pionowych).

Rolnictwo komórkowe
Z jednej komórki np. wołowej czy drobiowej można już produkować 
żywność na skalę półprzemysłową poprzez rozmnażanie tej komórki
w warunkach laboratoryjnych. Otrzymuje się 100% produkt zwierzęcy
(w sensie genetycznym) bez hodowli i uboju zwierząt. Poza pracami nad 
rozwinięciem produkcji mięsa trwają prace m.in. nad nabiałem (mleko) 
czy owocami morza.

Drukowanie żywności
Drukarki 3D można wykorzystywać na wiele sposobów. Jednym z nich 
jest ich użycie do drukowania żywności. Za pomocą drukarki 3D i sprepa-
rowanych do tego celu substancji można otrzymywać np. wyroby cukier-
nicze. Wyzwaniem dla tej technologii jest wytworzenie metody produkcji 
żywności o pozytywnych walorach odżywczych.

Owady
Nie od dziś wiadomo, że owady mogą być cennym źródłem białka i mine-
rałów dla człowieka. Do tej pory jednak nie hodowano ich na skalę 
przemysłową, żeby je przetworzyć na żywność. Ciekawe ich zastosowanie 
w kuchni można było ostatnio zobaczyć na festiwalu Przemiany
w Centrum Nauki Kopernik29.

Algi
Można spotkać się z poglądem, że algi mogą stać się podstawą łańcu-
cha spożywczego (ale także i paszowego) w wielu miejscach na Ziemi. 
Już teraz niektórzy rybacy, np. na Zachodnim wybrzeżu USA rezygnują
z tradycyjnych połowów ryb i owoców morza na rzecz upraw właśnie alg.

Szczególną rolę w tym procesie mogą 
odgrywać także rolnicze biotechnologie. 
Mody�kacje genetyczne są tworzone głów-
nie ze względu na zwiększanie możliwości 
adaptacyjnych roślin do otoczenia (np. 
nadanie pewnych cech odpornościowych 
na szkodniki i choroby) oraz w celu przysto-
sowania ich do niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, na przykład poprzez 
zmniejszenie ich zapotrzebowania na wodę, 
zwiększanie odporności na wysokie tempe-
ratury czy też tolerancji na niekorzystne 
warunki glebowe. Ważne jest także, że 
spora część roślin zmody�kowanych gene-
tycznie posiada zwiększony potencjał 
plonotwórczy, co oznacza możliwość 
uzyskania większych plonów przy niezwięk-
szonych nakładach na produkcje.
 
Unia Europejska wykazuje wobec GMO 
postawę mocno zachowawczą. Wprowa-
dzenie na unijny rynek żywności genetycz-
nie zmody�kowanej wymaga uzyskania 
pozwolenia Komisji Europejskiej a żywność 
ta musi być odpowiednio oznakowana (np. 
„zawiera genetycznie zmody�kowane 
organizmy”)30. Pomimo jednak możliwej 
ścieżki proceduralnej, w praktyce jak dotąd 
w UE zatwierdzonych zostało tylko kilka 
rodzajów produktów np. soja, rzepak, 
kukurydza i ziemniak. W 2015 r. podjęte 
zostały inicjatywy legislacyjne mające na 
celu dalsze ograniczanie wprowadzania na 
rynek żywności i pasz GMO. Komisja Euro-
pejska przedstawiła rezolucję mającą na 
celu nadanie Państwom członkowskim 
możliwość ograniczenia lub zakazu stoso-
wania genetycznie zmody�kowanej żywno-
ści i paszy na swoim terytorium. Parlament 
Europejski odrzucił jednak tę propozycję 
m.in. z uwagi na zobowiązania Unii na 

forum Światowej Organizacji Handlu 
(WTO) a także potencjalne zakłócanie 
funkcjonowania rynku wspólnotowego oraz 
zasady wolnego przepływu towarów.
 
O ile jednak kompetencja Państw człon-
kowskich do zakazywania obrotu żywno-
ścią i paszami GMO nie przyjęła się, o tyle
w tym samym roku zwiększono Państwom 
członkowskim swobodę decyzyjną w zakre-
sie upraw roślin genetycznie mody�kowa-
nych31. Od tamtej pory poszczególne 
państwa mogą zakazać upraw na całym 
swoim terytorium ze względów politycz-
nych, a nie – jak było to do tej pory – tylko 
ze względu na uzasadnione okoliczności 
związane z ochroną środowiska lub ochro-
ną zdrowia. Państwa członkowskie mogą 
zakazać także upraw konkretnych odmian 
roślin GMO. Z możliwości tej jak dotąd 
skorzystała większość państw UE, w tym 
Polska. W ten sposób ponad 65% ziem 
uprawnych UE zostało wyłączonych spod 
upraw GMO32.

Przed decydentami politycznymi pojawi się 
jednak wcześniej lub później pytanie, czy 
wobec wyzwań związanych z kryzysem 
środowiskowym dotychczasowe podejście 
do rolnictwa biotechnologicznego nie powin-
no zostać zrewidowane. 
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Marnowanie jedzenia
w skali roku:

Zmarnowanego jedzenia na świecie*

lub14% 1/3

33 Eurostat (2017), “Greenhouse gas emissions by source sector”, http://appsso.euro-
stat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=env_air_gge (dostęp na 21.10.2019 r.).
34 FAO (2013), “Food Wastage Footprint: Impacts on Natural Resources. Summary Report”, 
pobrano z : https://www.researchgate.net/publication/
262611961_Food_Wastage_Footprint_Impacts_on_Natural_Resources_Summary_Report 
(dostęp na 04.11.2019 r.).
35 FUSIONS (2016), “Estimates of European food waste levels.”, https://www.eu-fusions.org/-
phocadownload/Publications/Estima-
tes%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf (dostęp na 03.05.2018 r.).

39 Kummu, M., de Moel, H., Porkka, M., Siebert, S., Varis, O. & Ward, P.J. (2012), „Lost food, 
wasted resources: global food supply chain losses and their impacts on freshwater, cropland, 
and fertiliser use.”, Science of the Total Environment, str. 477–489.
40 Komisja Europejska (2010), „Preparatory study on food waste across EU 27.”, pobrane
z: https://ec.europa.eu/food/sites/food/¦les/safety/docs/fw_lib_bio_foodwaste_report_en.pdf 
(dostęp na 05.05.2018 r.).

36 Williams, H. and F. Wikström (2011), “Environmental impact of packaging and food losses 
in a life cycle perspective: a comparative analysis of ¦ve food items”, Journal of Cleaner 
Production, str. 43-48.
37 FAO (2011), “Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention.”, Rzym, 
pobrane z: http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf (dostęp na 21.10.2019 r.).
38 Hodges, R.J., Buzby, J.C. & Bennett, B. (2011), “Postharvest losses and waste in developed 
and less developed countries: opportunities to improve resource use.”, The Journal of 
Agricultural Science, str. 37–45.

* Eurobaromet (2017), Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, „Marnowanie żywności w UE: Miliony ton 
jedzenia do kosza [Infogra¦ka]”, pobrane z: [LINK] (dostęp na 21.10.2019 r.). 
** Olipra Jakub (2017), ”Polacy marnują jedzenie za 14 mld euro”, Obserwator ¦nansowy, 
pobrane z: [LINK] (dostęp na 07.05.2018 r.).
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Przerażające liczby, czyli
statystyki o marnowaniu 

żywności:

(NIE)MARNOWANIE ŻYWNOŚCI

Jednym z elementów układanki wyzwań, przed jakimi 
stoi sektor produkcji i dystrybucji żywności w najbliższym 
czasie, jest zjawisko marnowania żywności. Marnowanie 
żywności w znacznym stopniu przyczynia się do produk-
cji gazów cieplarnianych33 i negatywnie wpływa na 
środowisko. Rocznie zmarnowana na świecie żywność 
przyczynia się do wyemitowania około 3,3 miliarda ton 
gazów cieplarnianych, czyli tyle ile w tym samym czasie 
emituje przemysł całej Unii Europejskiej. W efekcie, 
zjawisko marnowania żywności jest na niechlubnym 
podium, zaraz po USA i Chinach, jako największy 
emitent34.

Nawyki konsumpcji 
W Unii Europejskiej głównym winowajcą marnotrawstwa 
żywności są gospodarstwa domowe, których działania 
przyczyniają się do ponad połowy skali problemu (53%)35. 
Należy zauważyć, że żywność zmarnowana na etapie 
konsumpcji, oznacza dodatkowo marnotrawstwo środków 
i pracy włożonych w jej przygotowanie (zbiór, przetworze-
nie, transport, dystrybucję, przechowywanie)36. Można 
powiedzieć, że zmarnowanie żywności na tym etapie 
dwukrotnie odciska piętno na środowisku.

Zgodnie z informacjami prezentowanymi przez międzyna-
rodowe organizacje, marnowanie żywności w państwach 
rozwiniętych odbywa się przede wszystkim na etapie 
gospodarstw domowych, podczas gdy w krajach rozwija-
jących się najwięcej zmarnowanej żywności odnotowuje 
się na wstępnych etapach łańcucha dystrybucji37,38. 
Uśredniając, w ramach łańcucha dostaw żywności utracie 
ulega zwykle około 614 kcal dziennie, co stanowi w przybli-
żeniu jedną czwartą dziennego zapotrzebowania 
kalorycznego dla przeciętnego człowieka39.

Jako czynniki sprzyjające wzrostowi zjawiska w państwach 
rozwiniętych wskazuje się wzrost oczekiwań konsumentów 
względem wyglądu i smaku żywności, stosunkowo niską 
cenę i dostępność żywności, niską świadomość problemu 
marnowania żywności, brak wiedzy o efektywnym wyko-
rzystaniu żywności (także resztek), błędy w przechowywa-
niu, pakowaniu, nieodpowiednie rozmiary porcji, złe 
planowanie zakupów oraz nieznajomość oznaczeń na 
etykietach40.

$ $

Gdzie w łacuchu dostaw 
marnuje się jedzenie?

Ile kalorii marnuje się
w ramach łańcucha dostaw?

Kto jest głównym 
winowajcą w UE *

Kraje rozwijające się - 
początkowe etapy
łańcucha dostaw

614 kcal, to więcej niż przeciętna tabliczka czekolady - to 
prawie 1/4 dziennego zapotrzebowania kalorycznego 
osoby dorosej”

Gospodarstwa domowe

Przetwórstwo

Gastronomia

Produkcja

Sprzedaż

Kraje rozwinięte - resztki 
wyrzucane przez

gospodarstwa domowe

≈>614kcal

53%

19%

12%

11%

5%

* FUSIONS (2016), “Estimates of European food waste levels.”, https://www.eu-fusions.org/-
phocadownload/Publications/Estima-
tes%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf (dostęp na 03.05.2018 r.).



32 33

41 Eurobarometer (2015), “Food waste and date marking.”, 
https://data.europa.eu/euodp/pl/data/dataset/S2095_425_ENG (dostęp na 10.05.2018 r.).
42 Tesco (2018a), „Wciąż wyrzucamy zbyt dużo jedzenia”, Tesco (2018a). Wciąż wyrzucamy 
zbyt dużo jedzenia, pobrane 10 maja 2018 r. z: http://www.tesco-polska. pl/pl/aktual-
no%C5%9Bci/centrum-prasowe/article/ wciaz-wyrzucamy-zbyt-duzo-jedzenia za Polityka 
Inside (2018) „Zgubione kalorie. Jak skutecznie walczyć z marnotrawieniem żywności.”, 
https://www.politykainsight.pl/_resource/multimedium/20145149 (dostęp na 10.05.2019 r.).
43 Banki Żywności (2018), „Marnując żywność marnujesz planetę. Raport federacji polskich 
bankówżywności – nie marnuję jedzenia 2018”, pobrane z: https://bankizywnosci.pl/wp-con-
tent/uploads/2018/10/Przewodnik-do-Raportu_FPBZ_-Nie-marnuj-jedzenia-2018.pdf (dostęp 
na 21.10.2019 r.).
44 Eurobarometer (2015), “Food waste and date marking.”, https://data.europa.eu/euod-
p/pl/data/dataset/S2095_425_ENG (dostęp na 10.05.2018 r.).
45 Polityka Inside (2018) „Zgubione kalorie. Jak skutecznie walczyć z marnotrawieniem 
żywności.”, pobrane z: https://www.politykainsight.pl/_resource/multimedium/20145149 
(dostęp na 23.10.2019 r.), patrz działania organizacji Stop Spild Af Mad (Stop Wasting Food).

46 Polityka Inside (2018) „Zgubione kalorie. Jak skutecznie walczyć z marnotrawieniem 
żywności.”, pobrane z: https://www.politykainsight.pl/_resource/multimedium/20145149 
(dostęp na 23.10.2019 r.), patrz działania organizacji Stop Spild Af Mad (Stop Wasting Food).
47 Polityka Inside (2018) „Zgubione kalorie. Jak skutecznie walczyć z marnotrawieniem 
żywności.”, pobrane z: https://www.politykainsight.pl/_resource/multimedium/20145149 
(dostęp na 23.10.2019 r.), patrz działania organizacji Stop Spild Af Mad (Stop Wasting Food) 
– patrz Too Good To Go.
FAO (2019), „The state of food and agriculture. Moving forward on food loss and waste
reduction.”, Rzym, pobrane z: http://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf (dostęp na
21.10.2019 r.) – patrz Wasteless i Apeel.
48 United States Environmental Protection Agency (2017), “Food Recovery Hierarchy”, 
pobrane z: https://www.epa.gov/sustainable-management-food/food-recovery-hierarchy 
(dostęp na 25.10.2019 r.).

Okazuje się, że kluczową 
kwestią w walce z mar-
nowaniem żywności 
w Polsce jest edukacja.
Z dostępnych danych 
wynika bowiem, że wraz 
z wykształceniem, rośnie 
świadomość ekologiczna 
i poczucie odpowiedzial-
ności za marnowanie 
żywności41.
Dodatkowo badania wskazują, że największy problem 
marnowania żywności dotyczy grupy wiekowej między 
19 r.ż. a 24 r.ż.42. 

Główną przyczyną marnowania żywności jest przegapienie 
terminu przydatności do spożycia (29% badanych) i zbyt 
duże zakupy (20% badanych)43.

Biorąc pod uwagę powyższe, najistotniejszym czynni-
kiem przeciwko marnowaniu żywności wydaje się być 
rzetelna edukacja w zakresie oznakowania żywności 
(różnica między terminem przydatności do spożycia a datą 
minimalnej trwałości – rozróżnia je jedynie 24% Polaków44), 
odpowiedniego przechowywania żywności oraz możliwości 
wykorzystania dostępnych produktów do stworzenia 
codziennych dań poprzez np. wydawanie książek kuchar-
skich z przepisami na dania z resztek czy prowadzenie 
warsztatów w szkołach45.

Jako dodatkowe działania ukierunkowane na zwiększa-
nie świadomości i uważności konsumentów, należy 
wskazać m.in. likwidację promocji „dwa w jednym”, 
które motywują do kupowania na zapas i powyżej 
potrzeb, do¬nansowywanie modernizacji ogniw łańcu-
cha dostaw żywności (tworzenie przestrzeni umożliwia-
jących zakup żywności niesprzedanej dystrybutorom 
(tzw. ryneczki, bazary)46.

Zastosowanie w walce z marnowaniem żywności powinny 
mieć również nowe możliwości technologiczne. Już w tej 
chwili na rynku dostępne są aplikacje mobile umożliwiają-
ce zakup po obniżonej cenie nadwyżki niesprzedanej 
żywności w lokalach gastronomicznych (np. aplikacja TO 
GOOD TO GO).

Dostępne są także specjalne powłoki z materiału zdat-
nego do spożycia, które przedłużają świeżość owoców
i warzyw47. Wiele inicjatyw podejmują także sieci 
handlowe. Można wspomnieć tu o interaktywnych 
półkach sklepowych obniżających cenę produktów, dla 
których zbliża się upływ terminu przydatności do spoży-
cia, sensory do sprawdzenia przydatności do spożycia 
mięsa i ryb wypracowane przez Imperial College 
London, kody GS1 DataBar w sieci sklepów Żabka, czy 
inicjatywy takie jak „Kupuję, nie marnuję”. W specjal-
nych wyznaczonych strefach pod tą nazwą można 
znaleźć przecenione owoce i warzywa z krótkim okresem 
przydatności do spożycia oraz pieczywo odpiekane 
poprzedniego dnia.

Inną opcją wydaje się być wykorzystanie marnowanej 
żywności jako pasza dla zwierząt albo przetworzenie na 
cele energetyczne48.

Jak
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najmłodszych i tych 
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energetycznego
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PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI
JAKO SZANSA DLA POTRZEBUJĄCYCH

Cel „Zero głodu, bezpieczeństwo żywnościowe, poprawa 
odżywiania i promowanie zrównoważonego rolnictwa” 
jest drugim w kolejności priorytetem dla Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w ramach działań zrównowa-
żonego rozwoju50. Zgodnie z danymi Światowego Progra-
mu Żywnościowego wyeliminowanie głodu do 2030 r. 
jest prawdopodobne, o ile skupimy się na inwestycjach, 
innowacjach i tworzeniu trwałych rozwiązań pomiędzy 
rządami, obywatelami, organizacjami pozarządowymi
i sektorem prywatnym51.

W teorii, masa marnowanej żywności mogłaby pomóc 
wszystkim potrzebującym. Jednocześnie dane zebrane w 
Unii Europejskiej wskazują, że jedynie 411 tys. ton produk-
tów jest redystrybuowane przez banki żywności - poniżej 
0,5% całej marnowanej w Unii żywności55. W Polsce 
Federacji Polskich Banków Żywności udało się w 2017 r. 
przekazać potrzebującym ponad 65,5 tys. ton żywności – 
mniej niż 1% żywności zmarnowanej w kraju53.

Prawo w walce z marnowaniem 
żywności
Problem marnowania żywności jest istotny w skali świa-
towej, natomiast poszczególne działania mają charakter 
lokalny, krajowy lub globalny. Narzędziem pozwalają-
cym na ich koordynację jest prawo. Na poziomie między-
narodowym nakreśla ono kierunki polityki (World Food 
Programme), natomiast na niższych szczeblach zobo-
wiązuje do konkretnych działań, zachęca do podejmo-
wania starań, wspiera postawy proaktywne i penalizuje 
w przypadku niezastosowania się do wymogów. Poza 
wspomnianymi wcześniej inicjatywami ONZ, przeciwko 
marnowaniu żywności podejmowane są także działania 
na poziomie Unii Europejskiej. W przyjętym Pakiecie 
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy 
Package) przeciwdziałanie marnowaniu żywności jest 
jednym z priorytetów na najbliższe lata54. Dodatkowo 
Parlament Europejski zaapelował do rządów państw 
członkowskich o ograniczenie ilości marnotrawionej 
żywności oraz poprawę efektywności wykorzystania 
zasobów w Unii na wszystkich etapach łańcucha żywno-
ściowego, skoordynowanie działań politycznych ukierun-
kowanych na osiągnięcie wspólnego celu i wsparcie

�nansowe działań w dziedzinie zwalczania marnotrawie-
nia żywności55. Istotne znaczenie ma również przyjęta 
dyrektywa 2008/98, zgodnie z którą do 2030 r. ilości 
marnowanej żywności per capita w sprzedaży detalicznej 
i konsumpcji oraz zmniejszeniu strat żywnościowych
w procesie produkcji i dystrybucji ma ulec zmniejszeniu
o połowę56.

Działania legislacyjne przeciwdziałające marnotrawieniu 
żywności podejmowane są również na poziomie krajo-
wym. To Francja jako pierwsza w 2016 r. wprowadziła 
prawny obowiązek zawierania umów między sklepami 
wielkopowierzchniowymi a organizacjami społecznymi57. 
Zaraz za nią podążyły Włochy58, natomiast dwa lata 
później podobne regulacje wprowadziły Czechy59. Z kolei 
rząd Norwegii w 2017 r. zawarł dobrowolną umowę
z kilkunastoma sieciami handlowymi w kraju zobowiązu-
jącą je do ograniczania marnowanej żywności w ramach 
łańcucha dostaw60.

W 2019 r. również i Polska tra�ła do grona krajów Europy, 
które postanowiły prawnie zobowiązać do ograniczania 
marnowanej żywności na swoim terytorium61. Dzięki ogło-
szonej we wrześniu ustawie o przeciwdziałaniu marnowa-
nia żywności wielkopowierzchniowe sklepy zobowiązane 

49 FAO, IFAD, UNICEF, WFP, and WHO (2017)., “The State of Food Security and Nutrition in 
the World 2017. Building resilience for peace and food security.”, Rzym, http://www.fao.or-
g/3/a-i7695e.pdf (dostęp na 21.10.2019 r.).
50 ONZ (2019), „The Sustainable Development Goals Report 2019”, pobrane z: https://
unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf 
(dostęp na 25.10.2019 r.).
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>10% ludzkości
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są do przekazywania niesprzedanej żywności do organiza-
cji pozarządowych wspierających najuboższych albo 
zapłaty odpowiedniego ekwiwalentu pieniężnego.

Nie ulega wątpliwości, że podejmowanie kroków przeciw-
ko marnowaniu żywności jest obecnie koniecznością. 
Zapominając listy zakupów, gotując za duży posiłek, 
przechowując nieodpowiednio produkt i w konsekwencji 
wyrzucając jedzenie, przypomnijmy sobie słowa Alberta 
Einstein’a.
Jak powiedział kiedyś:

„Pusty żołądek nie jest 
dobrym doradcą poli-
tycznym”62.
Zróbmy zatem wszystko, by mądrzej zarządzać żywno-
ścią - dla lepszej przyszłości świata i każdego z nas
z osobna.

51 WFP (2019), „Zero hunger”, pobrane z: https://www.wfp.org/zero-hunger
(dostęp na 25.10.2019r.).
52 FUSIONS (2016), “Estimates of European food waste levels.”, https://www.eu-fusions.org/-
phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf 
(dostęp na 03.05.2018 r.).
53 Federacja Polskich Banków Żywności (2018), Informacje ogólne, pobrane z: https://
bankizywnosci.pl/o-bankach-zywnosci/informacje-ogolne/ (dostęp na 23.10.2019 r.)
54 KE (2015), „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu ekonomiczno-społecznego i Komitetu regionów Zamknięcie obiegu - plan działania 
UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym - COM/2015/0614 �nal”
 pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614
(dostęp na 25.10.2019 r.)
55 PE (2017), „Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i 
zwiększenie bezpie-czeństwa żywnościRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 maja 
2017 r. w sprawie inicjatywy dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami: 
ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (2016/2223(INI))”, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:52017IP0207&qid=1571989644966&from=PL (dostęp na 25.10.2019 r.)
56 "Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19
listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylajaca niektóre dyrektywy”
57 Francja (2016), „LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire” (NOR: AGRX1531165L), https://www.legifrance.gouv.fr (dostęp na 25.10.2019 r.).

58 Luis González-Vaqué (2017), “French and Italian Food Waste Legislation: An Example for 
other EU Member. States to Follow?”, pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/
318039390_French_and_Italian_Food_Waste_Legislation_An_Exam-
ple_for_other_EU_Member_States_to_Follow (dostęp na 25.0.2019 r.) – patrz: Legge 19 agosto 
2016, n. 166 - disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari
e farmaceutici a �ni di solidarieta sociale e per la limitazione degli sprechi.
59 Czechy (2018), „ Zákon č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o 
potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony”, pobrane z: https://www.zakonyproli-
di.cz/cs/2016-180 (dostęp na 25.10.2019 r.).
60 Ministry of Climate and Environment's in Norway (2017), “Industry agreement on reduction 
of food w a s t e ” , p o b r a n e z :  https://www.regjeringen.no/contentasset-
s/1c911e254aa0470692bc311789a8f1cd/industry-agreement-on-reduction-of-food-waste_nor
way.pdf (dostęp na 25.0.2019 r.).
61 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U.2019.1680 ze zm.).
62 Albert Einstein, George Bernard Shaw (2012), „ Einstein on Cosmic Religion and Other 
Opinions and Aphorisms”, “[…] one may say simply that the empty stomach is not a good 
political adviser.” – tłumaczenie własne, str. 107.≠≠
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63„Ziemianie atakują” , Kantar, N=4004, Polacy 18-65, VII 2019

Wróćmy jeszcze do Twoich codziennych zwyczajów. Chcielibyśmy trochę więcej dowiedzieć się
o nich. Zaznacz, proszę, odpowiedzi na poniższych skalach 7-punktowych - im Twoja odpowiedź jest 
bliższa postawie opisanej po lewej stronie skali, tym bardziej się z nią zgadzasz. Im jest bliższa prawej 
stronie, tym bardziej zgadzasz się z postawą po prawej.
Odsetek wskazań punktów 1 i 2 / 6 i 7 na skali 7-stopniowej
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.

KONSUMENT POTRZEBUJE POMOCY/
KONSUMENT WOŁA O POMOC

Polacy zauważają, że ze 
środowiskiem naturalnym 
dzieje się coś złego.
Już 7 na 10 Polaków 
ocenia, że stan, w którym 
znalazła się ziemia jest 
poważny i wymaga pod-
jęcia natychmiastowych
działań63. Wiedza na 
temat mechanizmów
powodujących zmiany 
klimatyczne jest jednak 
bardzo powierzchowna. 
Działania prośrodowiskowe, które Polacy podejmują 
dotyczą głównie kwestii wymaganych przez prawo 
takich jak sortowanie śmieci (65% Polaków). Interesują 
się także działaniami przynoszącymi realne oszczędno-
ści dla budżetu domowego. Dbają o ograniczanie zuży-
cia wody (47% Polaków) czy też starają się nie wyrzucać 
żywności (44% Polaków). Natomiast nie są gotowi na 
podjęcie większych wysiłków takich jak ograniczanie 
spożycia mięsa (14% Polaków).

15%

15%

14%

14%

29%

33%

44%

47%

65%

41%

20%

23%

18%

23%

8%

7%

8%

9%

Zachowania antyekologiczne [1-2] Zachowania anty/pro-ekologiczne [6-7] Zachowania proekologiczne

[1] [7]

Nie segreguję odpadów 
(to zbyt skomplikowane / nie mam na to miejsca) Śmieci Segreguję wszystkie śmieci zgodnie z zasadami

Przy codziennych czynnościach nie zwracam większej 
uwagi na to, ile wody wykorzystuję Woda

Ograniczam zużycie wody przy codziennych czynnościach 
(np. biorę krótki prysznic, zakręcam wodę przy myciu 
zębów, oszczędnie zmywam)

Bardzo często zdarza się, że w moim gospodarstwie 
domowym musimy wyrzucać żywność (np. dlatego, że jej 

nie dojedliśmy / przeterminowała się)
Żywność W moim gospodarstwie nie wyrzucamy żywności 

(kupujemy mniej, wykorzystujemy resztki)

Temat środowiska naturalnego i ekologii nie interesuje mnie 
na tyle, żeby rozmawiać o nim ze znajomymi czy rodziną Rozmowy Rozmawiam o środowisku i ekologii ze znajomymi i rodziną, 

nawet jeśli mają na ten temat inne poglądy niż ja

Unikam transportu publicznego.
Kiedy tylko mogę wybieram samochód Transport Korzystam z transportu publicznego, nawet jeśli czasem 

dojazd samochodem byłby wygodniejszy

Kupuję produkty, których potrzebuję – nie zwracam 
większej uwagi czy ich producent dba o środowisko Zakupy nawet jeśli czasem są one droższe lub trudniej dostępne

Nie angażuję się w akcje na rzecz ochrony środowiska Ochrona środowiska
Regularnie wspieram akcje na rzecz ochrony środowiska 

działające na rzecz środowiska)

Kupuję produkty, jakich potrzebuję – nie przywiązuję 
większej wagi do tego jak są zapakowane Plastik Nie kupuję produktów w plastikowych opakowaniach, 

nawet jeśli czasem jest to droższe i mniej wygodne

Jem mięso, kiedy mam na nie ochotę Mięso Znacząco ograniczam jedzenie mięsa

-
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64 Badanie zrealizowane dla Pyszne.pl N= 800, Polacy 18-65, IV 2019. 
https://retailnet.pl/2019/06/10/223-raport-pyszne-pl-tylko-40-
-proc-polakow-zn-pjxcie-street-food-a-23-proc-slowfood/ [dostęp: 21.06.2020]
65 Chatham House, Meat Analogues Considerations for the EU [online], 2019 [dostęp: 
1.06.2020]. https://www.chathamhouse.org/publication/meat-analogues-considerations-eu
66 Fundacja IBRiS, N=1100, Polacy 18-65, X 2019 https://ibris.pl/wp-content/uploads 
2019/12/10_10_2019_-polacy_coraz_bardziej_dumni_z_polskiej_zywno%C5%9Bci.pdf
[dostęp 21.06.2020]
67 ARC Rynek i Opinia i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, N=1001, Polacy 18-65, VIII 2019, 
https://arc.com.pl/Co-trzeci-Polak-nie-segreguje-smieci-blog-pol-1570694261.html [dostęp 
21.06.2020]
68 Raport Federacja Polskich Banków Żywności 2019 https://niemarnuje.bankizywno-
sci.pl/wpcontent/upload-
s/2019/11/banki-zcc87ywnosci_-raport-nie-marnuj-jedzenia-2019.pdf [dostęp: 21.06.2020]
69 J.w.
70 J.w.
71 „Ziemianie atakują” , Kantar, N=4004, Polacy 18-65, VII 2019

KONSUMENT POTRZEBUJE POMOCY/
KONSUMENT WOŁA O POMOC

przyczyny marnowania żywności

Diety wegetariańskiej przestrzega około 4% Polaków 
czyli nieco ponad 1 mln osób64. Co prawda dwa razy tyle 
deklaruje w przyszłości przejście na taką dietę lecz ich 
główną motywacją nie są względy środowiskowe lecz 
wątpliwości co do jakości spożywanego mięsa oraz 
szeroki wybór alternatyw w sklepach i restauracjach. 
Przeciwników wegetarianizmu powstrzymuje przede 
wszystkim silne przyzwyczajenie do konsumpcji mięsa 
oraz nawyki żywieniowe bliskich. Aż 41% Polaków spoży-
wa mięso, kiedy tylko ma na nie ochotę. Powszechnie
w dyskusji nie pojawiają się argumenty wynikające
z tego, że produkcja mięsa jest odpowiedzialna za 15% 
światowej emisji gazów cieplarnianych65.

Brak także zrozumienia jak codzienne wybory żywności 
wpływają na środowisko. Co prawda Polacy preferują 
lokalne, bardziej ekologiczne jedzenie (69% deklaruje, 
że jest gotowych zapłacić więcej za polską żywność 
wytworzoną w sposób ekologiczny66) jednak głównym 
powodem nie jest dobro środowiska lecz troska o własne 
zdrowie. Tymczasem wiedza o środowiskowej ocenie 
cyklu życia (LCA) czy też śladzie węglowym (CFP) jest 
bardzo ograniczona. Aż 76% Polaków nigdy nie spotkało 
się z tym drugim terminem67. Takie wyniki nie powinny 
nikogo dziwić.

Pomimo, że istnieją już metodyki wyliczeń śladu środo-
wiskowego to dzisiaj bardzo trudno znaleźć taką infor-
macje na produktach czy też w mediach. Po trzecie
i najważniejsze Polacy nie zdają sobie sprawy jak duży 
negatywny wpływ na środowisko ma złe zarządzanie 
żywnością. Liczby są przerażające. Statystyczny Polak 
wyrzuca 237kg68 żywności rocznie co przekłada się
w stali całego kraju na 18 000 000 000 pełnych jedzenia 
talerzy tra¹ających na wysypisko. To realna strata 
zarówno dla zasobów naturalnych, energii oraz kosztów 
pracy ludzkiej użytych podczas produkcji.

Przyczyny marnowania żywności są prozaiczne. Głów-
nym powodem dla którego żywność tra¹a do śmietnika 
jest zepsucie (65%), przeoczenie daty ważności (42%) 
oraz zbyt duża porcja zamówiona w gastronomii lub za 
duże, nieprzemyślanie zakupy69.

Wyniki te nie są niczym zaskakującym jeśli weźmiemy 
pod uwagę nawyki zakupowe Polaków. Pomimo 
powszechnego dostępu do sklepów aż 67% Polaków 
kupuje na zapas70. Gromadząc duże ilości produktów
w domu znacznie wzrasta ryzyko przeoczenia daty 
ważności i zepsucia żywności. Ponadto Polacy nie rozu-
mieją podstawowych pojęć oznakowania terminu 
ważności. 64% osób nie rozróżnia oznaczenia „Najlepiej 
spożyć przed ” od „Należy spożyć do” stosuje je zamien-
nie. Różnica jest jednak zasadnicza. Pierwszy zwrot to 
data minimalnej trwałości, po której produkt może 
stracić niektóre właściwości takie jak kolor czy zapach, 
intensywność smaku. Pomimo tego produkt nadal jest 
zdatny do spożycia. Do tej grupy zaliczają się produkty 

długoterminowe takie jak mąki, makarony, kasze, ryże, 
ale także kawa, herbata, część słodyczy, cukier ,sól oraz 
wysokoprocentowe alkohole. Wymienione wyżej produkty 
można bez obaw dla zdrowia spożywać po upływie ich 
daty ważności. Należy się jedynie liczyć z drobnymi zmia-
nami, które zajdą pod wpływem czasu.

Drugi termin „Należy spożyć do” oznacza termin przy-
datności do spożycia, po upływie którego skonsumowa-
nie produktu może powodować konsekwencje zdrowot-
ne. Takie oznaczenie dotyczy większości świeżych 
produktów, takich jak mięso, ryby oraz produkty nabia-
łowe. Żywność taka nie powinna być spożywana po 
upływie terminu ważności. Dla kwestii niemarnowania 
żywności czytelne rozróżnienie tych terminów miałoby 
kolosalne skutki. Wyrzucając zdatną do spożycia 
żywność po dacie minimalnej trwałości ponosimy wyso-
kie koszty środowiskowe związane z bezsensownym 
zużyciem zasobów naturalnych, energii i wody, potrzeb-
nych są do produkcji, transportu oraz dystrybucji.

Wiedza, że człowiek jest odpowiedzialny za obecny, zły 
stan środowiska jest niemal powszechna. Tylko 3 na 100 
Polaków uważa, że to nie człowiek odpowiada za działa-
nia zagrażające środowisku71. Z drugiej strony wiedza ta 
jest bardzo powierzchowna i mglista. Widoczny jest brak 
dogłębnego zrozumienia jaki wpływ mają codzienne 
wybory Polaków w zakresie doboru składników, terminu 
konsumpcji czy też utylizacji zmarnowanego jedzenia. 
Jeśli ma nastąpić jakakolwiek zmiana nawyków i zacho-
wań konsumentów niezbędne jest skordynowanie dzia-
łań branży producentów,sprzedających oraz podmiotów 
rządowych i postawienie na edukację elementarnych 
zależności wpływu działań człowieka na klimat.

65,2%

42%

26,5%

22,2%

19,7%

17%

14,2%

10,8%

10,3%

Zepsucie żywności

Przeoczenie daty ważności

Za duża porcja

Za duże zakupy

Nieprzemyślane zakupy

Za duże opakowanie

Niewłaściwe przechowywanie

Zakupy niskiej jakości

Brak pomysłu na wykorzystanie składnika

Anna Gorączka
Ekspertka do spraw strategii
zrównowazonego rozwoju,
Green O¼cer w Żabka Polska
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ŚCIEŻKA PLASTIKOWA: OGRANICZENIE ZUŻYCIA
TWORZYW SZTUCZNYCH 

W raporcie „Ziemianie 
atakują!” wykazano, że 
56% Polaków jest gotowa 
całkowicie zrezygnować
z jednorazowych przed-
miotów (słomek, torebek, 
talerzyków itp.). Postawa 
ta wpisuje się w trend
regulacyjny - do ograni-
czenia użycia tworzyw 
sztucznych w opakowa-
niach (również żywności). 
Jest to przejaw przyjęcia 
koncepcji zmierzającej 
do przestawienia gospo-
darki UE na tzw. obrót 
zamknięty, czyli ograni-
czenie odpadów do
minimum w skali całej 
gospodarki72. 

W Unii Europejskiej jedynym z pierwszych kroków w tym 
kierunku było przyjęcie w marcu 2019 r. tzw. dyrektywy 
SUP (Single-use plastic), zwanej także dyrektywą 
plastikową73. Głównym celem tego aktu prawnego jest 
„zapobieganie powstawaniu i ograniczanie odpadów 
morskich z produktów jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych oraz narzędzi połowowych zawierających 
tworzywa sztuczne”. Cel ten ma być osiągnięty m.in. 
poprzez wprowadzane ograniczenia stosowania, wymogi 
co do projektowania czy też wprowadzenie rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta w odniesieniu do szeregu 
rodzaju produktów takich jak: pojemniki na żywność, 
kubki na napoje czy sztućce, mieszadła i słomki. 
Dyrektywa ma zacząć być stosowana od 3 lipca 2021 r.
a osiągnięcie jej zamierzeń rozciągnięto etapami na 
jeszcze kilka następnych lat. Wprowadzenie tego aktu 
wpisuje się zatem w globalny trend wprowadzania 
ograniczeń w zakresie plastikowych odpadów, którego 
wyrazem jest osiągnięcie porozumienia przez przeszło 180 
krajów w maju 2019 r.74 w ramach Konwencji 
bazylejskiej75. Podpisany pakt ma ustanowić nowe ramy 
prawne międzynarodowego obrotu odpadami 
plastikowymi oraz umożliwić krajom rozwijającym się 
odmowę przyjmowania odpadów z importu.

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest 
również jednym z głównych elementów Europejskiego 
Zielonego Ładu przedstawionego 11 grudnia 2019 r. 
Celami UE w tym zakresie jest m.in. zapewnienie, by 
zrównoważone produkty stały się normą w UE; 
wzmocnienie pozycji konsumentów; skupienie się na 
sektorach, w których wykorzystuje się najwięcej zasobów i 
w których potencjał zastosowania obiegu zamkniętego 
jest wysoki oraz zmniejszenie ilości odpadów76.

W prawie polskim również zaczęły powstawać regulacje 
dotyczące sposobu gospodarowania odpadami z produk-
tów oraz ich opakowań. Wprowadzono obowiązek 
rejestracji przedsiębiorców wprowadzających na rynek 
opakowania i produkty w opakowaniach oraz wymóg ich 
odzysku lub recyklingu77. W tym celu powstała w 2018 r. 
baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospo-
darce odpadami (BDO).

Inne państwa unijne wprowadzają jeszcze bardziej restryk-
cyjne regulacje. Przykładowo w Niemczech od początku 
2019 r. funkcjonuje Centralny Rejestr Opakowań (LUCID)78, 
do którego należy zgłaszać wszystkie opakowania wprowa-
dzane na rynek tego państwa. Zaliczają się do nich m.in. 
talerzyki i kubeczki jednorazowego użytku oraz pudełka na 
słodycze. Kary za niewypełnianie obowiązków mogą sięgać 
nawet kilkuset tysięcy euro.

72 Parlament Europejski (2018), „Gospodarka o obiegu zamkniętym: De¦nicja, znaczenie i 
korzyści”,   https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/econo-
my/20151201STO05603/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-de¦nicja-znaczenie-i-korzysci-w
ideo (dostęp na 1.06.2020 r.).
73 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawieograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.
74 Sekretariat Konwencji bazylejskiej [dostęp: 1.06.2020]. http://www.basel.int/Implementa-
tion/Plasticwastes/Overview/tabid/6068/Default.aspx
75 Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów
niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r. (raty¦kowana przez Polskę
w 1992 r.)
76 Komisja Europejska [online], 2020 [dostep: 1.06.2020].
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_420
77 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
78 Zentrale Stelle Verpackungsregister (LUCID).
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79 KE (2020), “Farm to fork strategy”, https://ec.europa.eu/food/sites/food/�les/-
safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf, (dostęp na 25.07.2020 r.).
80 KE (2019), “A European Grean Deal”, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
-2024/european-green-deal_en, (dostęp na 25.07.2020 r.).
81 CPŻ (2020), „UE z nową strategią dla rolnictwa” https://www.food-law.pl/news/1068_ue-
-z-nowa-strategia-dla-rolnictwa.html, (dostęp na 25.07.2020 r.).
82 Proveg (2020) „KE proponuje podatek zależny od wpływu na środowisko i przejście na 
bardziej roślinną dietę”, pobrano z: https://proveg.prowly.com/98501-komisja-europejska-pro-
ponuje-podatek-zalezny-od-wplywu-na-srodowisko-i-przejscie-na-bardziej-roslinna-diete, 
(dostęp na 25.07.2020 r.).
83 KE (2019), „Załącznik do komunikatu komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
Europejski Zielony Ład”, pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cel-
lar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_2&format=PDF, (dostęp na 
25.07.2020 r.).

STRATEGIA OD POLA DO STOŁU – SZANSA
NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ?

Przyjęte przez UE założenia uwzględniają również wydatki 
na badania w sektorach związanych z żywnością, rolnic-
twem, bio-ekonomią, rybołówstwem i środowiskiem,
w tym np. na rozwój roślinnych zamienników produktów 
odzwierzęcych. Mając świadomość jak kluczową kwestią 
dla bardziej racjonalnego i efektywnego zarządzania 
gospodarką żywności jest rozwój naukowy, w ramach 
programu Horizon Europe na ten cel przeznaczono aż 10 
mld €. Jako istotna kwestia została również wskazana 
poprawa dobrostanu zwierząt hodowlanych.

Poza tym dokument zwraca uwagę na konieczność opty-
malizacji systemu podatkowego mającego zastosowanie 
do żywności, obowiązkową wery�kację pomocy �nanso-
wej dla wsparcia przede wszystkim sektorów zaangażo-
wanych w zrównoważone działania oraz nakierunkowa-
nie całokształtu działań Unii na promocję zbilansowa-
nych wzorców żywieniowych, opartych w głównej mierze 
na diecie roślinnej z mniejszą ilością czerwonego i prze-
tworzonego mięsa oraz większą ilością owoców i warzyw. 
Zgodnie z raportem ma służyć temu m.in. strategia FOP 
– Front of Pack Labelling, czyli wskazywania wartości 
odżywczej żywności z przodu opakowania.

Powyższe w powiązaniu ze strategią „Od pola do stołu – 
Europejski Zielony Ład” może być kluczem do podniesie-
nia świadomości środowiskowej obywateli Unii. Jednym 
z celów działań Unii Europejskiej wskazanych w strategii 
jest przeciwdziałanie zmianie klimatu poprzez przyjęcie 
odpowiednich rozwiązań w zakresie produkcji
i konsumpcji żywności, w tym m.in. zapewnienie obywa-
telom istotnych danych, tak by byli jak najlepiej poinfor-
mowani 83.

Czy w przyszłość możemy 
patrzeć z optymizmem? 
Wszystkie wyżej wskazane 
wyzwania znalazły się
w centrum nowej unijnej 
strategii „Od pola do 
stołu” (ang. „Farm to Fork 
Strategy”)79, która stano-
wi jeden z kluczowych 
elementów Europejskiego 
Zielonego Ładu80. Green 
Deal to nowa unijna 
stratgegia rozwiązywania 
problemów związanych
z klimatem i środowiskiem 
naturalnym, które jest 
identy�kowane jako
najważniejsze zadanie 
stojące przed obecnym 
pokoleniem.

Farm to Fork Strategy to dokument wskazujący na możli-
we środki o charakterze regulacyjnym i pozaprawnym 
niezbędne do optymalizacji wydajności systemów 
zapewniających żywność, jednocześnie uwzględniając 
konieczność troski o środowisko i zapewnienie rolnikom 
oraz rybakom z Unii godnych warunków życia81.

Konkretyzując, zgodnie z treścią dokumentu do 2030 
roku planowane jest:

• ograniczenie o połowę użycia pestycydów oraz 
antybiotyków w rolnictwie i chowie zwierząt,

• zmniejszenie o 20% wykorzystywania nawozów, 
doprowadzenie do wzrostu i rozwoju rolnictwa ekolo-
gicznego o ¼ w porównaniu z sytuacją bieżącą,

• aktywne wspieranie świadomych wyborów konsu-
menckich dzięki szeroko zakrojonej edukacji opartej 
na wspólnym europejskim systemie etykiet żywie-
niowych i środowiskowych,

• zachęcanie i promowanie zrównoważonego zarzą-
dzania żywnością tak, by o 50% zmniejszyć zjawisko 
marnowania żywności zarówno w handlu, jak i po 
stronie konsumentów (np. poprzez zmiany w zakre-
sie znakowania „datą ważności”)82.
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Materiał został przygotowany
w ramach inicjatywy Food 
2050, w której udział biorą:
Brandy Design,
Centrum Prawa Żywnościowego, 
Fundacja BrandyLab,
Lata Dwudzieste,
Kantar Polska

Research i opracowanie
merytoryczne:
dr Agnieszka Szymecka-
-Wesołowska
Alicja Michałowska
Patryk Kalinowski

Współpraca:
Anna Gorączka
Kamil Wyszkowski

Opracowanie gra�czne:
Michał Werder
Zo�a Rogula

jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu
food2050@food2050.pl
lata-dwudzieste.pl
kantar.com

Brandy Design / Jakub Śwircz: 
jakub.swircz@brandy.pl

Centrum Prawa Żywnościowego / Daniel Szostek: 
d.szostek@food-law.pl

Lata Dwudzieste:
mateusz.galica@lata-dwudzieste.pl
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