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Dołącz do UN Global Compact Network Poland “Zrównoważona Produkcja 
Żywności”!  

  
Czym jest projekt “Zrównoważona Produkcja Żywności”?  
 
Projekt “Zrównoważona Produkcja Żywności” jest inicjatywą UN Global Compact 
Network Poland mającą na celu mobilizację prywatnego sektora spożywczego oraz 
dystrybucji żywności, który w swojej działalności chce łączyć cele środowiskowe, 
społeczne i ekonomiczne, czyli trzy filary rolnictwa zrównoważonego, w oparciu o Cele 
Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.  
  
Produkcja żywności w Polsce  
 
Intensyfikacja rolnictwa, zmiany klimatu, rosnąca populacja ludzi czy ograniczony dostęp 
do zasobów naturalnych Ziemi to najważniejsze wyzwania dla współczesnej produkcji 
żywności. Mamy do dyspozycji coraz mniej gruntów i coraz więcej ludzi do wyżywienia. 
Intensywna gospodarka rolna na dłuższą metę skutkuje wyjaławianiem gleb, degradacją 
naturalnych siedlisk (takich jak lasy czy mokradła), co przyczynia się do zmniejszenia 
różnorodności biologicznej w środowisku. Niezrównoważona gospodarka zasobami 
wodnymi, intensywne nawożenie i nadużywanie antybiotyków w hodowli powodują, że 
dotychczas niskie zasoby wody pitnej jeszcze bardziej się kurczą, wywołując stan 
krytyczny w kraju. Nie bez znaczenia jest także emisja gazów cieplarnianych, która w 
rolnictwie wyniosła około 8 % całkowitej antropogenicznej emisji kraju. Według ONZ ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) intensywna hodowla zwierząt jest „jedną z decydujących 
czynników powodujących obecnie najbardziej poważne problemy środowiskowe, zarówno 
w skali lokalnej, jak i globalnej”. Te dowody świadczą o tym, że konwencjonalne sposoby 
zarządzania gospodarstwem rolnym przestają się sprawdzać, a odpowiedzią na te 
wyzwania może być zrównoważona produkcja żywności.    

Zrównoważona produkcja to wszelkie działania mające na celu łączyć aspekty 
środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Producenci żywności, w tym rolnicy, ogrodnicy, 
przedsiębiorstwa rybackie i przetwórcy żywności oraz jej dystrybutorzy powinni 
ograniczać wpływ swojego biznesu na środowisko, efektywnie i w zgodzie z naturą 
wykorzystywać zasoby Ziemi przy zachowaniu stabilności finansowej gospodarstwa oraz 
aprobaty społeczeństwa. Nie bez powodu produkcja żywności odnosi się bezpośrednio do 
5 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:  

• Celu 2: Zero Głodu,   
• Celu 6: Czysta Woda i Warunki Sanitarne,   
• Celu 12: Odpowiedzialna Produkcja i Konsumpcja,   
• Celu 13: Działania w Dziedzinie Klimatu,   
• Celu 15: Życie na Lądzie 
• Celu 17: Partnerstwa na Rzecz Celów 
 

Absolutnie kluczową rolę w tym procesie odgrywa też prywatny sektor spożywczy oraz 
Retail – wystarczy zwrócić uwagę chociażby na ślad węglowy i wodny produktów 
wytwarzanych i oferowanych klientom. Dodatkowo, zgodnie z najnowszymi nurtami CSR 
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i ESG, często to właśnie biznes ponosi odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego 
i odpowiada przed swoimi konsumentami. Dlatego też, tak istotnym jest zrozumienie 
wpływu działalności sektora prywatnego na jakość produkcji żywności i ich wpływ na 
środowisko.   
  
 

Jakie korzyści można osiągnąć z dołączenia do inicjatywy?  
 

1. Dołączenie do projektu “Zrównoważona Produkcja” stanowi certyfikat działań 
podejmowanych przez sektor prywatny na rzecz zrównoważonej produkcji 
żywności oraz ochrony ekosystemów agrarnych.  

2. Biznes przystępujący do projektu będzie regularnie zapraszany do udziału 
w debatach i publikacjach UN Global Compact Network Poland dotyczących 
zrównoważonej produkcji żywności i ochrony środowiska agrarnego, tym samym 
pokazując dobre praktyki na rynku lokalnym i współuczestnicząc w tworzeniu 
rekomendacji dla istniejącej legislacji.   

3. Dołączenie do projektu pozwoli członkom na uczestnictwo i aktywną współprace 
przy wydarzeniach poruszających tematykę zrównoważonej produkcji żywności 
m.in.: 

• III Pomorskim Forum Solidarności Klimatycznej - flagowym wydarzeniu, 
które powstało, aby podejmować w Polsce intensywne i ambitne działania 
na rzecz transformacji społeczno-gospodarczej, w celu zintensyfikowania 
działań przybliżających nasz kraj do osiągnięcia neutralności klimatycznej. 
W ramach Forum organizowanych jest szereg wydarzeń 
proklimatycznych, a jego rdzeniem jest wysokiej rangi konferencja.  W tym 
roku podczas konferencji odbędzie się panel dyskusyjny “WPŁYW 
KLIMATU NA ROLNICTWO I ROLNICTWA NA KLIMAT” na którym 
premierę będzie miał nasz discussion paper “Zrównoważone 
rybołówstwo” 

• PRECOP 27 - wydarzenie wprowadzające do zbliżającego się corocznego 
Szczytu Klimatycznego, którego organizatorami są United Nations Global 
Compact Network Poland i Polskie Towarzystwo Wspierania 
Przedsiębiorczości. Tegoroczny Szczyt Klimatyczny (COP27) będzie miał 
miejsce w Szarm el-Szejk w Egipcie w terminie 7-18 listopada 2022 r. 
Celem wydarzenia PRE-COP (18-19 października 2022) jest 
podsumowanie Konferencji klimatycznej ONZ w Glasgow (COP26) oraz 
przygotowanie stanowiska biznesu na najważniejsze tematy, które 
zostaną poruszone na COP27. Porozmawiamy o m.in. zielonych finansach, 
zrównoważonym rolnictwie, edukacji klimatycznej i transformacji 
energetycznej.     

• COP 27 - 27. konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu, która odbędzie 
się 7-18 listopada 2022 r. w Szarm el-Szejk w Egipcie. Jednym z głównych 
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tematów poruszonych na konferencji będzie rolnictwo. Egipska 
prezydencja COP27 opracowuje szereg sztandarowych inicjatyw 
mających na celu zintensyfikowanie działań na rzecz klimatu w Afryce i 
krajach rozwijających się. 

4. Polscy członkowie i członkinie projektu zostaną zaproszeni i zaproszone do 
współtworzenia raportu pt. “Zrównoważona produkcja. Dobre praktyki 
zrównoważonej produkcji żywności”  

5. Przystąpienie do projektu oznacza dołączenie do Grupy Roboczej ds. 
Zrównoważonej Produkcji Żywności. Grupa ta będzie spotykała się regularnie 
podczas licznych warsztatów i prelekcji organizowanych wraz z jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz instytucjami publicznymi. Tematy, które zostaną 
poruszone podczas spotkań grupy to m.in.:  

® Rolnictwo regeneracyjne - zdrowa gleba 
® Nawożenie i antybiotyki  
® Niskoemisyjność i bioróżnorodność  
® Korzystanie z zasobów wodnych  
® Stabilność finansowa gospodarstwa  

6. Wiedza zdobyta dzięki dołączeniu do projektu pomoże we wprowadzeniu nowych 
technologii w sektorze spożywczym co przyczyni się do zapewnienia stabilności 
finansowej gospodarstwa i ograniczenia kosztów związanych 
z nieprzewidywalnymi sytuacjami takimi jak kryzys klimatyczny lub inflacja.  

7. Przystępując do inicjatywy producenci ograniczają wpływ swojego biznesu na 
środowisko i są ambasadorami dobrych praktyk dla innych przedsiębiorstw.   

8. Działania w ramach projektu “Zrównoważona Produkcja” pozwolą producentom 
na zwiększenie zaufania społecznego oraz lojalności klientów  

  
 
 
Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?  
 

Skontaktuj się z Zuzanną Szpil, Programme Specialist w UN Global Compact Network 
Poland: dzwoniąc pod numer +48 575 094 574 lub wysyłając maila na adres 
zuzanna.szpil@ungc.org.pl  
oraz  
Zofią Piwowarek, Head of Development and Focal Point w UN Global Compact Network 
Poland: dzwoniąc pod numer +48 509 806 977 lub wysyłając maila na adres 
zofia.piwowarek@ungc.org.pl  
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NASZE DZIAŁANIA na rzecz zrównoważonej produkcji żywności i ochrony 
środowiska agrarnego:   
 

• Cykl debat Climate Positive – Agenda 2022: Rolnictwo Przyszłości. W tym 
roku odbyła się debata z udziałem gości specjalnych: Janusza 
Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. Rolnictwa oraz Henryka Kowalczyka, 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
• Wydanie Raportu “Bałtyk dla Wszystkich”, podkreślającego naszą 
wspólną odpowiedzialność za stan i zrównoważony rozwój Morza Bałtyckiego. 
Publikacja ta będzie rozwinięta poprzez discussion paper na temat 
zrównoważonego rybołówstwa.  
• Wydanie Raportu “Zrównoważone rybołówstwo”, podkreślającego wagę 
racjonalnej gospodarki morskiej dla zachowania bezpieczenstwa 
żywnościowego. 
• Współorganizacja Pomorskiego Forum dla Solidarności Klimatycznej im. 
Pawła Adamowicza w Trójmieście. Forum to jest jednodniowym cyklem debat 
o tematach istotnych dla ochrony klimatu i rozwoju regionu nadbałtyckiego. 
• Tworzenie międzynarodowej platformy dla sektora spożywczego 
(International Action Platform for Food Sector) zawierającej zasady i dobre 
praktyki zrównoważonej produkcji żywności we współpracy z 14. innymi 
lokalnymi Networkami UN Global Compact. 

  
 


