
Jaki ślad węglowy ma Twoja wiadomość?
Baza wiedzy dla nauczyciela


Grafika nr 1 (załącznik 1)




Grafika nr 2 ( Załącznik nr 2)



Internet oznacza sieć komputerową, czyli wiele połączonych ze sobą komputerów. 


Umożliwia on działanie usług internetowych, takich jak poczta elektroniczna, czy strony WWW.



Internet zaczął się kształtować pod koniec lat 60. XX wiek. Nazwa Internet to skrót 


od inter-network („między-sieć”), w ogólnym znaczeniu oznacza sieć komputerową, czyli wiele 

połączonych ze sobą komputerów. Internet umożliwia działanie szeregu usług internetowych, 

takich jak poczta elektroniczna czy strony WWW (skrót od World Wide Web - „sieć 

ogólnoświatowa”). Dane, które pokazują się na stronach internetowych są przechowywane 


na serwerach. Serwery mogą mieć formę chmury, co nie oznacza, że nie są elementem 


fizycznym (mogą być serwerami fizycznymi lub wirtualnymi) .




Aby umożliwić usługi internetowe, konieczne jest wykorzystanie serwerów (np. serwer WWW 

przechowuje witryny internetowe, a gdy użytkownik wpisując do przeglądarki adres domeny -

wysyła żądanie, wtedy serwer wysyła dane do przeglądarki).


Serwery takie zużywają bardzo dużo energii, obecne szacunki zakładają, że odpowiadają za 

nawet 1-2% światowego zużycia energii. Jest to wartość przewyższająca całkowite roczne 

zużycie energii w Polsce (ok. 161 TWh, które zużywamy na ogrzewanie, produkcję, oświetlenie itd.). 

Jednak pomimo tego większość serwerów nadal rzadko jest w pełni wykorzystywana - 

najbardziej wydajne pracują na poziomie zaledwie 50%. Ponieważ energia do ich zasilania 


w większości pochodzi z paliw kopalnych, związana jest zatem z emisjami dwutlenku węgla 


(oraz innych gazów cieplarnianych – dla ułatwienia zazwyczaj jednak mówi się o dwutlenku 

węgla i śladzie węglowym). Warto także zauważyć, że wytwarzamy coraz więcej danych 


i informacji, które są zapisywane. Każde wysłanie maila generuje ślad węglowy. Jest on wyższy, 

jeśli mail ma załącznik (załącznik nr 1). Statystyki wskazują, że każdej sekundy jedna osoba 


wytwarza 1.7 MB danych, co ma się zwiększyć do 2025 roku nawet czterokrotnie1.




1Volume of data/information created, captured, copied, and consumed... | Download 

Scientific Diagram (researchgate.net)

Serwery oprócz energii wymagają także systemu chłodzenia, a więc wymagają zużycia wody. 

Bardziej zaawansowane centra są chłodzone wodą z drugiego obiegu, czyli taką, która nie nadaje 

się do spożycia, jednak nie jest to powszechne. Można liczyć zatem, że ich użycie pozostawia nie 

tylko nie tylko ślad węglowy, ale także ślad wodny oraz szereg innych wskaźników (przykładowo 

zużycie ziemi, zakwaszenie, wpływ na warstwę ozonową, toksyczność dla człowieka i wiele 

innych). Ślad węglowy jest jednak najbardziej rozpowszechniony ze względu na powiązanie emisji 

gazów cieplarnianych z ociepleniem klimatu i zmianami klimatycznymi.




Ślad węglowy to suma wyemitowanych gazów cieplarnianych przez różne czynności – ślad 

węglowy może być liczony dla produktu, usługi, osoby, przedsiębiorstwa czy wydarzenia. Pozwala 

on na obliczenie wpływu na klimat.


Ślad węglowy możemy sobie wyobrazić jako „kołdrę” tworzącą się w atmosferze przez nadmiar 

emisji gazów cieplarnianych. Pod tą kołdrą robi się coraz cieplej i cieplej – mówimy wtedy o 

zmianach klimatu. Ślad węglowy może być liczony dla produktu, usługi, osoby, przedsiębiorstwa 

czy wydarzenia. Pozwala on na obliczenie wpływu na klimat.


Obliczenie śladu węglowego jest skomplikowane - aby zrobić to rzetelnie, należałoby wiedzieć 

jaką dokładnie drogę przebył produkt od momentu wydobycia czy pozyskania surowców do jego 

wytworzenia, poprzez miejsce jego produkcji i transport z i do fabryki aż do momentu końca jego 

użytkowania i przetworzenia na coś innego lub poddanego procesom unieszkodliwienia. Ślad 

węglowy możemy policzyć także dla naszej codziennej aktywności w Internecie (załącznik nr 2).


Ślad cyfrowy odnosi się do wszystkich śladów, które zostawiasz podczas korzystania z Internetu.


Są to informacje przesyłane online, takie jak rejestracja formularzy, wiadomości e-mail i 

załączniki, przesyłanie filmów lub obrazów cyfrowych oraz wszelkie inne formy przekazywania 

informacji. Wszystko to pozostawia ślady danych osobowych o sobie i tym, co robisz, dostępne 

dla innych online, takie jak: dane autoryzacyjne do różnych serwisów, pliki wymieniane z 

internetowymi serwerami, elementy autouzupełniania formularzy, informacje o naszym adresie 

IP, systemie operacyjnym oraz urządzeniu, z którego korzystasz. Dlatego ważne jest rutynowe 

skanowanie i usuwanie cyfrowego śladu. Pomaga chronić Ciebie i Twój komputer przed hakerami, 

oszustami i agresywnymi reklamodawcami (załącznik nr 1).




Polecane filmy dedykowane tematowi dostępne na YouTube:




Polecane książki:


„Jak odkryć swój ślad węglowy?” Film przygotowany przez Fundację Uniwersytet 

Dzieci we współpracy z Joanną Miszkowicz: 


„Why Emails Are Bad for the Environment & What You Can Do | Act Now” 

(„Dlaczego e-maile są niekorzystne dla środowiska i co możemy z tym zrobić?”):


(film po angielsku, można jednak włączyć automatycznie tłumaczone na język 

polski w ustawieniach)


https://www.youtube.com/watch?v=B1eSDuowuVA



https://www.youtube.com/watch?v=zEsTWKsaKWc&ab_channel=NowThisEarth 

Mike Berners-Lee – „Sorry, taki mamy ślad węglowy. Fakty, liczby, procenty”



Bill Gates – “Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej. Rozwiązania, które już 

mamy, zmiany, jakich potrzebujemy”



https://www.youtube.com/watch?v=B1eSDuowuVA
https://www.youtube.com/watch?v=zEsTWKsaKWc&ab_channel=NowThisEarth
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