Zielone IT ma znaczenie
HPE dąży do zrównoważenia swojego rozwoju i ograniczania wpływu na środowisko. Globalnie firma
prowadzi szeroko zakrojone działania zmierzające do redukcji śladu węglowego, obejmującego emisję
dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych, a nawet udostępnia bezpłatnie
patenty dla ekologicznych innowatorów. Lokalnie wkrótce będzie sadzić drzewa – jedno za każdy
sprzedany w ciągu ostatnich miesięcy TB przestrzeni dyskowej. Wspólnie z SGGW prowadzi także
działania mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych.
Z Michałem Zajączkowskim, Prezesem HPE Polska oraz prof. dr hab. Michałem Zasadą, Rektorem SGGW,
rozmawiamy o wyzwaniach, szansach i zagrożeniach związanych z ekologią, zrównoważonym rozwojem
oraz gospodarką o obiegu zamkniętym.

Jakie efekty przyniosła akcja sadzenia drzew za sprzedane TB danych?
Ile drzew zostanie zasadzonych?
Michał Zajączkowski: „Go Green with HPE” to strzał w dziesiątkę. Pomysł został doskonale przyjęty przez klientów
i partnerów. Strzałem w dziesiątkę był także wybór partnera - SGGW. Nasza współpraca wygenerowała masę
pozytywnej energii, mogliśmy się lepiej poznać i wiele się od siebie wzajemnie nauczyć – HPE o lesie,
a SGGW o technologii IT.
W ramach akcji sadzenia drzew na koniec stycznia 2021 r. zadeklarowaliśmy zasadzenie blisko 76 tys. drzew.
Dlatego szybko podjęliśmy decyzję o przedłużeniu akcji zaplanowanej początkowo na jeden kwartał. Teraz czekamy
na ostateczne liczby, ale spodziewamy się, że będziemy mieli do zasadzenia grubo ponad 100 tys. drzew.
Myślę, że wkrótce będziemy mogli uruchomić proces sadzenia tych drzew. Wcześniej nie pomagały nam
w tym ograniczenia związane z pandemią, ale teraz sytuacja szybko zmienia się na lepsze.

Czy 100 tys. drzew to dużo?
Jakie korzyści może przynieść taki las?
Michał Zasada: 100 tys. drzew to mniej więcej 10 hektarów lasu. A jeden hektar lasu w ciągu doby może docelowo
wytworzyć nawet 700 kilogramów tlenu – ilość zaspokajającą zapotrzebowanie 2 500 osób. Jednocześnie
pochłonąć może 20-30 ton dwutlenku węgla i zatrzymać 50 m3 wody rocznie.
Pozytywne efekty przyniosą drzewa również wtedy, kiedy zasadzimy je w mieście. Tu będą również przede
wszystkim pochłaniały dwutlenek węgla i zanieczyszczenia oraz będą wytwarzały tlen. Niezmiernie cenna jest także
zwiększona retencja wody, która sprawia, że w przypadku nawalnych deszczy w mniejszym stopniu zalewane są
ulice, a podczas upałów drzewa transpirują wodę obniżając temperaturę. Średnio mówimy o lokalnym obniżeniu
temperatury o 2-3 stopnie, ale duże drzewa mają potencjał nawet na 7-9 stopni, co jest już znaczną różnicą.
Zapewnia to ulgę w gorące dni, ale także przekłada się na mniejsze zużycie energii na chłodzenie pomieszczeń
w budynkach.

Naukowcy z SGGW prowadzili niedawno badania drzew na warszawskiej Woli, które pozwoliły wycenić pozytywny
wpływ drzew na środowisko. W ramach projektu zbadano 1 300 drzew. Okazało się, że rocznie oczyszczają one
powietrze z 440 kg szkodliwych substancji, pochłaniają 20 ton dwutlenku węgla i produkują 50 ton tlenu.
W skali całego miasta korzyści z posiadania drzew zostały oszacowane na 170 mln zł. rocznie.

Czy tego typu akcje podejmowane przez biznes mogą pomóc w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu
i degradacji środowiska naturalnego?
Michał Zasada: Sadzenie drzew to przede wszystkim działanie kompensacyjne, ale jest ważne. Pozwala
na offset kosztów środowiskowych powstających na różnych etapach produkcji czy świadczenia usług.
Oczywiście nie można zapominać o samym cyklu projektowania, produkcji, użytkowania i wycofywania
technologii z użytku. Zmniejszenie zużycia surowców, ograniczenie zużycia energii, zastępowanie surowców
nieodnawialnych ekologicznymi i lokalnymi – tego typu działania dają oczywiście największe efekty.

Jakie działania poza sadzeniem drzew podejmuje HPE w kierunku równoważenia rozwoju i ograniczania
wpływu na środowisko?
Michał Zajączkowski: Dobrze rozumiemy sytuację, w jakiej się znaleźliśmy i wiemy, że musimy działać
kompleksowo, na wielu polach, w skali globalnej i lokalnej. Wiemy także, że nie uda się nam – jako ludzkości
– rozwiązać tego problemu, jeśli nie będziemy działać wspólnie, jeśli każdy z nas, w tym również biznes nie
wykona swojej części zadania. Mamy do czynienia z emisjami na ogromną skalę, które niszczą środowisko
naturalne.
Musimy więc zapanować nad generowanymi przez nas oraz naszych dostawców emisjami. Dlatego w naszą
strategię została wpisana circular economy. Idee gospodarki o obiegu zamkniętym wdrażamy w życie
we wszystkich elementach naszej działalności, zaczynając od etapu projektowania naszych systemów
i kończąc na wycofywaniu ich z użycia oraz proponowaniu alternatywnych modeli pozyskiwania i użytkowania
technologii IT.
Właśnie tu kryje się klucz do sukcesu. Działanie na rzecz „zamykania obiegu” trzeba zacząć na jak
najwcześniejszym etapie i kontynuować na wszystkich kolejnych. Rozwiązania trzeba zaprojektować tak,
żeby później można było je wycofać i odzyskać komponenty do ponownego wykorzystania.
Co więcej, trzeba myśleć o takim projektowaniu rozwiązań, żeby klienci nie kupowali w nadmiarowy sposób.
Celem powinno być, żeby klient kupował tylko tyle, ile potrzebuje i płacił za to, z czego korzysta.

Czy to zamykanie obiegu to właśnie największe wyzwanie stojące przed biznesem?
Michał Zajączkowski: Tak, projektowanie rozwiązań w sposób zgodny z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym

to poważne wyzwanie. Trzeba brać pod uwagę zastosowanie odpowiednich materiałów, zapewnienie efektywności
energetycznej, a także możliwość ponownego wykorzystania komponentów w dłuższej perspektywie. Mamy do
dyspozycji różne technologie, które dają różne efekty środowiskowe.
Jesteśmy przekonaniu, że niezwykle istotną rolę ma do odegrania model usługowy i konsumpcja IT. Pozwalają one
bowiem na to, żeby klienci kupowali rozwiązania dopasowane do ich aktualnych potrzeb, bez obawy, że za chwilę
będzie im brakować mocy czy pojemności. Nie trzeba myśleć o kupowaniu macierzy z zapasem na kolejne 3 albo 5
lat, ale można zamówić dopasowaną usługę, która będzie płynnie skalowana, w zależności od zmieniającej się sytuacji
biznesowej.
Wyzwaniem jest także wydłużanie czasu użytkowania produktów. Chcemy wprowadzać ponownie na rynek używane
rozwiązania, ponieważ jest wiele organizacji, które mogą skorzystać z tego, co dla innych jest już nieprzydatne.
Wykorzystujemy w ten sposób blisko 90% naszych produktów.

Jakie są główne wyzwania w związku z przechodzeniem od koncepcji gospodarki linearnej do obiegu
zamkniętego z perspektywy naukowej?
Michał Zasada: Wydaje się, że biznes dojrzewa do gospodarki o obiegu zamkniętym wcześniej niż społeczeństwa
czy rządy. To dobrze, że firmy chcą zastępować pewne łatwo dostępne surowce produktami ubocznymi innych
procesów pomimo wyższych kosztów. Ważne jest także angażowanie się biznesu w akcje edukacyjne
i kompensacyjne, ponieważ podnoszenie świadomości jest bardzo istotne.
Jednak najwięcej zależy od rządów. Dopóki nie będą one tworzyć sprzyjających warunków ekonomicznych i prawnych
- trudno będzie o przełom. Przykładowo kraje, w których odzysk opakowań plastiku jest wysoki, osiągnęły to dzięki
maksymalnemu ułatwieniu mieszkańcom oddania ich do recyklingu, a to z kolei wymagało stworzenia warunków
formalnych i prawnych. Jeśli ktoś ma spędzić pół dnia, żeby pozbyć się starych opon czy butelek, to pewnie będą to
robić tylko najwytrwalsi. Rząd powinien w tym celu tworzyć systemy zachęt dla biznesu, żeby opłacało się w przyjazny
dla użytkowników sposób utylizować opakowania i zużyte produkty.
Podobnie z wykorzystaniem surowców. Tak długo, jak ściągnięcie materiałów czy półproduktów z Chin będzie trzy
razy tańsze, niż użycie lokalnego surowca, to będą znajdować się firmy tym zainteresowane. Zastanówmy się jak to
możliwe, żeby jabłko z Grójca było w Warszawie droższe od banana z Ekwadoru, który musi przejechać pół świata,
żeby tu dotrzeć, i spróbujmy coś z tym zrobić.

Co mogą zrobić użytkownicy technologii IT rozbudowujący swoje środowiska, którzy chcą przyczynić
się do ochrony klimatu, mając na uwadze zrównoważony rozwój?
Michał Zajączkowski: Kluczowe jest, żeby korzystać z tego, czego naprawdę potrzebujemy. Przewymiarowanie
systemów oznacza znacznie większe zużycie energii elektrycznej. W tym zakresie znaczenie modeli usługowych
i konsumpcyjnych jest nie do przecenienia.

Poza modelami usługowymi i projektowaniem rozwiązań zgodnie z zasadami circular economy, nadzieję daje także
zastosowanie sztucznej inteligencji oraz czujników IoT, które pozwalają na optymalizowanie wielu aspektów działania
systemów IT w czasie rzeczywistym, w sposób zautomatyzowany.

Czy naukowcy na SGGW wykorzystują nowoczesne technologie IT w swoich projektach badawczych?
Michał Zasada: Jedną z kluczowych kwestii w większości badań, szczególnie w naukach przyrodniczych i rolniczych,
jest analiza danych i wykorzystanie pochodzących z niej informacji – a to wiąże się z użyciem technologii IT. Trudno
dziś sobie wyobrazić również jakiekolwiek działania optymalizacyjne bez analizy danych.
Przykładowo, nasz zakład rolniczy zakład doświadczalny pod Warszawą codziennie dostarcza do mleczarni 10 ton
mleka. Warunkiem osiągnięcia takiej produkcji jest oczywiście duże stado, odpowiedni materiał genetyczny, ale także
optymalizacja całego procesu produkcji. To z kolei jest możliwe dzięki temu, że stosując chipy i ich czytniki mamy
szczegółowe informacje o każdej krowie, np. w jakie fazie laktacji się znajduje, jaka jest jej kondycja czy stan zdrowia,
a to pozwala, w połączeniu z systemem IT, na bieżąco optymalizować cały proces hodowlany, np. dietę, pory karmienia
czy udój. Dzięki temu osiągamy większą produkcję, zmniejszamy koszty, a przy tym poprawiamy dobrostan zwierząt
i stan otaczającego środowiska.
Inny obszar to smart agriculture, w ramach którego dzięki wykorzystaniu danych z różnych czujników można
w bardzo precyzyjny sposób, lokalnie, w skali całego pola stosować nawadnianie, nawożenie czy środki ochrony roślin.
Zapewnia to lepsze efekty, optymalizuje zużycie zasobów i ogranicza negatywny wpływ na środowisko, bo np. środki
chemiczne stosujemy tylko tam, gdzie faktycznie występuje problem.
Technologia IT to także możliwości automatyzacji procesów. Mówimy już o autonomicznych maszynach do oprysku
drzew owocowych – można to zobaczyć np. na Dniach Sadu Doświadczalnego w Wilanowie organizowanych przez
SGGW. Ten przykład to oczywiście mała skala, ale podobne rzeczy dzieją się także na dużych obszarach, dzięki
wykorzystaniu zdjęć z dronów, map cyfrowych oraz lokalizatorów GPS.
Wreszcie IT otwiera nam także możliwości w zakresie prowadzenia edukacji na szeroką skalę. W czasie pandemii
zastosowanie technologii zdalnych zwiększyło zasięg oddziaływania. Na wspomniane Dni Sadu przychodziło
tradycyjnie około 1 tys. osób. Kiedy przez pandemię zostaliśmy zmuszeni do organizacji tego wydarzenia wirtualnego,
nie dość, że prowadziliśmy je ze studia w Poznaniu, to jeszcze mieliśmy 10 tys. uczestników. To pokazuje potencjał
technologii IT.
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