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Rozwój zrów oważo y 

Działa ie i korzysta ie ze środowiska w 
sposó  ie poz awiają y przyszły h 
pokoleń ożliwoś i zaspokoje ia i h 

potrzeb 

„traktowa ie Zie i tak, jak yś y ieli 
za iar jesz ze tro hę tu po ieszkać” 
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Śred i udział jed ego ieszkań a Zie i w 
korzystaniu z dóbr Ziemi w przeliczeniu na 

powierz h ię – 1,8ha     Polska – 3,4ha 

III Sympozjum Zastosowań Nowoczesnych Technik w Inżynierii 
Środowiska 
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Stosu ek ludzi do środowiska 
przyrodniczego zależy od ich 

świado oś i ekologicznej,  

czyli i h wiedzy i przeko ań 
doty zą y h środowiska 
naturalnego, 

 oraz wartoś i jaki i kierują się  
w swy  postępowa iu wo e  
tego środowiska.  
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Uświada ia ie ludziom stanu 

degrada ji środowiska 
naturalnego i konsekwencji  

z tego pły ą y h spowodowało  
w ostat i h dziesię iole ia h 
pew ą z ia ę świado oś i 
ekologicznej, a konsekwencji 

wyz a za y h przez ią 
sposo ów postępowa ia 
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Model ideal ego wy iaru świado oś i 

Żródło: J.Grabara , Sustainable Logistics Management 2013 
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Etyczny 

Paradoks 

Naturalny 

kapitał 

Integracyjne 

zarządza ie 

Utopia 

Eko-forma 

Globalny 

porządek 

Rów ość 

Żródło: J.Grabara , Sustainable Logistics Management 2013 
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REINKARNACJA 

Źródło : ilustracja Kishna,com 
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Transmigracja dusz 

Źródło : ilustracja Kishna,com 
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. Nowe odele sa o hodów oso owy h są oraz 
ardziej efektyw e pod względe  e isji 

za ie zysz zeń 

     

    Poziom emisji dwutlenku węgla (CO2) emitowany przez 

śred iej wielkoś i samochód, sprzedawany w UE, spadł o 16,7% 

w latach 2007 i 2012, śred ia UE spadła do poziomu 132,2 

gramów CO2 na kilometr. To blisko 130 gram, które jest celem 

prze ięt ego nowego samochodu sprzedanego w 2015 roku . 
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. Nasza pla eta o iepla się - a Europa tym bardziej 

        Obserwacje doty zą e wysokoś i globalnej temperatury Ziemi 

pokazują widocznie ros ą y trend. Rok 2012 ył dziewiąty  

najcieplejszym  rokiem w historii a wszystkie lata po iędzy 2001 

a 2012 z ajdują się w pierwszej 13 najcieplejszych lat. 

 

Silny spadek zuży ia energii i emisji gazów cieplarnianych w 

latach 2007 i 2011, ył spowodowana niskim poziomem 

wielkoś i produkcji prze ysłowej , transportu i zapotrzebowania 

na e ergię w czasie kryzysu gospodarczego. Łagod a zima w 

2010/2011 yła kolejnym powodem dalszego spadku popytu 

energii.  
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. Opodatkowanie ekologiczne jako sposób na tworzenie 

miejsc pracy i wspieranie innowacji 

     

     O zekuje się, że podatki środowiskowe ędą za hętą do 
tworzenia, zarówno tanich jak i wysoko wykwalifikowanych miejsc 

pra y , a przykład w sektorze efektyw oś i re ykli gu i 
energii. Podatki od e ergii są głów ą zęść podatków 
ekologicznych, co stanowi prawie trzy czwarte podatków na 

o hro ę środowiska w  roku. 
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. Paradoksy kota z asłe  i pusty h do ów 

     Pozwól ie i zakoń zyć kwestię przykłada i paradoksów, które 
ogą yć związa e z rów owagą. Pierwszy z i h jest paradoks 

kota asłe , jest to wspól y żart oparty a ko i a ji dwó h 
przeko ań: koty zawsze spadają a ztery łapy a tost z asłe  
zawsze ląduje asłe  w dół. 
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Źródło : Polityka energetyczna Polski do 2030r 
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• e isja przez ludzkoś i wy osi ,  ld to  węgla, zyli , * ,  
iliarda to  CO . A wię  rysu ek pokazuje, że e ituje y tro hę 

ponad 20 miliardów ton CO2 rocznie. 

• Moż a porów ać, jak asza e isja a się do zjawisk atural y h. 
Na pierwszy rzut oka ie jest taka wielka. ,  iliarda to  węgla 
pochodzenia antropogenicznego w porównaniu z 90 miliardami ton 
z o ea ów,  iliarda i to z gle y zy  iliarda i to  z rośli  to 

a pierwszy rzut oka iewiele. Ale źródła atural e rów oważą się – 
9  iliardo  to  e isji z o ea ów odpowiada po hła ia ie przez 
o ea y 9  iliardów to ,  iliardo  to  e isji z rośli  i gle y 
odpowiada po hła ia ie ,  iliarda to . Nasza e isja sta owi 
stałą adwyżkę, gro adzą ą się w at osferze, o widać w da y h 
po iarowy h wykazują y h stały wzrost stęże ia CO  


