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zanieczyszczenie
powietrza,

oczyszczanie ścieków,

gospodarka odpadami,

deficyt wodny,

odpady biodegradowalne,

racjonalna gospodarka
zasobami naturalnymi

efekt cieplarniany,
emisje,
spaliny,
smog,
PM5,
PM10.

zasoby wodne,
jakość wód,
woda pitna,
susza,
ścieki.

zasada ,,3R”
Reduce, Reuse, Recycle,
,,GOZ’’
- gospodarka obiegu
zamkniętego,
Recycling.

racjonalna gospodarka
odpadami,
promowanie postaw
proekologicznych,
wdrażanie technologii
i rozwiązań
prośrodowiskowych,
„ang. sharing economy”
- gospodarka współdzielenia
niska emisja,
technologie niskoemisyjne,
kogeneracja,
OZE – odnawialne źródła
energii.
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Ochrona środowiska

„Ochronia środowiska – rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie
lub przywracanie równowagi przyrodniczej.” [Art. 3 Dz.U.2020 poz 1219]
Ochrona środowiska definiowana jest jako całokształt działań zmierzających do zapobiegania lub naprawy szkód wyrządzonych
środowisku naturalnemu, zmniejszeniu ryzyka ich wystąpienia oraz promowaniu rozwiązań sprzyjających racjonalnemu wykorzystywaniu
zasobów naturalnych. Powyższe działania zgodne są z zasadą zrównoważonego rozwoju, stanowiącą filar polityki ochrony środowiska,
istotą której jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, co oznacza
konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z ogólną polityką państwa.

„Ochrona powietrza polega

„Wody, jako integralna część

jakości…”

dla organizmów, podlegają

na zapewnieniu jak najlepszej jego

środowiska oraz siedlisko

[Art. 85 Dz.U.2020 poz 1219]

ochronie, niezależnie od tego
czyją stanowią własność.”

Ochrona powietrza oparta jest

[Art. 50 Dz.U.2020 poz 1219]

głównie na ograniczeniu emisji

„Gospodarkę odpadami należy

„Gospodarka współdzielenia

ochronę życia i zdrowia ludzi oraz

działalności, w których

prowadzić w sposób zapewniający

oznacza modele prowadzenia

środowiska, w szczególności

działalność odbywa się dzięki

powodować zagrożenia dla wody,

współpracy, tworzących ogólnie
korzystania z dóbr lub usług,

gospodarka odpadami nie może:

pośrednictwu platform

powietrza, gleby, roślin lub

dostępny rynek czasowego
często dostarczanych

szkodliwych związków

Ochronę zasobów wodnych

zwierząt.”

chemicznych. Działania

należy rozumieć jako wszelkie

[Art.16 Dz.U.2020.797.t.j.]

podejmowane w tym obszarze

działania mające na celu

mają charakter dwutorowy.

zarówno ograniczenie dopływu

Gospodarka odpadami

Z jednej strony polegają

zanieczyszczeń, jak i poprawę

definiowana jest jako szereg

na wdrażaniu technologii

jakości wód już zanieczyszczonych.

działań związanych ze zbieraniem,

Podstawą gospodarki

redukujących zanieczyszczenia

Podstawę prawną ochrony

transportem, odzyskiem

współdzielenia jest założenie,

powstałe w wyniku działalności

wód w Polsce stanowi ustawa

i unieszkodliwianiem odpadów,

że zarówno pojedyncze osoby

przemysłowej i transportu, z drugiej

prawo wodne, regulująca

w tym również prowadzeniem

jak i przedsiębiorstwa dysponują

strony polegają na stosowaniu

kwestię gospodarowania

nadzoru nad ww. działaniami

„uśpionymi” czyli nie w pełni

rozwiązań umożliwiających

wodami zgodnie z zasadą

oraz nad miejscami

wykorzystanymi zasobami, które

pozyskanie tzw. „czystej energii”.

zrównoważonego rozwoju,

unieszkodliwiania odpadów.

mogą zostać uaktywnione poprzez

Zanieczyszczenie powietrza jest

a w szczególności kształtowanie

Problem gospodarowania

wprowadzenie ich do obiegu

problemem o zasięgu globalnym,

i ochronę zasobów wodnych,

odpadami należy

gospodarczego. Wykorzystanie

dlatego też walka z nim stanowi

korzystanie z wód oraz zarządzanie

do najtrudniejszych obszarów

tych zasobów realizowane jest

działanie priorytetowe wielu

zasobami wodnymi.

ochrony środowiska, a jego

w drodze wymiany lub świadczenia

głównym celem zwiększenie

mikrousług, koordynowanych

świadomości mieszkańców oraz

za pośrednictwem platformy

transformacja rynku w kierunku

internetowej, z pominięciem

GOZ, czyli gospodarki o obiegu

profesjonalnych pośredników.

organizacji międzynarodowych.

przez osoby prywatne.”

zamkniętym.

[COM (2016) 356 final]
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Klimat i atmosfera

Odpady

Polska

32,2µg/m³

EU

Finlandia

21,6µg/m³

10µg/m³

2,7t
2,7t

2,5t

1t

EU
37,3µg/m³

83% Składowanie

38% Recycling

Emisja pyłów

Bułgaria

www.ekobohaterzykonkurs.eu

Emisja CO przy produkcji/spalaniu jednej tony plastiku

Min

Max

Woda

Emisja CO
CO

EMISJA CO

Zasoby

Wykorzystanie zasobów

Woda
powierzchniowa

1,2%

100%
80%

Woda
z lodowców

68,7%

60%
40%

321 182 TYS. TON

20%

Woda
podziemna

30,1%

Wzrost temperatury

0%

Woda słodka

Woda pitna

2,5%

0°C

>5°C

CO

Spalanie
Spalanie

Produkcja

1%

całych zasobów wodnych

całych zasobów wodnych

woda słona

woda niezdatna do picia

Energia

Gleba

geotermalna

wodna

wiatrowa

10%
Designed by Freepik

5%
0%
2000

32,5%

obszary cenne przyrodniczo

>3700 ha

obszary zdegradowane

2005

2010

2015

2017

2018

14% ze źródeł odnawialnych
86% ze źródeł nieodnawialnych
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WODA
BUTELKOWANA

www.ekobohaterzykonkurs.eu

WODA
W KRANIE
1 L wody kranowej to koszt około 0,01 zł.

Koszt wody w butelce plastikowej

1,5 L butelka wody = 300 L wody kranowej.

stanowi od 0,1-10% jej ceny

W 2020 r. Polacy wydadzą na wodę butelkowaną>6 mld zł.

końcowej. Pozostałe 90% ceny
stanowią łącznie koszty transportu,
energii elektrycznej, marże
producenta, hurtownika,

sprzedawcy, koszty marketingowe
oraz podatki.
Corocznie do produkcji butelek
na wodę zużywa się 17 milionów
baryłek ropy, a do wyprodukowania
1 butelki wykorzystuje się aż trzy razy
więcej wody, niż do samego
jej napełnienia.

Designed by Alvaro_cabrera / Freepik, macrovector_official / Freepik

Produkcja jednej plastikowej butelki

Szacuje się, iż zmiana mentalności i nawyków

równoznaczna jest z emisją 0,05 kg

żywieniowych Polaków w postaci wprowadzenia

CO do atmosfery. W Polsce

do diety wody kranowej w zastępstwie wody

produkuje się rocznie ok. 4,5 mld

butelkowanej pozwoliłaby na oszczędności rzędu

plastikowych butelek.

1000 zł /rok w przeliczeniu na gospodarstwo domowe.

Po wykorzystaniu 80% plastikowych
butelek trafia na składowiska
odpadów lub też ląduje
bezpośrednio w lasach,
rzekach i innych elementach
środowiska. Zaledwie 20% zużytych
butelek plastikowych (ok. 1,1 mld)

Po wykorzystaniu 80%

Woda z kranu posiada minerały

poddawana jest recyklingowi,

plastikowych butelek trafia

w tym biopierwiastki takie

który generuje kolejny wydatek

na składowiska odpadów

jak wapń i magnez, których

energetyczny i dalszą emisję

lub też ląduje bezpośrednio

zawartość w wodzie

zanieczyszczeń. Czas rozkładu

w lasach, rzekach i innych

uzależniona jest głównie

butelki PET wynosi od 100

elementach środowiska.

od miejsca lokalizacji ujęcia.

do 1000 lat.
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WODA W PRZYRODZIE
Woda zajmuje 71% powierzchni
naszej planety.

Proporcja wody w ludzkim
organizmie.

Hydrosfera, obejmuje wody

Woda w organizmie stanowi

atmosferyczne, powierzchniowe

najważniejszy pojedynczy

i gruntowe w postaci gazowej, ciekłej

składnik wagi ciał i stanowi:

i stałej. Większość hydrosfery stanowią

50 - 55% masy ciała kobiety,

morza i oceany - 96,5%,

60 - 65% masy ciała mężczyzny,

wody podziemne - 1,7%

65 - 75% ciała niemowlęcia.

lodowce -1,7%,

rzeki i jeziora- 0,0132%.

55% masy ciała kobiety

Tylko 0,001% wody znajduje się

65% masy ciała mężczyzny

w atmosferze.

CHROŃ I OSZCZĘDZAJ WODĘ!
1 na 6 osób nie ma dostępu do
czystej wody
Designed by Alvaro_cabrera / Freepik, macrovector_official / Freepik

Według danych WHO ponad
miliard ludzi na świecie nie
ma w ogóle dostępu do czystej
wody pitnej, w Europie

Brak dostępu do czystej wody
w ujęciu globalnym

EUROPA > 100 000 ludzi
ŚWIAT > 1 000 000 000 ludzi

jest ich ponad 100 mln.

OIECD ostrzega, że zapotrzebowanie
na wodę pitną wzrośnie o 55% do
2050 roku. (OIECD Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Ang. Organisation for Economic
Co-operation and Development)
Dodatkowo czynnikiem niekorzystnie
wpływającym na stan hydrosfery są
zmiany klimatyczne przynoszące
ekstremalne warunki pogodowe
( intensywne opady, powodzie, susze)
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Odpady i surowce wtórne
informacje dla ekobohatera

Butelki plastikowe oraz

opakowania z tworzywa

Wyprodukowanie 6 puszek

1 tona przetworzonej makulatury

ze złomu aluminiowego

równoznaczna jest z

Produkcja 1 tony papieru wymaga
ścięcia ok. 17 drzew. Wykorzystanie

daje oszczędność energii

oszczędnością 1200 l wody

śniadaniowe i torby

równoważną energii uzyskanej

zużywanej w zakładach

gazet o wysokości 125 cm pozwala

opakowaniowe(tzw. jednorazówki),

ze spalenia 1 l benzyny.

przetwórstwa papierniczego oraz

na uratowanie sześciometrowej

2,5 m³ powierzchni przeznaczonej

sosny.

W Polsce rocznie zużywa się 400

na składowiska.

sztucznego typu woreczki

stanowią zaledwie 7% masy
odpadów komunalnych, ale
zajmują ponad 30% ich objętości.

w postaci wtórnej przeróbki stosu

mln aluminiowych puszek, które
można powtórnie przetworzyć

Brytyjscy uczeni wyliczyli,
że wyrzucane w ciągu roku butelki
typu PET ustawione jedna

oraz wykorzystać i to

nieskończenie wiele razy.
Zapamiętajmy: 6 puszek ze złomu

na drugiej utworzyłyby wieżę

to oszczędność energii równej

o wysokości 28 mln km.

spaleniu jednego litra paliwa.

Wysokość wieży odpowiada
73-krotnej odległość Ziemi
od Księżyca.

Designed by Alvaro_cabrera / Freepik, macrovector_official / Freepik

1 litr zużytego oleju silnikowego
wprowadzony bezpośrednio
do środowiska jest w
stanie zanieczyścić 1 milion
litrów wody.

Szklana butelka wprowadzona

Jeżeli w ciągu roku statystyczny

Rzucona w lesie styropianowa

Polak wyrzuci na śmietnik tylko

tacka lub plastikowa butelka,

zaoszczędzić energię, która

jeden słoik to na wysypisko

rozłoży się w ziemi po 500

potrzebna jest do świecenia

w całej Polsce trafi rocznie

latach, guma do żucia po 5

10 tys. ton szkła.

latach, a niedopałki papierosów

do obiegu wtórnego pozwala

100 watowej żarówki przez 4
godziny.

po około 2.
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Odpady i surowce wtórne
informacje dla ekobohatera

Świat

Europa

Wg. raportu Banku Światowego w

Średnia ilość wszystkich odpadów

2016 r. na świecie wyprodukowano

wytwarzanych w skali roku przez

łącznie 2,01 mld ton odpadów,

1 Europejczyka wynosi 5 mln ton

a do połowy XXI wieku ta ilość

z czego 486 kg stanowią odpady

może wzrosnąć do 3,4 mld ton.

komunalne.

Każdy mieszkaniec Ziemi generuje
każdego dnia średnio około
800 gramów śmieci.

POLSKA

STATYSTYKA

W 2018r. w Polsce wytworzono

Przeciętny Polak wytworzył

128 mln ton odpadów,

w latach od 2016 do 2018 średnio

komunalnych (9,8%).

komunalnych.

ZBIÓRKA
SELEKTYWNA

GOSPADARKA
ODPADAMI

w tym 12 mln ton odpadów

Designed by Kraphix / Freepik, Macrovector / Freepik

W Polsce istnieje ponad
2148 punktów selektywnej zbiórki
odpadów. W 2018 r. recyklingowi
poddano 3198,7 tys. ton odpadów
komunalnych.

302, 312 oraz 325 kg odpadów

W Polsce ponad 56% odpadów
komunalnych poddawanych
jest odzyskowi, 41,8% trafia
na składowiska,
a ok. 1,7% przekształcane
jest termicznie.
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ekotechnologie
ENERGETYKA

Schemat
elekrowni wodnej

zasada działania kolektora
słonecznego

Produkcja energii w elektrowniach wodnych w Polsce - 6,5J
Zaspokojenie krajowych potrzeb: 1%

Okna, jako panele słoneczne, czy to możliwe?

Energia z biomasy

Energia geotermalna

Designed by Freepik

Jaki jest potencjał energii
geotermalnej w Polsce?
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ekotechnologie
ENERGETYKA

Energia słoneczna
350
300

Energia (GW)

250
200
150
100

Energia słoneczna o 100% zwiększa stabilność
i niezależności dostaw energii

50
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016

Mniej emisji gazów i pyłów: ..........%

Suma w poprzednim roku

Ilość dni słonecznych w Polsce: .......... dni.

Dodane w nowym roku

Tańsza eksploatacja: .......... zł.

Całkowita światowa ilość

Energia wiatrowa
Z jakich elementów
składa się elektrownia
wiatrowa...?

1........................
Designed by upklyak / Freepik

2........................

Gospodarstwo zaopatrzone w energię elektryczną i wiatrową.

3.......................

4.......................
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technologie NISKOEMISYJNE
Samochód elektryczny

20%

Fabryka polskich
samochodów elektrycznych?

Rocznie więcej nowych modeli
samochodów elektrycznych.

160%

25%

Więcej stacji ładowania
do końca 2020 r.

Mniejsza emisja CO
w całym cylu życia.

Ok. 18 kWh

Zużycie kWh na 100 km
(jazda w warunkach
miejskich).

Stacje ładowania:
45% wolnych
55% szybkich

15 minut

50%

39%
Zasięg
500 km?

minimalny czas
ładowania

Corocznie wzrasta
sprzedaż

Zasięg powyżej
200 km

Historia samochodu elektrycznego
Pierwsze wyprodukowane auto elektryczne
Koszt 60 tysięcy złotych
Zasięg 150 kilometrów
Designed by Freepik

Ładowanie 2 godziny
Stacja benzynowa
Centrum handlowe
Ładowanie poniżej 1 godziny
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ekotechnologie
HISTORIA

Świat

polska

1763 r. maszyna parowa

1896 r. pierwsza elektrownia wodna w Polsce

1827 r. turbina parowa
1839 r. ogniwo fotowoltaiczne

1958 r. pierwszy komputer XYZ

1853 r. lampa naftowa

1986 r. internet

1859 r. pierwsza bateria ołowiowa

1991 r. pierwszy wiatrak w Polsce

1876 r. silnik benzynowy

2014 r. polski wynalazek:
nowoczesna turbina wiatrowa

1888 r. elektryczna turbina wiatrowa

Jak wygląda...?

2010 r. panele fotowoltaiczne

1938 r. komputer elektorniczny

2019 r. polski wynalazek:
Perowskity w ogniwach fotowoltaicznych

1958 r. pierwszy sztuczny satelita
zasilany energią słoneczną
1969 r. internet

Co to za materiał...?

1980 r. pierwsza farma wiatrowa

2020 Nowe światowe wynalazki...?

W którym kraju są drogi z paneli słonecznych...?

ekomobilność

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRON WWW!
Inteligentne Miasta

I bike Kraków

Inteligentne ekologiczne miasta

www.inteligentnemiasta.pl

www.ibikekrakow.com

www.smartcitiespolska.org

Designed by Freepik

Blog o transporcie
niskoemisyjnym

Miasto w ruchu
Przewodnik po dobrych praktykach
w organizowaniu transporu miejskiego

www.ekomobilnosc.blogspot. com

www.miastowruchu.pl
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Energia odnawialna
Ja w Europie
Młodzi w Europie

Brama
Kalkulator Heatmaster

Demokracja energetyczna
Zielony Instytut 2014

www.tiny.pl/7njzh

www.tiny.pl/7npq4

www.zielonyinstytut.pl

Koalicja Klimatyczna

Statystyka regionalna

Statystyki Ekologiczne

www.koalicjaklimatyczna.org

www.tiny.pl/7njzc

www.tiny.pl/7nj36

Instytut Energii Odnawialnej
Rynek fotowoltaiki
w Polsce

Więcej niż Energia
Ruch na rzecz energetyki
odnawalnej

Statystyki
eksperymentalne:
Środowisko i energetyka

www.ieo.pl

www.wiecejnizenergia.pl

www.linkd.pl/ds7p

Ciekawe
strony dla
ekobohatera!

aby wejść na
stronę www...
Kliknij na link!

Designed by Freepik
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Gospodarka współdzielenia
Czym jest gospodarka współdzielenia?

Dzielenie
się dobrami

Najczęściej przyjmuje się, że gospodarka współdzielenia
(ang. sharing economy lub collaborative economy)
oznacza modele biznesowe, w których działalność odbywa
się dzięki pośrednictwu platform współpracy, tworzących
ogólnie dostępny rynek czasowego korzystania z dóbr
lub usług, często dostarczanych przez osoby prywatne.

Sprezentowanie
niepotrzebnych
rzeczy

Sprzedawanie
posiadanych
rzeczy

Wypożyczanie
książek

Zalety:

Atrakcyjność sharing economy i wspólnej konsumpcji płynie
z idei konsumowania i korzystania bez konieczności posiadania
na własność
.

Produkty którymi możemy się dzielić:

Dobroczynność

Dzielenie
się żywnością

min. rowery, samochody, książki, żywność, mieszkania...

Targi
charytatywne

a co my uważamy...?

Designed by macrovector & pch.vector / Freepik

81%

respondentów zgadza
się, że bardziej
opłacalne jest
korzysanie z cudzych
dóbr niż posiadanie
ich na własność.

43%

uważa posiadanie
zasobów na własność
za niepotrzebny cieżar
dla budżetu.

Według badania pwc.

57%

uważa, że idea
dostępu do zasobów
stanowi atrakcyjną
alternatywę dla idei
własności.
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Gospodarka niskoemisyjna
Czym jest gospodarka niskoemisyjna
Gospodarka niskoemisyjna służy zapewnieniu korzyści:
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych płynących
z działań zmniejszających emisje zanieczyszczeń.

Rodzaje emisji:

wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń, a w szczególności:
substancji (np. zanieczyszczeń stałych, ciekłych lub gazowych)
energii (np. hałasu, wibracji, pól elektromagnetycznych)
do powietrza, wody, gleby lub ziemi.

Ścieki:

Prawidłowo funkcjonujące oczyszczalnie ścieków mają na celu
zarówno usunięcie zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych
zawartych w ściekach, wyeliminowanie drobnoustrojów,
w tym form patogennych, jak i ograniczenie potencjalnej emisji
drobnoustrojów do otaczającego środowiska zewnętrznego.

Pyły:

W okresie jesienno-zimowym obserwujemy powtarzające się
zjawisko występowania wysokich stężeń pyłu zawieszonego
w powietrzu, zwane potocznie smogiem. Smog aerozolowy
(tzw. smog zimowy) powstaje na skutek pierwotnej emisji pyłu
i zanieczyszczeń gazowych do powietrza oraz powstawania pyłu
wtórnego w wyniku reakcji chemicznych zachodzących
w atmosferze.

jak ją skutecznie wdrażać?
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GODPODARKA NISKOEMISYJNA I WSPÓŁDZIELENIA

Aspekty społczne i naukowe
Niskoemisyjne
technologie grzewcze
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
wspiera technologie z zakresu
niskoemisyjnych technologii
grzewczych, gdzie niska emisja
z gospodarstw domowych
wskazywana jest jako jedna
z głównych przyczyn smogu.

Badania nad
innowacyjnymi technikami
zastosowania węgla

Program Sokół

W węglowych ogniwach paliwowych
energia elektryczna generowana jest
w procesie elektrochemicznego
utleniania paliwa węglowego.
Pozwala to na uzyskanie sprawności
wytwarzania energii elektrycznej
na poziomie do 65%, a więc wyższej
od najnowocześniejszych elektrowni.

Wsparcie dla firm "Sokół"
– to program Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
o precyzyjnej nazwie: „Wsparcie
dla innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej
gospodarce”.

www.tiny.pl/7nkv3

Strefy
coworkingowe

Rozrastający się coworking
odpowiada zapotrzebowaniu
obecnego rynku, na którym
coraz popularniejsza staje się
praca zdalna

Sharing economy... czyli ekonomia współpracy!

Sharing economy to również przestrzeń dla różnych wydarzeń
o charakterze społecznym i eksperckim ze względu na nowośc pojęcia i
kształtowanie się modeli postępowania.

