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Integracja, Kompetencja i Współpraca 

Think To Do Tank, organizacja pozarządowa działająca 

w obszarze wspierania rozwoju innowacji i implementacji 

zmian systemowych w celu zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego. 

INNOWO nie tylko pracuje z różnymi grupami interesariuszy, ale inspiruje i skłania 
do współpracy jak największą liczbą partnerów. Staramy się wykorzystywać 
innowacje, aby wytyczać nowe lepsze drogi do zrównoważonej przyszłości. 
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• Obecne zagrożenia 

• Cele zrównoważonego rozwoju jako odpowiedź na 
napotkane wyzwania 

• Obszar biosfery 

• Obszar społeczeństwa 

• Obszar gospodarki 

• Przykłady działań 

• Co ty możesz zrobić dla planety? 

 

 

 

PLAN SPOTKANIA 

ZAPOZNANIE Z CELAMI 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU I IDENTYFIKACJIA 
MOŻLIWYCH DZIAŁAŃ 
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Najpoważniejsze 
ryzyka dla naszej 

planety i ludzkości 

ZAGROŻENIA 
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•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................. 
 

DYSKUSJA 

ZAGROŻENIA 

Wymień zagrożenia o 
największych skutkach 
biorąc pod uwagę także 
prawdopodobieństwo 
ich wystąpienia  
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Top 10 risks in terms of 

Likelihood 

NAJPOWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA DLA 
PLANETY W 2019 R. 

Extreme weather events 

Failure of climate-change mitigation and adaptation 

Natural disaster 

Data fraud or theft 

Cyber-attacks 

Man-made environmental disasters 

Large-scale involuntary migration 

Biodiversity loss and ecosystem collapse 

Water crises 

Asset bubbles in a major economy 

Top 10 risks in terms of 

Impact 

Weapons of mass destruction 

Failure of climate-change mitigation and adaptation 

Extreme weather events 

Water crises 

Natural disasters 

Biodiversity loss and ecosystem collapse 

Cyber-attacks 

Critical information infrastructure breakdown 

Man-made environmental disasters 

Spread of infectious diseases 

Categories 

Economic 

Environmental 

Geopolitical 

Societal 

Technological 



PODSTAWOWE  
GLOBALNE 
ZAGROŻENIA SĄ 
WZAJEMNE 
POWIĄZANE 



ZE WZGLĘDU NA WZAJEMNE POWIĄZANIA POTRZEBUJEMY 
KOMPLEKSOWEJ STRATEGII WALKI Z ZAGROŻENIAMI 
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CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZAWARTE W AGENDZIE NA 
RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2030 
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BIOSFERA 
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•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................. 
 

DYSKUSJA 

ZAGROŻENIA DLA 
BIOSFERY 

Jakie znacie 

Państwo ryzyka dla 

biosfery? 



• Koszty ekstremalnych zjawisk pogodowych, wywołanych zmianami klimatu w 2018 roku  (powodzi, susz, 
huraganów i pożarów) sięgnęły 100 mld. USD dolarów, w tym m.in.: 

• Powodzie w Japonii przyniosły straty w wysokości 7 mld USD, w wyniku żywiołu 230 straciło życie  

• Wstępne szacunki skutków fal ciepła, które przetoczyły się nad Europą w 2018 roku wskazują, że pochłonęły 
one nawet do 1500 ofiar śmiertelnych we Francji oraz około 250 ofiar w Danii, dodatkowo w pożarach w Grecji 
zginęło kolejnych 99 osób.   

Źródło: Anne Gulland, GLOBAL HEALTH SECURITY CORRESPONDENT, 27 DECEMBER 2018 https://www.telegraph.co.uk/news/0/extreme-weather-2018-cost-world-billions/ 

 

ZMIANY KLIMATU- EKSTREMALNE ZJAWISKA POGODOWE  

Żródło:https://www.worldwildlife.org/stories/climate-change-is-a-burning-global-issue 

Żródło:https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/14/climate-change-hurricanes-study-global-

w arming 

https://www.telegraph.co.uk/authors/anne-gulland/


Źródło: http://w ww.rainharvest.co.za/wp-content/uploads/2010/05/water-scarcity.jpg/ 

• Tylko 3% wody na Ziemi nadaje się do picia  

• 1 mld osób na Ziemi cierpi na brak wody, kolejne 

2.7 mld odczuwa brak wody co najmniej przez 

miesiąc w roku. 

• 2,4 mld osób nie ma wody niezbędnej do higieny 
w konsekwencji wiele z nich choruje na cholerę i 
tyfus. W ciągu roku z tego powodu umiera około 
1 miliona dzieci. 

WAHANIA STANU WÓD I ICH JAKOŚCI 



• Pustynnienie Warszawy  

Źródło: Projekt ADAPTCITY 

PROBLEM WIDOCZNY TAKŻE W POLSCE 



Główne powody ginięcia 
gatunków na Ziemi:  

i) nieefektywne wykorzystanie 

terenu, (gospodarka 

rabunkowa),  

ii) nadmierne zużycie wody,  
iii) zmiany klimatu,  

iv) zanieczyszczenie,  

v) wzrost populacji ludzi,  

vi) urbanizacja 

Źródło: https://www.oceaniapollinator.org/2015/07/26/save-bees-extinction-of-

bees-means-global-destruction/ 

Źródło: https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2018-

10/LPR2018_Full%20Report.pdf 
Źródło:https://news.un.org/en/story/2019/02/1033331 

OGRANICZENIE 
BIORÓŻNORODNOŚCI 
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Zanieczyszczenie 
wód i oceanów 

Zanieczyszczenie 
powietrza 

WEDŁUG WHO, ZANIECZYSZCZENIE 
POWIETRZA do 7 milionów 

przedwczesnych zgonów rocznie (czyli 1/8 

wszystkich tego rodzaju zgonów na 

świecie) jest związanych 

z zanieczyszczeniem powietrza.  

Zanieczyszczenie 
chemiczne 

Nawozy i pestycydy 

Zanieczyszczenie 
światłem i hałasem 

WHO Noise Environmental 

Burden on Disease working 

group podaje, że nadmierny 
hałas może przyczyniać się do 
setek tysięcy zgonów rocznie 

poprzez wpływ na wzrost 
chorób serca 

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA 



1. Dorzecze Amazonki, konflikty pomiędzy koncernami wydobywczymi a lokalną społecznością 

2. Jezioro Czad, od 1963 roku zmniejszyło się o 90 % już teraz zmuszając do migracji 3,5 mln osób 

3. Od 2007 roku ,kraj zaznał niespotykanej suszy przez 3 lata z rzędu, brak żywności, śmierć zwierząt 
gospodarskich zmusiła 1,5 osób do migracji  

4. Od 1975 obszary pustynne w Chinach powiększyły się o ok. 54 tys. km2  
5. Filipiny – 15 mln osób straciło dach nad głową i było zmuszonych do migracji po przejściu 

katastrofalnego w skutkach tajfunu ( który zabił 7 tys osób)  

ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE ODDZIAŁUJĄ NA 
SPOŁECZEŃSTWO 



CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA RZECZ BIOSFERY 



CEL 6: ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM LUDZIOM DOSTĘP 
DO WODY I WARUNKÓW SANITARNYCH POPRZEZ 
ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ ZASOBAMI 
WODNYMI 

•powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej 

wody pitnej po przystępnej cenie 

•dostęp do odpowiednich i godziwych warunków 

sanitarnych i higienicznych dla wszystkich. 

•poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń 

•podnieść efektywność wykorzystywania wody 



CEL 13: PODJĄĆ PILNE DZIAŁANIA W CELU 
PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU I ICH 
SKUTKOM 

•Wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność na 

zagrożenia 

•Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym do krajowych polityk, strategii i planów. 

•Zwiększyć poziom edukacji na temat łagodzenia zmian 

klimatycznych. 

•Promować mechanizmy zwiększające zdolność 

efektywnego planowania i zarządzania w zakresie zmian 

klimatycznych 



CEL 14: CHRONIĆ OCEANY, MORZA I ZASOBY MORSKIE ORAZ 
WYKORZYSTYWAĆ JE W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY 
•Zapobiegać i znacznie zmniejszyć poziom wszelkich 
rodzajów zanieczyszczeń morza 

•Chronić morskie i przybrzeżne ekosystemy 

•Skutecznie uregulować kwestie pozyskiwania owoców 
morza 

•Objąć ochroną co najmniej 10% wybrzeży i obszarów 

morskich 

•Zapewnić lokalnym rybakom łowiącym na małą skalę 
dostęp do rynków i zasobów morskich. 

•Zwiększyć ochronę i zrównoważone wykorzystywanie 
oceanów 



CEL 15: CHRONIĆ, PRZYWRÓCIĆ ORAZ PROMOWAĆ ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE 
EKOSYSTEMÓW LĄDOWYCH,  ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE LASAMI, ZWALCZAĆ 
PUSTYNNIENIE, POWSTRZYMYWAĆ I ODWRACAĆ PROCES DEGRADACJI GLEBY  ORAZ 
POWSTRZYMAĆ UTRATĘ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

•Zapewnić ochronę, odtworzenie i zrównoważone 
użytkowanie lądowych i śródlądowych ekosystemów 

•Promować wdrażanie zrównoważonego zarządzania 
wszystkimi typami lasów 

•zwalczyć pustynnienie i degradację gleby. 
•powstrzymać uratę bioróżnorodności 
•wprowadzić środki uniemożliwiające wprowadzanie 
nowych gatunków obcych 
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SPOŁECZEŃSTWO 
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•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................. 
 

DYSKUSJA 

ZAGROŻENIA DLA 
SPOŁECZEŃTWA 

Jakie znacie 

Państwo ryzyka 
społeczne? 
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ZMIANY KLIMATYCZNE WPŁYWAJĄ NA 
SPOŁECZEŃSTWO 

Konflikty zbrojne 
o zasoby naturalne 



PRZYKŁAD - PIASEK 
Piasek jest drugim najczęściej wykorzystywanym 
surowcem na świecie (po wodzie)  

Piasek jest wykorzystywany do produkcji betonu 

( podstawowego materiału budowlanego), szkła, 
półprzewodników a najnowsza dziedzina, gdzie 
odgrywa ważną rolę to technologie łupkowe. 

W latach 2013-2018 wydobycie piasku na 

świecie zwiększyło się o 24 proc. podczas kiedy 
obroty w handlu piaskiem wzrosły 6-krotnie  

Rynek wydobycia piasku oceniany jest na 70 mld 

dol.  

Niezrównoważone wydobycie piasku prowadzi 
do erozji nabrzeży narażając mieszkańców, 
zagraża wielu gatunkom zwierząt 
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PROBLEMY Z DOSTĘPEM DO 
ŻYWNOŚCI 

Żródło: Global Warming and Agriculture: Impact Estimates by Country, by William R. Cline, Peterson Institute for International Economics, 2007 
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CHOROBY CYWILIZACYJNE BĘDĄ STANOWIŁY 
CORAZ WIĘKSZY PROBLEM 

Żródło: Jordan (2011) 
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NIERÓWNOŚĆI SĄ PROBLEMEM PRAKTYCZNIE W 
KAŻDYM ZAKĄTKU ŚWIATA 
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DOSTEP DO EDUKACJI NADAL JEST NIERÓWNY, 
PODOBNIE JAK JEJ JAKOŚĆ 
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POŁOWA LUDZI NA ZIEMI ŻYJE W MIASTACH, ICH ŚLAD 
ŚRODOWISKOWY JEST NIEPROPORCJONALNIE WIĘKSZY 

Żródło: NASA Earth observatory (2013 



DZIAŁANIA SPOŁECZNE ODDZIAŁUJĄ PRAKTYCZNIE NA 
KAŻDY ASPEKT LUDZKIEGO ŻYCIA 



•Wyeliminować skrajne ubóstwo na całym świecie. 

•Wdrożyć właściwe dla poszczególnych krajów 

systemy i mechanizmy ochrony socjalnej dla 

wszystkich ludzi. 

•Wszystkim kobietom i mężczyznom, w szczególności 
osobom ubogim i wrażliwym, zapewnić równe prawa 
w dostępie do zasobów ekonomicznych i naturalnych. 

 

CEL1: WYELIMINOWAĆ UBÓSTWO WE WSZYSTKICH JEGO 
FORMACH NA CAŁYM ŚWIECIE 
 



CEL 2: WYELIMINOWAĆ GŁÓD, OSIĄGNĄĆ 
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE 
I LEPSZE ODŻYWIANIE ORAZ PROMOWAĆ 
ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO 

•Wyeliminować głód i zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznej, pożywnej 
żywności w wystarczającej ilości. 
•Wyeliminować wszystkie formy niedożywienia. 

•Podwoić wydajność rolnictwa i dochody drobnych producentów żywności 
•Utworzyć systemy zrównoważonej produkcji żywności oraz wdrożyć praktyki odpornego 

rolnictwa 

•Zapewnić różnorodność genetyczną nasion, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych 

i udomowionych oraz powiązanych z nimi dzikich gatunków. 



CEL 3: ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM LUDZIOM W KAŻDYM WIEKU ZDROWE 
ŻYCIE ORAZ PROMOWAĆ DOBROBYT 
•Obniżyć przedwczesną umieralność z powodu chorób niezakaźnych 

i uzależnień poprzez zapobieganie, leczenie oraz promowanie 

zdrowia. 

•Zmniejszyć liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych 

w wypadkach drogowych na świecie. 

•Zapewnić powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia 

seksualnego reprodukcyjnego. 

•Zapewnić powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie 

przed ryzykiem finansowym i dostęp do przystępnych cenowo 

lekarstw. 

•Obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez 

niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie 

i skażenie powietrza, wody i gleby. 



CEL 4: ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM EDUKACJĘ WYSOKIEJ JAKOŚCI ORAZ 
PROMOWAĆ UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

•Zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom ukończenie 

nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji, a także 

dostęp do wysokiej jakości rozwoju we wczesnym 

dzieciństwie. 

•Zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom równy, 

przystępny dostęp do wysokiej jakości wykształcenia 

technicznego, zawodowego i wyższego. 

•Zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają 

odpowiednie umiejętności potrzebne przy uzyskaniu 

zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy i rozwoju 

przedsiębiorczości. 
•Wyeliminować nierówność płci w edukacji 



CEL 5: OSIĄGNĄĆ RÓWNOŚĆ PŁCI ORAZ WZMOCNIĆ 
POZYCJĘ KOBIET I DZIEWCZĄT 

•Zakończyć dyskryminację we wszystkich formach wobec kobiet 

i dziewcząt na całym świecie. 

•Wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt, 
w tym handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne i inne formy 

wyzysku. 

•Wyeliminować wszelkie krzywdzące praktyki, takie jak wczesne 

i przymusowe małżeństwa, małżeństwa dzieci, a także okaleczanie 

żeńskich narządów płciowych. 

•Zapewnić powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego 

i reprodukcyjnego oraz korzystanie z praw reprodukcyjnych. 

•Przeprowadzić reformy zapewniające kobietom równe prawa 

w dostępie do zasobów ekonomicznych. 



CEL 7: ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM DOSTĘP DO 
ŹRÓDEŁ STABILNEJ, ZRÓWNOWAŻONEJ I 
NOWOCZESNEJ ENERGII PO PRZYSTĘPNEJ 
CENIE 

•Zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych 

i nowoczesnych usług energetycznych. 

•Znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie 

energetycznym. 

•Podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii. 

•Zwiększyć międzynarodową współpracę ułatwiającą dostęp do badań nad czystą 

energią i technologii w obszarze energii odnawialnej i efektywności energetycznej 



CEL 11: UCZYNIĆ MIASTA I OSIEDLA LUDZKIE 
BEZPIECZNYMI, STABILNYMI, 
ZRÓWNOWAŻONYMI ORAZ SPRZYJAJĄCYMI 
WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU 

•Zapewnić wszystkim dostęp do odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych 

cenowo mieszkań oraz podstawowych usług. 

•Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznych, przystępnych cenowo 

i trwałych systemów transportu. 

•Wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego. 

•Poprawić jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i innymi zanieczyszczeniami. 

•Zapewnić  dostęp do terenów zielonych i przestrzeni publicznej. 



CEL 16: PROMOWAĆ POKOJOWE I INKLUZYWNE SPOŁECZEŃSTWA, ZAPEWNIĆ 
WSZYSTKIM LUDZIOM DOSTĘP DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ BUDOWAĆ NA 
WSZYSTKICH SZCZEBLACH SKUTECZNE I ODPOWIEDZIALNE INSTYTUCJE, SPRZYJAJĄCE 
WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU 

•Zmniejszyć poziom przemocy, wyeliminować nadużycia, 
wykorzystywanie i handel ludźmi oraz tortury. 
•Promować rządy prawa oraz zapewnić wszystkim równy dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości. 
•Zmniejszyć nielegalne przepływy finansowe, handel bronią, 
przestępczość oraz terroryzm 

•Znacząco zmniejszyć poziom korupcji i łapówkarstwa 

•Zapewnić powszechny dostęp do informacji oraz chronić 
podstawowe wolności. 
•Promować i egzekwować prawo niedyskryminujące nikogo 
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GOSPODARKA 
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DYSKUSJA 

ZAGROŻENIA 
GOSPODARCZE 

Jakie znacie 

Państwo ryzyka 
gospodarcze? 



CZY WZROST GOSPODARCZY POWINIEN BYĆ 
PRIORYTETEM KRAJÓW ROZWINIĘTYCH 

Kup więcej!!! Wzrost PKB 

Nie zwracaj uwagi na efekty 

zewnętrzne 

Zrób raz a dobrze 
Maksymalizuj wartość 

aktywów Dbaj o zasoby 



GOSPODARKA CYRKULARNA DĄŻY WŁASNIE DO 
ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI DÓBR PRZY ZMNIEJSZENIU 
OGÓLNEJ PRODUKCJI 



Pakiet Cyrkularny Komisji 
Europejskiej 2015, wspiera proces 
zwiększania efektywności 
wykorzystywania zasobów 

• Ekodesign , 

• Zwiększone poziomu recyklingu,  

• edukcja emisji gazów cieplarnianych, 

• Wydłużanie cyklu życia produktów, 



PLASTIK NIE JEST SAM W 
SOBIE ŹRÓDŁEM 
PROBLEMU, JEST NIM 
NIEODPOWIEDZILANE 
UŻYTKOWANIE 



DYREKTYWA PLASTIKOWA 
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• patyczki higieniczne  

• sztućce  

• talerze  

• słomki  

• mieszadła do napojów  

• kubki do napojów  

• pojemniki na żywność 

W przypadku innych produktów nacisk został położony na ograniczanie ich 

stosowania przez wyznaczenie krajowych celów redukcji konsumpcji. 

Przykładowo od 2025 roku kraje członkowskie UE będą miały obowiązek 

recyklingu co najmniej 25 proc. butelek plastikowych (PET). W 2030 roku 

recyklingowi ma być poddanych minimum 30 proc. wszystkich butelek 

plastikowych. 

Wprowadzone zostaną odpowiednie wymagania dotyczące projektowania i 

etykietowania 

Od 2025 r. nakrętki i wieczka mają być na stałe przymocowane do butelek i 

pojemników. 

Zakaz obejmuje plastikowe: 



DZIAŁANIA EKONOMICZNE MAJĄ WIELOASPEKTOWY 
CHARAKTER 



CEL 8: PROMOWAĆ STABILNY, ZRÓWNOWAŻONY I 
INKLUZYWNY WZROST GOSPODARCZY, PEŁNE I 
PRODUKTYWNE ZATRUDNIENIEORAZ GODNĄ PRACĘ DLA 
WSZYSTKICH LUDZI 

•Chronić prawa pracownicze 

•Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, 
modernizację technologiczną i innowacje 

•Zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich kobiet 
i mężczyzn; zapewnić jednakowe wynagrodzenie za pracę o jednakowej wartości. 
•Zmniejszyć odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy 

•Wdrożyć polityki promujące zrównoważoną turystykę,  
•Ułatwić i rozszerzyć dostęp do bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych dla 
wszystkich. 



CEL 9: BUDOWAĆ STABILNĄ INFRASTRUKTURĘ, PROMOWAĆ 
ZRÓWNOWAŻONE UPRZEMYSŁOWIENIE ORAZ WSPIERAĆ INNOWACYJNOŚĆ 

•Rozwijać niezawodną, zrównoważoną i odporną 

infrastrukturę dobrej jakości dostępną dla wszystkich 

•Promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację. 

•Zwiększyć dostęp małych i innych przedsiębiorstw, w tym 

przemysłowych, w szczególności w krajach rozwijających 

się, do usług finansowych i przystępnych kredytów oraz 

włączyć je w łańcuchy wartości i zapewnić udział w rynku. 



CEL 10: ZMNIEJSZYĆ NIERÓWNOŚCI W KRAJACH I MIĘDZY KRAJAMI  

•Stopniowo osiągać i utrzymywać wzrost dochodu 

uzyskiwanego przez najbiedniejszych na poziomie 

wyższym niż średnia krajowa. 

•Promować i wzmocnić inkluzję społeczną, gospodarczą 

i polityczną wszystkich ludzi. 

•Zapewnić równe szanse oraz zmniejszać istniejące 

nierówności poprzez eliminowanie dyskryminujących 

praw, polityk i praktyk oraz promować odpowiednią 

legislację, polityki i działania w tej dziedzinie. 



CEL 12: ZAPEWNIĆ WZORCE ZRÓWNOWAŻONEJ 
KONSUMPCJI I PRODUKCJI 
•Zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie 

zasobów naturalnych. 

•Zmniejszyć ilość marnowanej żywności. 
•Obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, 
redukcję, recykling i ponowne użycie. 

•Zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie wszystkimi odpadami 

podczas ich całego cyklu życia. 

•Promować praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień 
publicznych 

•Zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość 
wszystkich ludzi w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia. 



53 

PRZYKŁADY 
DZIAŁAŃ – KTO, 
JAK, GDZIE? 
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•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................. 
 

DYSKUSJA 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Kto i jak powinien 

przeciwdziałać 
zagrożeniom dla 
planety i 

społeczeństwa?  



CO MOŻEMY ZROBIĆ ? KTO MA TO ZROBIĆ ? 
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• Miasta i samorządy lokalne 

My wszyscy ! 

• Rządy, międzynarodowe agendy, 

przywódcy religijni   

 

• Rynek finansowy :  

 Inwestorzy finansowi  

 Inwestorzy indywidualni 

 

• Korporacje ,  Konsumenci  
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•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................. 
 

DYSKUSJA 

INSTYTUCJE PUBLICZNE 

Jakie znacie 

państwo przykłady 
odpowiedzialnych 

działań instytucji 
publicznych?  



INSTYTUCJE PUBLICZNE, INWESTORZY 

Odpowiednie regulacje, 

Dezinwestycje, 

Socially Responsible 

Investments (SRI)- 

Odpowiedzialne inwestycje 



Porozumienie Klimatyczne zawarte w 

Paryżu, w grudniu 2015 podczas COP21 
174 kraje oraz Unia Europejska deklarują 
powstrzymanie temperatury Ziemi poniżej granicy 2°C 
 

 

 

 
• Pakiet klimatyczno-energetyczny UE -  do 2020roku 

wszystkie kraje Wspólnoty muszą: 
 Ograniczyć o 20 proc. emisję gazów cieplarnianych (w stosunku do 

poziomu z 1990 r.) 

 Zagwarantować 20-procentowy udział energii ze źródeł 
odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w kraju  

 Zwiększyć o 20 proc. efektywności energetyczną 
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•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................. 
 

DYSKUSJA 

PRODUCENCI 

Jakie znacie 

państwo przykłady 
odpowiedzilanych 

przedsiębiorstw i 
ich działań?  



PRZEDSIĘBIORSTWA  
IKEA 

w swojej ofercie oświetlenia 
jedynie te wykonane w 
energooszczędnej technologii 
LED,  

100% bawełny używanej 
w produktach IKEA pochodzi 
z bardziej zrównoważonych 
źródeł.  

Cel aby 100% energii, którą 
IKEA zużywa w swojej 
działalności, pochodziło ze 
źródeł odnawialnych  

do 2020 roku całość 
wykorzystywanego drewna, 
będzie pochodziło z bardziej 
zrównoważonych źródeł.  

Grupa IKEA i IKEA Foundation 
przeznaczyła dodatkowy 
1 miliard $ na działania na 
rzecz klimatu 



PRZEDSIĘBIORSTWA 
URSA MAIOR Optymalizacja procesu produkcji 

• Mikrobrowar Ursa Maior jest w 100 procentach zasilany 

energią słoneczną własnej produkcji ,  

• Specjalne procedury stosowane podczas produkcji piwa 

pozwalają na oszczędność do 50% prądu, wody i gazu w 

porównaniu do standardowego zużycia w przemyśle, 

• Wszystkie piwa są w 100% piwa WEGAŃSKIE . 
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•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................. 
 

DYSKUSJA 

KONSUMENCI 

Jakie znacie 

państwo przykłady 
odpowiedzialnych 

zachowań 
konsumenckich?  
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KONSUMENCI 
Popularność zyskuje spożywanie lokalnej żywności, 

w tym znaczący wzrost spożycia piwa z małych, lokalnych 
browarów  

Do it yourself product – 41% respondentów używa 
przynajmniej raz w miesiącu  

29% konsumentów szuka 

naturalnych składników w kosmetykach  

Znacząco rośnie odesetek wegeterian i vegan 

w społeczeństwie 

Ekologiczny transport 

Odejście od modelu posiadania 



KONSUMENCI 









W JAKICH OBSZARACH PAŃSTWA 
GRUPY ZAWODOWE MAJĄ 
MOŻLIWOŚĆ NAJWIĘKSZEGO 
WPŁYWU NA PRZECIWDZIAŁANIE 
ZAGROŻENIOM DLA PLANETY I 
SPOŁECZEŃSTWA ? 
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•................................................................., 
•................................................................., 
•................................................................., 
 

DYSKUSJA 

NASZE DZIAŁANIA 

Wymień trzy obszary i w 
parach zastanów jakie 

działania można podjąć 
indywidualnie aby 

weprzeć ich realizację? 
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Dziękuję za uwagę 


