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ŚRODOWISKO


Otoczenie, w którym działa organizacja, tj. powietrze, woda,
ziemia, zasoby naturalne, świat roślinny i zwierzęcy, ludzie.



Ochrona środowiska polega na działaniu, którego celem jest:



q

przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym
wpływom na środowisko,

q

przywracanie środowiska do stanu właściwego.

W Polsce obowiązuje Prawo ochrony środowiska z dnia
20 listopada 2009 roku /Dz. U. z dnia 18 grudnia 2009r., Nr
215, poz. 1664/, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010r.
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DLACZEGO CHRONIĆ
ŚRODOWISKO?
•

Zdrowie i życie człowieka

•

Warunki życia

•

Egzystencja przyszłych pokoleń - ekorozwój

•

Ekosystemy, zwierzęta i rośliny

•

…

WYMAGANIA PRAWNE, KLIENTÓW, LOKALNYCH
SPOŁECZNOŚCI
3

EKOLOGIA
gr. oíkos (οἶκος) + -logia (-λογία) =
dom (stosunki życiowe) + nauka
nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się
badaniem oddziaływao pomiędzy organizmami a ich
środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami.

EKO – CO TO ZNACZY?
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CZYM JEST MODA NA EKOLOGIĘ?
• Działania proekologiczne – biopaliwa, sortowanie śmieci,
biodegradowalne torby w supermarketach, katalizatory spalin
w samochodach, hybrydowe samochody, zakupy ubrao w
"ciuchlandach”…
• Realizacja takich działao, które – jeśli nawet podejmowane
nieświadomie – polepszają jakośd powietrza, gleby i wody.
• W czasach kiedy ciągle mówi się o dziurze ozonowej, kwaśnych
deszczach, zmianie klimatu: poparcie dla ekologii jest dobrze
widziane w oczach opinii społecznej.

OCHRONA ŚRODOWISKA STAJE SIĘ MODĄ!

EKOLOGICZNY ZNACZY RÓWNIEŻ
OSZCZĘDNY!
Słowo oszczędny możemy rozumied tu na wiele sposobów:
• Jako sposób zmniejszenia wydatków na mikro- i makro- skalę: od
sortowania śmieci i pozyskiwania surowców wtórnych – do
zainstalowania na działce elektrowni wiatrowej, paneli słonecznych,
pompy ciepła.
• Jako sposób na ocalenie planety dla następnych pokoleo,
zmniejszenie negatywnego wpływu bytowania człowieka na
naturę.
Ważne, aby pokazad innym, że dbamy o środowisko, oszczędzamy
planetę ... no i nie dajemy niepotrzebnie wyciągad sobie kasy z
portfela.
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3 R – REUSE, REDUCE, RECYCLE
KWINTESENCJA EKOLOGICZNEGO
ŻYCIA I ODPOWIEDZIALNEJ
KONSUMPCJI

Reduce (ang. zmniejsz/ogranicz) - kupujemy mniej
rzeczy i wolniej je zużywamy (bo używamy z większą
uwagą i poszanowaniem).
Reuse (użyj ponownie) - To, co producent przeznaczył
do jednorazowego użytku, używamy wielorazowo.
To, co się zepsuło, naprawiamy (a nie wyrzucamy).
Recycle (odzyskuj) - Segregujemy śmieci pamiętając, że
wiele jest wśród nich cennych surowców, które można
wykorzystad do produkcji nowych przedmiotów.

EKO-PROGRAMY I EKO-SYSTEMY
W ORGANIZACJACH
EMAS – System Ekozarządzania i Audytu
(ang. Eko-Management and Audit Scheme)

ISO 14001 (EMS) – System Zarządzania Środowiskowego
(ang. Environmental Management System)

RC – Odpowiedzialnośd i Troska
(ang. Responsible&Care)

CP – Czystsza Produkcja
(ang. Cleaner Production)

CSR – Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu
(ang. Corporate Social Responsibility)
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ECO-DESIGN – NA CO PRZEROBID STARĄ
WALIZKĘ?

EKO-MODA – BIŻUTERIA Z KOCIEJ SIERŚCI
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EKO-MODA CZY EKO-SZTUKA – KREACJE
ROŚLINNE

CO ZROBID Z OBIEREK?
Kompostowa biżuteria i naczynia kuchenne
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EKOLOGICZNE TORBY

samochodowych pasów bezpieczeostwa. Projektuje
je np. włoska marka 959,

Autorka: Patrycja (Patka) Smirnow

NOWE ŻYCIE STARYCH DŻINSÓW
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DRUGIE ŻYCIE BUTELEK PET

PET-owa lampa autorstwa Brytyjki Michelle Brand i dwie prace
Polaków: fotel Pawła Grunerta i żyrandol Joanny Figurniak.

RECYKLING – WYKORZYSTANIE STARYCH
KSIĄŻEK

Wazon (a dokładniej - zewnętrzna „warstwa"
wazonu, obudowująca naczynie właściwe)
i stołek - obydwa proj. Laury Cahill.

Lampa - proj. Atelier Bom Design.
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EKOLOGICZNE ZNAKI

RECYKLING PUSZEK ALUMINIOWYCH –
DLACZEGO?
W 2009 roku poziom recyklingu alu-puszek w Polsce wyniósł 66%. Korzyści:
• Edukacja ekologiczna: opakowanie popularne wśród młodzieży i przede wszystkim łatwe
do odzysku
• Zasoby naturalne: użycie 1 tony aluminium z odzysku pozwala oszczędzid 4 tony boksytów
i 700 kg ropy naftowej.
• Energia: odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej na
wyprodukowanie aluminium z rudy.
• Ochrona środowiska: recykling aluminium umożliwia obniżenie zanieczyszczenia
powietrza o 95% oraz wody o 97% w porównaniu z produkcją aluminium z rudy.
Odzyskując puszki aluminiowe zmniejszamy ilośd śmieci w naszym otoczeniu i na
wysypiskach.
• Pieniądze: za kilogram puszek (67 puszek 0,33l lub 53 puszki 0,5l) każdy może uzyskad w
skupie około 2-3 zł.
• Ekonomia: recykling aluminium zwiększa niezależnośd surowcową kraju, tworzy
dodatkowe miejsca pracy w skupie i przetwórstwie, generuje kolejne dochody.
• Koszty produkcji: produkcja wtórnego aluminium kosztuje o 60% mniej niż produkcja
aluminium z boksytów.
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WARSZTATY
Drugie życie puszki lub innego wybranego opakowania
Proszę zaproponowad jakie opakowania lub inne „odpady”
można wykorzystad ponownie.
Proszę przygotowad projekt, którego celem jest zaproponowanie
możliwości ponownego wykorzystania opakowania.
Czas przygotowania – 25 min.
Czas prezentacji – 5 min.
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