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EKOTECHNOLOGIE

1. WPROWADZENIE
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film „Ekotechnologia”
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EKOTECHNOLOGIE –

metody wytwarzania i przetwarzania surowców, 

półproduktów i wyrobów gotowych spełniających potrzeby ludzkości 

oraz zagospodarowanie odpadów 

uwzględniające ich wpływ na środowisko naturalne

Ekotechnologie przyczyniają się do osiągania wzrostu gospodarczego  z 

jednoczesną minimalizacją negatywnego wpływu na środowisko poprzez:

� wzrost efektywności wykorzystania surowców i energii, 

� kontrola wpływu produkcji na ekosystemy naturalne, 

� rozwój i ciągłe udoskonalanie czystszych technologii i produktów, 

� marketing ekologiczny, 

� wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem w sektorze 

produkcji i usług, 

� zwiększenie świadomości potrzeb ochrony środowiska 

i promocji zrównoważonego rozwoju przez ogół społeczeństwa 4

� zapobiegania

� przezorności

� „zanieczyszczający płaci”

� ochrony środowiska jako całości

� jawności informacji o środowisku i jego ochronie

� uspołecznienia procesu decyzyjnego

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

5

zasada zapobiegania:
Kto podejmuje działalność mogącą mogącą negatywnie oddziaływać

na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu 
(Art. 6, pkt 1).

zasada przezorności:
Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na 
środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, 

kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki 
zapobiegawcze (Art. 6, pkt 2).

zasada „zanieczyszczający płaci”:
Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia 
skutków tego zanieczyszczenia (Art. 7, pkt 1), a kto może spowodować
zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu 

zanieczyszczeniu (Art. 7, pkt 2).

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 
(Ustawa POŚ)
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zasada ochrony środowiska jako całości:
Ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być

realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów (Art. 5).

zasada jawności informacji o środowisku i jego ochronie:
(Art.9) Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie 

na warunkach określonych ustawą

zasada uspołecznienia procesu decyzyjnego:
Każdy w przypadkach określonych w ustawie ma prawo do uczestniczenia 
w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska 
lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu rozwoju 
i restrukturyzacji oraz projektu studium i planu zagospodarowania 

przestrzennego (Art. 10). 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 
(Ustawa POŚ)
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INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA

� Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

� Oceny oddziaływania na środowisko

� Pozwolenia i koncesje

� Opłaty za korzystanie ze środowiska

� Kary za zanieczyszczanie środowiska

� Preferencyjne dotacje lub pożyczki na inwestycje 

proekologiczne

� Instrumenty dobrowolne – zarządzanie środowiskowe
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INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Ustawa POŚ z 2001r.
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INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA
Oceny oddziaływania na środowisko

Strategiczne OOŚ

OOŚ
planowanych
przedsięwzięć

Przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu OOŚ

Przedsięwzięć mogących wymagać sporządzenia raportu OOŚ

Przedsięwzięć mogących wpływać na NATURĘ 2000

(planów, programów, strategii)
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INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA
Pozwolenia i koncesje 

• Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji i energii

– Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

– Wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na odzysk, unieszkodliwianie, 

transport i gromadzenie odpadów

– Wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

łącznie z określeniem warunków poboru wody

• Pozwolenie zintegrowane

(IPPC ang. Integrated Pollution Prevention and Control) 

– Określa warunki emisji do wszystkich komponentów środowiska

– Nakłada obowiązek stosowania tzw. najlepszej dostępnej techniki 

(BAT ang. Best Available Technique)
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INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA
Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:

� wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, 

ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do 

powietrza, jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.), 

� wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe 

i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone 

place, parkingi, ulice, itp.), 

� pobór wód z ujęć własnych, 

� składowanie odpadów (właściciele składowiska) 

Opłaty produktowe
(odpady opakowaniowe, odpady poużytkowe: opony, oleje, baterie, akumulatory)
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INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA
Kary za zanieczyszczanie środowiska

wg Ustawy POŚ

Art. 277

Art. 273
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INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA
Preferencyjne dotacje lub pożyczki na inwestycje proekologiczne

FUNDUSZE EKOLOGICZNE

� Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(formy finansowania: dotacje, pożyczki, kredyty udzielane ze środków NF 

przez banki, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek).

INSTYTUCJE I PROGRAMY POMOCOWE, m.in.

� Programy UE 

� Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dopłaty, kredyty)

� Fundacja EkoFundusz

� Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG

� Norweski Mechanizm Finansowy

�BANKI m.in.

� Bank Ochrony Środowiska S.A.
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INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA
Instrumenty dobrowolne – Zarządzanie Środowiskowe

� ISO 14 001

� EMAS

� Etykiety i deklaracje środowiskowe 

� Analiza Cyklu Życia

� Czystsza Produkcja
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Normy ISO serii 14000 są podstawą uwzględniania zagadnień

proekologicznych w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Wśród 

nich należy wymienić grupy norm dotyczące:

1) systemu zarządzania środowiskowego,

2) auditu środowiskowego,

3) ekoetykietowania,

4) oceny efektów działalności środowiskowej,

5) oceny cyklu życia wyrobu,

6) aspektów ekologicznych w normalizacji 

Normy ISO serii 14000

www.pkn.plwww.pkn.pl
16

Organizacja Wyrób
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NORMY ISO 14000
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� jest adresowany do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych 

wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno 

przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych. 

� rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej 

wyśrubowanych wymagań ochrony środowiska. 

� to prestiż bycia w gronie firm, prowadzących swoją działalność zgodnie z ideą

zrównoważonego rozwoju. 

� prestiż potwierdzony certyfikatem przyznawanym przez Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska.

EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme)

unijny instrument ochrony środowiska, funkcjonujący w oparciu 

o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 

z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 

ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

http://emas.gdos.gov.pl/
18

ETYKIETY I DEKLARACJE ŚRODOWISKOWE wg ISO

TYP I – znaki (etykiety) potwierdzające zgodność z kryteriami 
środowiskowymi, przyznawane przez niezależne jednostki po dokonaniu badań
i analiz pod kątem spełniania szeregu szczegółowych kryteriów. 

TYP II – informacje dołączane do wyrobu przez przedsiębiorców, na 
podstawie ich własnych standardów ekologicznych dotyczących pewnych 
wybranych cech wyrobu, np. możliwość biodegradacji, recykling 

TYP III – deklaracje środowiskowe zatwierdzone przez niezależne jednostki. 
Celem przygotowania deklaracji jest dostarczenie informacji o aspektach 
środowiskowych wyrobu bądź usługi. Informacje w niej zawarte oparte są na 
wynikach oceny cyklu życia (LCA), a zasady ich umieszczania w dokumencie są
ujednolicone, co ułatwia porównywanie podobnych wyrobów i usług. Są one 
głównie przeznaczone do wykorzystywania w komunikacji między 
przedsiębiorstwami, ale mogą być również stosowane w komunikacji 
przedsiębiorstwo - konsument
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PRZYKŁADY ETYKIET ŚRODOWISKOWYCH I TYPU

NiemcyUE Kraje SkandynawskiePolska

USAKanadaJaponiaKorea

www.pcbc.gov.pl; http://www.gen.gr.jp/members.html
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OCENA CYKLU  ŻYCIA 
LCA ang. Life Cycle Assessment

OCENA CYKLU ŻYCIA – technika zarządzania środowiskowego; badanie 

aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów na środowisko w całym 

okresie życia wyrobu (tj. „od kołyski do grobu”) począwszy od pozyskania 

surowców przez produkcję, użytkowanie aż do likwidacji (tj. do końcowego 

składowania lub gospodarczego wykorzystania)

Wg PN-EN ISO 14040:2000, Zarządzanie Środowiskowe – Ocena Cyklu Życia – Zasady i Struktura

Wpływ lokalny

Wpływ regionalny

Wpływ globalny

„kołyska” „grób”

dostawy produkcja
Użytkowanie, 

recykling, odpad
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"Czystsza Produkcja jest strategią ochrony środowiska polegającą na ciągłym, 

zintegrowanym, zapobiegawczym działaniu w odniesieniu do procesów, 

produktów i usług, zmierzającym do zwiększenia efektywności 

produkcji i usług oraz redukcji ryzyka dla ludzi i środowiska przyrodniczego"

(definicja wg UNEP)

CZYSTSZA PRODUKCJA 
(ang. Cleaner Production CP) 

UNEP – ang. United Nations Environmental Programme –

Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska 

Zintegrowana

STRATEGIA 
OCHRONY 

ŚRODOWISKA

Procesy

Produkty

Usługi

Redukcja
Ryzyka

Ludzie

Środowisko

Ciągła

Prewencyjna
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MODEL DYNAMICZNY CZYSTSZEJ PRODUKCJI
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STYL ŻYCIA - CZY ŻYJESZ EKOLOGICZNIE? (1/5)
Audyt CO

2
Twojego stylu życia

1.    Jakiego rodzaju energii 

używasz do ogrzewania 

domu?

Na każde z poniższych pytań wybierz odpowiedź, która najbardziej do Ciebie 
pasuje i oddaje Twój styl życia.

( 3 )   Gaz
( 4 )   Prąd elektryczny
( 3 )   Olej opałowy
( 2 )   Drewno
( 3 )   Węgiel
( 1 )   Energia słoneczna 

(kolektory słoneczne)

2.  Z usług jakiego dostawcy 
energii korzystasz?

( 1 )   Prąd elektryczny od dostawcy
energii odnawialnej

( 4 )   Prąd elektryczny od standardowego
dostawcy
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STYL ŻYCIA - CZY ŻYJESZ EKOLOGICZNIE? (2/5)

3.  Z jakiego środka transportu

korzystasz w drodze 

na uczelnię?

4. Która z poniższych wypowiedzi 

najlepiej opisuje rodzaj 

jedzenia, które kupujesz?

( 4 ) Samochód
( 2 ) Pociąg
( 2 ) Autobus
( 1 ) Na piechotę
( 1 ) Rower

( 1 ) Kupuję produkty spożywcze głównie
od dostawców miejscowych

( 3 ) Kupuję to, co supermarket 
lub sklep ma w swojej ofercie
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STYL ŻYCIA - CZY ŻYJESZ EKOLOGICZNIE? (3/5)

5. Ile razy w roku latasz 

samolotem?

( 1 ) Wcale
( 3 ) Raz
( 6 ) Dwa razy
( 8 ) Więcej niż dwa loty rocznie

6. Która z poniższych wypowiedzi

najlepiej oddaje sposób, w jaki 

korzystasz ze swojej ładowarki 

do telefonu?

( 3 ) Zawsze jest włączona do prądu, 
gotowa do użycia

( 2 ) Staram się pamiętać, aby wyłączyć
ją z sieci, ale czasami zapominam

( 1 ) Jeśli jej nie używam, zawsze 
wyłączam ładowarkę z sieci
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STYL ŻYCIA - CZY ŻYJESZ EKOLOGICZNIE? (4/5)

7.   Jaki rodzaj wody pijesz?

( 1 )  Woda z kranu
( 3 )  Woda mineralna od lokalnych

dostawców
( 4 )  Importowana woda mineralna

8.    Co robisz, jeśli w domu 

jest bardzo gorąco?

( 1 )  Otwieram okna, a jeśli jest gorąco
spuszczam żaluzje

( 3 )  Włączam klimatyzację
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STYL ŻYCIA - CZY ŻYJESZ EKOLOGICZNIE? (5/5)

9. Jeśli masz samochód, 

to jaką ma pojemność silnika?

( 1 ) Nie mam samochodu
( 2 ) Poniżej 1 litra
( 4 ) Od 1 do 2 litrów
( 6 ) Ponad 2 litry

10.  Czy segregujesz domowe 

odpady takie jak 

papier i szkło?

( 4 ) Nie
( 2 ) Czasami
( 1 ) Zawsze
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• 10 punktów - Wspaniale! Już teraz robisz wiele, aby zmniejszyć swoją emisję
dwutlenku węgla. Porozmawiaj ze znajomymi i podziel się swoimi 
doświadczeniami. Niech usłyszą, jak można ratować naszą planetę!

• 10-20 punktów - Twoje działania zmierzają w dobrym kierunku. Musisz zwrócić
więcej uwagi na zużycie energii. Spróbuj jeszcze bardziej  
zredukować swoją emisję dwutlenku węgla.

• 20-30 punktów - Mógłbyś zrobić nieco więcej, aby zmniejszyć swoją emisję
dwutlenku węgla. Spójrz na pytania, gdzie otrzymałeś dwa lub
więcej punktów i pomyśl, co mógłbyś zmienić w swoim życiu, 
aby stało się bardziej przyjazne środowisku.

• ponad 30 punktów - Niedobrze! Jeśli nadal będziesz tak postępować, skutki 
zmian klimatu będą coraz bardziej odczuwalne. Musisz 
wprowadzić pozytywne zmiany w swoim stylu życia 
i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla!

CZY ŻYJESZ EKOLOGICZNIE? – PUNKTACJA
Audyt CO

2
Twojego stylu życia


