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Zrównoważony rozwój



Zmiany…

• od 1950 r. nastąpił ogromny wzrost gospodarczy

• światowa produkcja dóbr i usług zwiększyła się siedmiokrotnie. 

• połowy ryb wzrosły aż pięciokrotnie, podobnie jak produkcja mięsa. 

• Zapotrzebowanie na energię zwiększyło się również pięciokrotnie, 
zużycie ropy naftowej, której połowę wykorzystuje się w transporcie 
- siedmiokrotnie, 

• a emisja dwutlenku węgla, gazu cieplarnianego będącego głównym 
sprawcą ocieplania się klimatu - czterokrotnie. 

• Od roku 1900 zużycie słodkiej wody, przede wszystkim w rolnictwie, 
wzrosło sześciokrotnie. 



Tymczasem

• 20% ludzkości nie ma dostępu do wody pitnej,

• 40% - do urządzeń sanitarnych, 

• 40% - do elektryczności, 

• 826 milionów osób cierpi z powodu 
niedożywienia, 

• a połowa ludzi na świecie egzystuje za mniej 
niż 2 dolary dziennie. 



Oznacza to…

• jedna piąta ludzkości żyje w krajach 
uprzemysłowionych, o nadmiernie wysokim, 
powodującym zanieczyszczenie środowiska 
poziomie produkcji i konsumpcji. 

• Pozostałe cztery piąte to mieszkańcy krajów 
rozwijających się, w większości żyjący w 
ubóstwie, intensywnie eksploatujący zasoby 
naturalne, aby zapewnić sobie środki 
utrzymania. 



Zasoby są ograniczone !

• Prowadzi to do stopniowego niszczenia 
ekosystemu Ziemi, w którym coraz 
dramatyczniej ujawniają się ograniczenia 
wszelkich zasobów: słodkiej wody, oceanów, 
ziem uprawnych, wolnej przestrzeni...



Co to jest zrównoważony rozwój?



Zrównoważony rozwój

„Prawo do zaspokajania aspiracji 

rozwojowych obecnej generacji, 

bez ograniczania praw przyszłych pokoleń

do zaspokajania ich potrzeb rozwojowych”. 

Raport Światowej Komisji 
Środowiska i Rozwoju ONZ, 1987 r. 

(tzw. Raport Brundtland)



Zrównoważony rozwój

Definicja zrównoważonego rozwoju (Sustainable

Development) – po raz pierwszy została sformułowana w 

raporcie „Nasza wspólna przyszłość” (1987 r.) 

opracowanym przez Światową Komisję środowiska i 

Rozwoju ONZ.



Zrównoważony rozwój

Wizja rozwoju uwzględnia zarówno populację ludzką, jak i 

świat zwierząt i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne 

Ziemi: wodę, powietrze, surowce energetyczne, 

a także w sposób zintegrowany traktuje najważniejsze 

wyzwania stojące przed światem, takie jak walka z 

ubóstwem, równość płci, prawa człowieka, i jego 

bezpieczeństwo, edukacja dla wszystkich, zdrowie, dialog 

międzykulturowy.



• Powiązanie rozwoju gospodarczego i społecznego 

• Zapewnienie dostępu do zasobów odnawialnych 
i nieodnawialnych 

• Efektywniejsze wykorzystanie surowców i innych zasobów 
przyrody

• Wzrost jakości życia w naturalnym i czystym środowisku

• Rozwój technologii proekologicznych

• Racjonalizacja zużycia energii i pracy

• Ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Polska 2025 – długookresowa strategia 
trwałego i zrównoważonego rozwoju

Rada Ministrów, 26 lipca 2000 r.



Integracja działań w trzech obszarach



Nowe podejście do rozwoju!

• ZR to nowy wzorzec rozwoju społeczeństw, społeczności, 
przedsiębiorstw; nazywany także trwałym, odnawialnym lub 
stałym. 

• Idea zrównoważonego rozwoju sprowadza się do nadania 
postępowi cywilizacyjnemu kierunku, który pozwoli zapewnić 
wysoką jakość życia obywateli poprzez zrównoważoną 
ochronę kapitału przyrodniczego, ludzkiego i wytworzonego 
przez człowieka.

• Chodzi o zapewnienie trwałej poprawy jakości życia, zarówno 
współczesnych, jak i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie 
właściwych proporcji między kapitałem ekonomicznym, 
ludzkim i przyrodniczym. 



Nowy sposób „rządzenia”

• chodzi nie tylko o wzgląd na ekologię, na zachowanie 
środowiska i zasobów przyrodniczych dla przyszłych 
pokoleń,

• ale także i o to, jak harmonizować działania, w tym 
społeczne i polityczne, aby tworzyć możliwości dla 
rozwoju, w którym polityka gospodarcza, społeczna i 
polityka sfery rządzenia politycznego będą wspierać 
rozwój społeczeństw. 



Zrównoważony rozwój

Trwała poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych 
pokoleń poprzez właściwe kształtowanie proporcji między 
poszczególnymi rodzajami kapitału ekonomicznego, 
ludzkiego i przyrodniczego.

Zrównoważony rozwój to dążenie do poprawy jakości życia 
przy zachowaniu równości  społecznej, bioróżnorodności i 
bogactwa zasobów naturalnych. Rzecz w tym, aby dążąc do 
dobrego życia nie zniszczyć przyrody, od której uzależnione 
jest życie na Ziemi, nie wyczerpać  wszystkich zasobów 
naturalnych w następstwie czego nie zostanie ich dla ludzi, 
którzy będą tu żyli w przyszłości, ani też dążąc do poprawy 
jakości własnego życia nie skazywać na biedę innych. 



Zrównoważony rozwój po polsku to…. 

…..Powściągliwy rozwój po niemiecku…. 

Developpement durable

….Trwały rozwój po francusku … 

Sustainable development 

czyli…Samopodtrzymujący się po angielsku! 



Zrównoważony: bierze pod uwagę aspekty przyrodnicze, 
społeczne, ekonomiczne

Trwały: nie kończy się ponieważ nie opiera się na wyczerpujących 
się zasobach. 

Powściągliwy: żeby osiągnąć równowagę i dobrobyt dla 
wszystkich, trzeba pewne kierunki ograniczyć (np. nadmierna 

konsumpcja zbytecznych dóbr)

Samopodtrzymujący się : jest oparty na takich zasobach i które 
odnawiają się szybciej niż są zużywane, i takim sposobie 

gospodarowania który zapewnia ciągłość dobrobytu również 
dla przyszłych pokoleń 



Edukacja a rozwój

• 20 grudnia 2002 r. Zgromadzenie Ogólne 
ONZ przyjęło na zasadzie konsensusu 
rezolucję ustanawiającą Dekadę Edukacji na 
temat Zrównoważonego Rozwoju (Decade
of Education for Sustainable Development 
2005-2014). 

• Celem Dekady jest wspieranie dążeń 
promujących zrównoważony rozwój 
społeczny, gospodarczy i ekologiczny. 



• Solidarność wszystkich ludzi - zarówno w przestrzeni (tj. dziś na poziomie lokalnym, 
regionalnym, krajowym czy globalnym) jak i w czasie (tj. miedzy obecnym a przyszłymi 
pokoleniami).
• Orientacja na przyszłe pokolenia – wybory dokonywane dzisiaj nie mogą ograniczyć 
swobody wszystkich przyszłych uczestników życia społeczno-ekonomicznego.
• Współuczestnictwo – zaangażowanie wszystkich uczestników życia społeczno–
gospodarczego w regionie



Edukacja na rzecz 
zrównoważonego rozwoju

• Ideą Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest dążenie 
do osiągnięcia równowagi pomiędzy społecznym 
i ekonomicznym dobrem oraz kulturą, tradycją i ochroną 
zasobów naturalnych Ziemi. 

• Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju podkreśla 
potrzebę respektowania godności ludzkiej, poszanowania 
różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów 
naszej planety. 

• Ideałem, do którego należy dążyć, jest zapewnienie każdej 
jednostce możliwości kształcenia zgodnego z jej zdolnościami 
oraz wpajanie w procesie kształcenia wartości, bez których 
niemożliwy byłby zrównoważony rozwój społeczny. 



WIZJA SZKOŁY 
(ku czemu zdążamy i co chcemy osiągnąć)

ŚRODOWISKO  LOKALNE 



Szkoła 

• ma wyraźnie określoną tożsamość, jasną wizję 
i misję, wie dokąd zmierzają, jakie cele pragnie 
osiągnąć

• w szkole chodzi nie tylko o przekazanie wiedzy, 
ale też o wyposażenie ucznia w konkretne 
umiejętności i ukształtowanie 
odpowiedzialnego obywatela naszego kraju



Szkoła zrównoważona 

• to nie tylko instytucja, gdzie podopieczni uczą się myśleć o bieżących 
wydarzeniach w różnych skalach czasowych oraz o wpływie, jaki ludzkość 
ma na środowisko, ale także miejsce, gdzie młodzież dodatkowo poznaje 
wzory dobrych zachowań i może osobiście doświadczyć zrównoważonego 
stylu życia. 

(Teachernet 2008).

• ma za zadanie przygotować swoich podopiecznych do życia zgodnie z 
zasadami rozwoju zrównoważonego poprzez etos, nauczanie oraz 
praktyczne zastosowanie zasad rozwoju zrównoważonego 

(DCSF 2008). 

Rezultatem ma być znacząca zmiana w zachowaniu oraz podążający za tym postęp w 

dążeniu do rozwoju zrównoważonego.



Obrazowo mówiąc, 
„zrównoważone” funkcjonowanie szkoły będzie polegało 

na codziennym dopasowywaniu czterech puzzli: 
społecznego, kulturowego, przyrodniczego i 

gospodarczego, 
by stworzyć jedną, harmonijną całość.



Kryteria, które powinny być wzięte pod uwagę przy 
planowaniu zrównoważonej szkoły

Teachernet (2008) :

•    Globalny dobrobyt
• Lokalna perspektywa
• Udział i zaangażowanie
• Ruch uliczny i transport
• Woda i energia
• Budynki oraz otaczający je teren
• Jedzenie i picie



Papier
Używamy papieru 

z makulatury
Używamy kopert z papieru z makulatury

lub niebielonych chlorem
Zbieramy papier na makulaturę
w klasach i sekretariacie szkoły.

Często korzystamy 
z tablicy zamiast kopiowania na papierze.

Kopiujemy po obu stronach arkusza.

Wykorzystujemy na notatki zużyte
jednostronnie arkusze papieru.

Korzystamy z poczty elektronicznej
w celu oszczędności papieru

Energia
Dokładnie uszczelniamy okna

Na noc obniżamy temperaturę
Dopasowujemy temperaturę w salach

do temperatury na zewnątrz
Dokonujemy bilansu

energetycznego szkoły.



Meble szkolne
Nie kupujemy mebli z plastiku PCV

Naprawiamy zepsute meble
Organizujemy giełdę używanych

przedmiotów
Utrzymujemy szkołę w czystości.

Oświetlenie
Wykorzystujemy światło dzienne

Używamy świetlówek
energooszczędnych

Montujemy lampy bez plastiku PCV
Zużyte świetlówki oddajemy do 

punktu odbioru odpadów
niebezpiecznych

Wyłączamy światło po zajęciach
i w czasie przerw w pracowniach

Znakujemy punkty świetlne,
przypominamy o oszczędzaniu 

energii.





I na koniec

• Zrównoważony rozwój zaczyna się wraz z etyką: troską o przyrodę, troską o 
ludzi, niewielką konsumpcją i dzieleniu się nadwyżkami. Nie może być 
wprowadzany na siłę, albowiem ludzie mogą nie rozumieć dlaczego warto 
zrezygnować z torebek foliowych czy z przywożonych samolotem owoców 
z Ameryki Południowej.

• Siebie należy zobaczyć jako część przynależną, a nie 
całość oddzieloną. – J.J. Kolski



Wybór należy do nas


