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Punktem wyjścia do rozważań jest teoria 

Arystotelesa i Świętego Tomasza z Akwinu.

*Św. Tomasz za Arystotelesem                              

rozróżniał trzy rodzaje nauk:                                    

nauki teoretyczne, praktyczne oraz wytwórcze.

*Ochrona środowiska naturalnego należy do nauk 

praktycznych.

*Przedmiotem nauk praktycznych                                   

była realizacja dobra.



Ochrona środowiska, etyka, ekonomia i polityka             

są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ:

*dobro poszczególnych ludzi może być realizowane 

tylko we wspólnocie państwowej,

*a dobro wspólnoty może być realizowane 

wyłącznie przez jednostki, które chcą doskonalić 

się pod względem etycznym.



ETYKA CNÓT

* realizowanie dobra indywidualnego.

EKONOMIA

*realizowanie dobra rodziny.

POLITYKA

*realizowanie dobra wspólnoty państwowej.

*realizowanie dobra indywidualnego i wspólnoty.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Nasz dobrostan zależy 

od wykorzystania zasobów naturalnych.

Pozyskujemy zasoby, by następnie przekształcać je      

w żywność, budynki, meble, urządzenia elektroniczne, 

odzież i inne.

Jednakże tempo eksploatacji zasobów jest szybsze 

niż zdolność środowiska do ich odtwarzania.

*Jak zapewnić naszemu społeczeństwu 

długofalowy dobrostan?

Z pewnością pomaga w tym zazielenienie gospodarki.



Czynniki warunkujące:

*Brak negatywnych stanów 

emocjonalnych, takich jak strach 

i ból.

*Brak zaburzeń funkcjonowania 

organizmu.

*Możliwość typowego dla gatunku 

zachowania się.

(według Duncana i Frasera, 1997)

DOBROSTAN
stan, w którym organizm potrafi uporać się z trudnościami 

występującymi w jego środowisku życia
(Broom 1986)

[http://www.national-geographic.pl/fotografia/jezioro-solinskie-12]



*Trudno jest zdefiniować lub zmierzyć dobrostan.

Spośród czynników wpływających korzystnie na nasze 

dobre samopoczucie wielu z nas wymieniłoby:

*dobry stan zdrowia, 

*bliskość rodziny i przyjaciół, 

*bezpieczeństwo osobiste, 

*życie w przyjemnym i zdrowym środowisku, 

*satysfakcję z pracy oraz dochody: zapewniające 

wysoki standard życia.



ZASOBOOSZCZĘDNA, ZIELONA 

I ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA

SKUTKIEM DOBROBYTU



Choć jest to kwestia indywidualna, 

problemy natury ekonomicznej, 

takie jak:

*zatrudnienie, 

*wystarczające dochody, 

*i dobre warunki pracy, 

wyraźnie wpływają na jakość naszego życia.



*Nasza gospodarka                      

musi przede wszystkim 

efektywnie korzystać                      

z dostępnych zasobów. 

*Będziemy musieli  produkować 

więcej, zużywając mniej.

*Ograniczenie ilości zasobów, 

które pozyskujemy                          

i wykorzystujemy,                     

jest koniecznością.

CZŁOWIEK W CORAZ WIĘKSZYM STOPNIU OTACZA 

SIĘ RZECZAMI, NATOMIAST RELACJE 

MIĘDZYLUDZKIE STAJĄ SIĘ CORAZ UBOŻSZE
(Magdalena Ziętek, 2014)

[http://www.tvr24.pl/wiadomosc-W_powiecie_koszalinskim_posprzataja_wokol_jezior_i_rzek-2555.html]



Kwestie:

bezpieczeństwa zatrudnienia i bezrobocia 

stają się szczególnie istotne 

w okresach kryzysu gospodarczego 

i mogą wpływać na morale 

i ogólny dobrostan społeczeństwa.



ŚWIAT 

MIĘDZYOSOBOWY 

RZĄDZI SIĘ 

INNYMI PRAWAMI 

NIŻ ŚWIAT 

PRZYRODY I TECHNIKI

(Magdalena Ziętek, 2014)

[http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=268]



Oczywistym jest, że potrzebujemy 

dobrze funkcjonującej gospodarki, 

która zapewnia nam nie tylko niezbędne towary 

i usługi, 

ale także miejsca pracy i dochody 

umożliwiające nam 

utrzymanie odpowiedniego standardu życia.



- przypomina organizacja ekologiczna WWF, 

powołując się na raport                             

dotyczący perspektyw zatrudnienia                     

w poszczególnych sektorach gospodarki.

*Przyszły budżet 

Unii Europejskiej 

może stworzyć                               

wiele nowych miejsc pracy,                

jeśli będzie inwestował                       

w zazielenianie gospodarki

ZASOBOOSZCZĘDNA, ZIELONA 

I ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA

SKUTKIEM DOBROBYTU

Sprzątanie Jeziora Turkusowego w Wapnicy, 2015

[http://divers24.pl/24401-relacja-ze-sprzatania-i-historia-jeziora-turkusowego-w-wapnicy/]



Zasoby naturalne środowiska

napędzają produkcję i konsumpcję 

i są motorem tworzenia bogactwa i miejsc pracy, 

przyczyniają się do podnoszenia jakości życia

i dobrostanu człowieka. 

Tymczasem tempo, 

w jakim zużywamy zasoby naturalne środowiska, 

osłabia zdolności ekosystemów do dostarczania nam 

w przyszłości tego, co niezbędne.



W latach 2009-2011 

nawet

96 %
mieszkańców 

obszarów miejskich

w UE było narażonych 

na działanie 

pyłu zawieszonego

PM2,5

o stężeniu powyżej 

poziomu określonego 

w wytycznych WHO

W Europie 

przynajmniej

110 

milionów
osób cierpi z powodu 

hałasu drogowego

W południowej Europie 
nawet

80 %
pobieranej 

wody słodkiej

wykorzystywane jest 

w rolnictwie,

co ogranicza 

ilość wody dostępnej 

na inne potrzeby

*Jakie są powiązania pomiędzy środowiskiem 

a naszym zdrowiem i dobrostanem?

[eea.europa.eu]



Właściwe funkcjonowanie gospodarki 

zależy między innymi   

od nieprzerwanego przepływu surowców 

i zasobów naturalnych, takich jak drewno, woda, 

uprawy, ryby, energia i minerały. 

Niezakłócony przepływ oznacza, że pozyskujemy tyle 

zasobów, ile chcemy – ile potrzebujemy. 

*Ale czy rzeczywiście możemy sobie na to pozwolić?

*W jaki sposób wpłynie to na środowisko?

*Ile zasobów rzeczywiście możemy pozyskać 

bez szkody dla niego?



(Konwencja o różnorodności biologicznej, „Szczyt Ziemi”                         

w Rio de Janeiro w 1992 r.

zmienność żywych organizmów 

zamieszkujących wszystkie środowiska 

oraz zmienność systemów ekologicznych, 

których częścią są te organizmy, 

przy czym tak ujęta zmienność obejmuje 

różnorodność wewnątrzgatunkową, 

międzygatunkową i różnorodność 

ekosystemów

Integralną częścią bioróżnorodności wód             

jest ...
Turkusowe światło to pojawienie się 

w przybrzeżnych wodach Bałtyku bruzdnic – glonów,

u których ruch wody powoduje emisję światła.

[http://geogrunt.blogspot.com/2015/12/jak-zmienio-sie-polskie-morze-pod.html]



Okazuje się, że już teraz pozyskujemy za dużo 

– więcej niż nasza planeta może wytworzyć                                                    

lub odbudować w danym okresie.

Wyniki niektórych badań naukowych wskazują, 

że w ciągu ostatnich stu lat 

globalne zużycie materiałów na mieszkańca 

wzrosło dwukrotnie,  

natomiast energii pierwotnej – trzykrotnie.



Gospodarka Chin

Zagrożenia 

ekologiczne 

spowalniają 

wzrost 

gospodarczy?

[http://forsal.pl/artykuly/685608,gospodarka-chin-zagrozenia-ekologiczne-spowolnia-wzrost-gospodarczy.html]



Innymi słowy, każdy z nas zużywa 

około trzy razy więcej energii                         

i dwa razy więcej materiałów 

niż nasi przodkowie w 1990 r.

*Nie zapominajmy, że żyje nas obecnie 

ponad 7,2 mld – dużo więcej 

w porównaniu z 1,6 mld w 1900 r.

Tempo pozyskiwania i sposób wykorzystania zasobów 

zmniejsza zdolności naszej planety 

do zapewnienia nam odpowiednich warunków życia. 



Gospodarstwo domowe

Zużycie energii

Polska gospodarka

Budynek

- struktura ciepła

http://www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl/corobi/monitoring

[http://www.elektrykon.pl/porady/ile-placisz-za-prad/][http://www.elektrokomplex.pl/zuzycie-energii-elektrycznej-w-gospodarstwie-domowym.html]



*Weźmy na przykład zasoby ryb.

Przełowienie, zanieczyszczenie środowiska 

i zmiany klimatyczne 

poważnie zagrażają ich globalnym zasobom.

Wielu mieszkańców wybrzeży 

wcześniej utrzymujących się z rybołówstwa 

musiało zainwestować w inne sektory działalności, 

takie jak turystyka, by móc się utrzymać.

Sytuacja tych, 

którym nie udało się zdywersyfikować źródeł swoich 

dochodów, jest ciężka.



- zasoby wielu gatunków ryb stopniowo się odnawiają, co jest optymistyczne 

dla przyszłości rybołówstwa bałtyckiego 

Kompleksowe działania ochronne poprawiają 

zasoby większości gatunków ryb

[http://www.naszbaltyk.pl/zasoby_zywe.html]

[https://www.google.pl/search?q=zasoby+wi%C4%99kszo%C5%9Bci+gatunk%C3%B3w+ryb&espv=2

&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4vCNu9bLAhUolHIKHTPCCwc

Q_AUIBigB#imgrc=FsPj5vnFfsRzJM%3A]



Nasza aktywność gospodarcza 

powoduje szereg skutków 

środowiskowych i społecznych.

Zanieczyszczenie powietrza, 

zakwaszenie ekosystemów, 

utrata różnorodności biologicznej

i zmiany klimatu 

są problemami środowiska, 

które wyraźnie wpływają na nasz dobrostan.



Żaba drzewna 

? ? ?

* ... różnorodność biologiczną rozumiemy też jako zróżnicowanie wszystkich 

żywych organizmów występujących na ziemi w ekosystemach lądowych, 

morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych których są częścią
(Konwencja o różnorodności biologicznej podpisana 5 czerwca 1992r )

Komisja Europejska przedstawiła nową strategię ochrony i poprawy stanu różnorodności 

biologicznej w Europie w ciągu bieżącej dekady

Mokradła

[http://www.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/69:Lubelszczyzna/139673:Mokradla.html, autor: 

Marek Ryś] 

[http://new.biebrza.com/?imprezy=rzekotka-kumak-huczek-popoludnie-6h-v]



Aby chronić środowisko 

i nadal czerpać korzyści z tego, 

co zapewnia ono człowiekowi, 

musimy zmniejszyć 

ilość wydobywanych surowców.

Wymaga to podejmowania decyzji dotyczących 

produktów i konsumpcji, 

które uwzględniają szeroko pojętą jakość życia 

i stan środowiska. 

Krótko mówiąc przekształcamy naszą 

gospodarkę w „zieloną gospodarkę”.



Najmłodszą gałąź górnictwa stanowi pozyskiwanie surowców energetycznych.  

Szczególną rolę odgrywa nadal górnictwo węgla kamiennego i węgla brunatnego. 

W drugiej połowie XIX w. byliśmy pionierami w wydobyciu ropy naftowej.  

Obecnie najbardziej pożądanym surowcem energetycznym jest błękitne paliwo - gaz ziemny.

Według światowych danych,

do atmosfery może trafić jeszcze maksymalnie 565 gigaton dwutlenku węgla.

Tymczasem, wykorzystanie wszystkich rezerw paliw kopalnych, 

którymi dysponują koncerny międzynarodowe, 

spowoduje emisję do atmosfery 2795 gigaton dwutlenku węgla - pięć razy więcej.

[http://www.nettg.pl/news/116476/mae-wegiel-jeszcze-tani-nadpodaz-z-usa]

Węgiel jeszcze tani stąd jego eksport
Eksplozja na platformie wydobywczej              

Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej, 2010

[http://zasoby.ekologia.pl/artykulyNew/12330/org/deepwater.jpg]



UE przyjęła już cele strategiczne. 

Strategia Europa 2020 ma na celu 

zapewnienie inteligentnego  i zrównoważonego 

wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu społeczeństwa.

Koncentruje się na:

wzroście zatrudnienia, poprawie edukacji                   

i rozwoju badań naukowych, 

a również na dążeniu do stworzenia 

gospodarki niskoemisyjnej z wyznaczonymi celami 

energetycznymi i klimatycznymi.



EUROPA 2020

EFEKTYWNIE KORZYSTAJĄCA Z ZASOBÓW

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu
(Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020, Brussels, 03.03.2010)

- projekt na rzecz uniezależnienia 

wzrostu gospodarczego 

od wykorzystania zasobów,

przejścia na gospodarkę niskoemisyjną,

większego wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii,

modernizacji transportu,

oraz propagowania 

efektywności energetycznej.

[http://europejskiportal.eu/]



Ponadto należy również uwzględnić 

inne zagadnienia, takie jak 

powierzchnia ziemi i zasoby wodne,                                 

na które wpływa wykorzystanie                         

i wytwarzanie energii.

System Europa 2020 obejmuje                 

wszystkie procesy  i infrastrukturę  

istniejące w związku z danym zasobem 

naturalnym lub działaniem, niezbędnym 

dla człowieka.



Czy to jest miejsce by popatrzeć                                  

na ptactwo wodne?
Ropa zalała tajlandzkie plaże, 2013

Czysty egoizm,

a nie konieczność 

przestrzegania 

cnoty sprawiedliwości,

jest dziś ucieleśnieniem 

racjonalnego                               

i zrównoważonego zachowania

[http://www.ekologia.pl/wiadomosci/srodowisko/turysci-uciekaja-z-raju-ropa-zalala-

tajlandzkie-plaze,18516.html]



Na przykład, system energetyczny obejmuje:

*rodzaje wykorzystywanej energii                                 

(węgiel, energia wiatrowa, słoneczna, ropa naftowa, 

gaz ziemny i inne),   

*sposoby produkcji tej energii                                       

(turbiny wiatrowe, szyby naftowe, gaz łupkowy, i inne),    

*kierunki jej wykorzystania                                       

(przemysł, transport, ogrzewanie domów i inne) 

*i dystrybucję.



Odizolowany system energetyczny,                                         

to jedna z przyczyn problemów z prądem
Strategiczne znaczenie zielonej energii 

to przykład rozwoju energii wiatrowej

To już nie rozróżnienie „prawda czy nieprawda” 

kierują myśleniem i życiem współczesnych ludzi, 

ale fakt, czy coś się sprzedaje czy nie.
(Magdalena Ziętek, 2014)

http://biznes.trojmiasto.pl/Greenpeace-rozpoczal-kampanie-wyborcza-na-rzecz-

wiatrakow-n49758.html##tri

[http://biznes.pl/magazyny/energetyka/odizolowany-system-energetyczny-to-jedna-z-przyczyn-problemow-

z-pradem/jlncec]



Większość materiałów wykorzystywanych                  

w procesach produkcyjnych 

w Unii Europejskiej jest wydobywana 

na jej terenie.

W 2015 r. w UE zużyto 15,6 ton materiałów    

na mieszkańca (były to nakłady produkcyjne),  

z czego 12,4 ton stanowiły materiały              

wydobyte w UE, natomiast pozostałe 

3,2 tony pochodziło z importu.



KAMIEŃ I KAMIENIARSTWO
W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE

* Przewiduje się, na podstawie porównania z krajami o podobnych możliwościach złożowych, 

wzrost zapotrzebowania na materiały kamienne. 

* W Austrii i Portugalii produkcja jest ponad dwukrotnie większa, 

* a w Niemczech większa jest dwunastokrotnie.

[Eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych inż. Tadeusz Pycia Kopalnia 

Piasku „Kotlarnia” S.A]

[http://www.geol.agh.edu.pl/~zzss/specjalnosc.htm]



Niektóre kraje europejskie mogą pochwalić się 

stosunkowo wysoką produktywnością zasobów.

I przykładowo,w 2015 r. wartość dodana wytworzona 

w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Luksemburgu  wynosiła 

ponad 3 euro na kilogram wykorzystanych materiałów.

Podczas gdy, w Bułgarii, Rumunii i na Łotwie                     

wartość ta sięgała zaledwie 0,5 euro na kilogram.

Produktywność zasobów jest ściśle związana ze strukturą 

gospodarczą danego kraju.

Silne sektory usług oraz zaawansowanych technologii,            

a także osiąganie wysokich poziomów recyklingu 

zazwyczaj przyczyniają się do zwiększenia 

produktywności zasobów.



* przyjrzyjmy się 

wykresowi 

pokazującemu,

ile energii 

czerpaliśmy 

z różnych źródeł 

w ciągu ostatnich 

trzech stuleci

http://ziemianarozdrozu.pl

BTU - British Thermal Unit (brytyjska jednostka ciepła)



Obecnie procesy produkcji i konsumpcji 

prowadzą do wytwarzania nie tylko towarów i usług, 

ale również różnego typu pozostałości.

W 2015 r. Europejczycy wytworzyli średnio 

około 4,5 ton odpadów  na jednego mieszkańca.

Około połowa z nich trafia z powrotem 

do procesów produkcyjnych.

*I jest to pewna koncepcja „zielonej gospodarki obiegowej”, 

która generuje możliwie najmniejsze straty 

w niewykorzystanych częściach zasobów.



*Gospodarka cyrkulacyjna    

- gospodarka o obiegu zamkniętym

[http://www.blog.esbud.pl/tag/gospodarka-cyrkulacyjna/]



*W idealnym świecie prawie wszystko zostałoby 

ponownie wykorzystane, poddane recyklingowi 

lub odzyskane i potraktowane jako nowe nakłady 

produkcyjne.

Dzisiaj wykorzystujemy więcej zasobów                    

niż nasza planeta jest w stanie na bieżąco 

wytwarzać.

Musimy zmniejszyć ilość odpadów,                            

które wytwarzamy,                                                  

oraz surowców, które pozyskujemy.



Jak możemy uczynić 

naszą gospodarkę 

obiegową                  

i 

zasobooszczędną?

[http://www.europarl.europa.eu/]



Konsumenci i producenci 

są ważnymi uczestnikami procesu 

zazieleniania gospodarki.

Coraz więcej firm przyjmuje rozwiązania biznesowe 

jako „konsumpcja współdzielona”.

Umożliwia to konsumentom zaspokajanie swoich 

potrzeb nie przez nabywanie towarów, 

ale przez ich: *wypożyczanie, 

systemy serwisowania, 

oraz dzielenia się produktami.



Jak możemy uczynić naszą gospodarkę 
obiegową i zasobooszczędną?

[http://portallogistyczny.com/raport-dhl-wzywa-sektor-uslug-logistycznych-do-przyjecia-postawy-sprawiedliwej-i-odpowiedzialnej-logistyki]



Wszelkie środki pozwalające zmniejszyć tempo 

pozyskiwania zasobów środowiska i ograniczyć ilość 

odpadów, również przez zwiększenie produktywności

zasobów, recykling i ponowne wykorzystanie, 

łagodzą presję na środowisko 

i zwiększają zdolność ekosystemów 

do dostarczania tego, co jest nam potrzebne.



Moda na „biznes” 

sprawiła, 

że na rynku 

jest więcej miejsca 

dla projektantów np.        

myjni samochodowych,                

ale też dla ludzi, 

którzy po prostu 

mają pomysł                        

na swój biznes                       

i chcą go zrealizować
[http://www.corrimex.pl/oferta/myjnie-CHRIST/myjnie-bezdotykowe-samoobslugowe/Myjnia-kontenerowa-

WASHPARK-4-7-stanowisk.html]



Podsumowując rozważania, stwierdzę, że zgodnie 

z koncepcją Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, 

podstawowym celem ekonomicznej działalności 

człowieka – tak jak etycznej i politycznej – jest życie 

zgodne z dobrą stroną ludzkiej natury, a więc rozwijanie 

rozumnej i wolnej „zielonej gospodarki”.

Kwestia, że to już nie rozróżnienie „prawda czy 

nieprawda” kierują myśleniem i życiem współczesnych 

ludzi, ale fakt, czy coś się sprzedaje czy nie, wpłynęła 

na postawienie przeze mnie następujących wniosków:



Im zdrowsze będzie nasze środowisko, 

tym zasobniejsi i zdrowsi będziemy my sami

[http://www.focus.pl/czlowiek/jak-biegac-po-wodzie-10136]

[www.mos.gov.pl zmodyfikowane przez autorkę



WNIOSKI

*Arystotelesowski schemat zakładał, że państwo przede

wszystkim jest odpowiedzialne za moralne doskonalenie

swoich obywateli, natomiast kwestie dotyczące

posiadania dóbr materialnych są sprawą prywatną.

*W nowożytności państwo przestało być odpowiedzialne

za umożliwienie obywatelom prowadzenia życia

cnotliwego, a stało się odpowiedzialne za ich dobrobyt.

Całe społeczeństwo staje się – w sensie ekonomicznym –

jedną wielką rodziną, gdyż zapewnienie dobrobytu dla

poszczególnych jednostek staje się zadaniem

ogólnonarodowej administracji gospodarczej.



WNIOSKI

*Nie egoizm, a przestrzeganie cnoty sprawiedliwości,

ma być ucieleśnieniem racjonalnego zachowania

w osiąganiu dobrobytu.

*Myśl naukowa odpowiadająca tej przemianie to już

nie nauka o ekonomii i polityce lecz „narodowa

ochrona środowiska” lub „społeczna ochrona

środowiska”.



WNIOSKI

*Człowiek otacza się rzeczami, natomiast relacje

międzyludzkie i między człowiekiem a środowiskiem

naturalnym stają się coraz uboższe.

Najwyższy więc czas, aby przywrócić właściwą miarę rzeczy.

*Dobro wspólne jakim jest środowisko naturalne, może

być osiągane tylko tam, gdzie ludzie ćwiczą się w:
cnocie sprawiedliwości, hojności i starają się zachować

umiar we wszystkim co robią.
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