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Streszczenie. W wyst pieniu scharakteryzowano podstawowe za o enia zrównowa onego rozwoju, zwracaj c
szczególn  uwag  na konieczno  zapewnienia sprawiedliwo ci wewn trz- i w ród-generacyjnej. Przed-
stawiono rol  monitoringu rodowiska w zapobieganiu pogarszaniu si rodowiska naturalnego. Zwrócono 
tak e uwag  na potrzeb  takiego prowadzenia operacji analitycznych, które prowadza do zminimalizowania 
ich wp ywu na rodowisko.
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WST P

Poj ciu zrównowa ony rozwój (inaczej ekorozwój) mi dzynarodowego znaczenia nada  g o ny 
raport: Nasza wspólna przysz o  (Our Common Future), nosz cy nazw  te Raportu Brundtland,
od nazwiska przewodnicz cej komisji Gro Harlem Brundtland, która ten raport opracowa a.

Zrównowa ony rozwój zosta  zdefi niowany w tym raporcie jako: Zrównowa ony rozwój 

to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagra aj c mo liwo ciom zaspokojenia potrzeb 

przysz ych pokole .

W literaturze spotyka si  wiele zmodyfi kowanych defi nicji zrównowa onego rozwoju. 
Dlatego warto odwo a  si  do defi nicji ONZ:

Zrównowa ony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich 
ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralno  ekosystemu Ziemi, bez zagro enia 
mo liwo ci zaspokojenia potrzeb przysz ych pokole  i bez przekraczania d ugookresowych granic 
pojemno ci ekosystemu Ziemi. 

Ma o kto pami ta, e poj cie zrównowa onego rozwoju pochodzi pierwotnie z le nictwa. 
Wprowadzi  je w XIX w. Hans Carl von Carlowitz dla okre lenia takiego gospodarowania lasem, 
w którym wycina si  tyle drzew ile mo e w to miejsce wyrosn .

Dzisiaj zrównowa ony rozwój nale y do jednego z najwa niejszych kanonów, wyznacza-
j cych teoretyczne zasady funkcjonowania wspó czesnego wiata. U y em s owa teoretyczne, 
gdy  z praktyczn  realizacj  zrównowa onego rozwoju bywa ró nie. Nie mniej wa nym jest i
zosta a okre lona jasna zasada mówi ca w jaki sposób wiat powinien si  rozwija , aby nasza 
cywilizacja mog a przetrwa .
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W Polsce zasada zrównowa onego rozwoju zosta a zapisana w atr. 5 Konstytucji RP, 
a defi nicja zrównowa onego rozwoju znalaz a si  w ustawie Prawo Ochrony rodowiska: 
taki rozwój spo eczno-gospodarczy, w którym nast puje proces integrowania dzia a  politycz-

nych, gospodarczych i spo ecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa o ci 

podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo liwo ci zaspokajania 

podstawowych potrzeba poszczególnych spo eczno ci lub obywateli zarówno wspó czesnego 

pokolenia, jak i przysz ych pokole .

Praktyczna realizacja zrównowa onego rozwoju napotyka na trudno ci, z uwagi na jej 
wielowymiarowo . Odnosi si  bowiem on do fi lozofi i, w szczególno ci do etyki, aspektów spo-
ecznych, ekonomicznych, ekologicznych i technicznych (Paw owski 2006, Kiepas 2006, Liszewski 

2007, Paw owski 2008). 
W swoim wyst pieniu chcia bym odnie  si  w szczególno ci do powinno ci wynikaj cych 

z zasady zrównowa onego rozwoju, a mianowicie konieczno ci zapewnienia sprawiedliwo ci 
w ród i mi dzy-generacyjnej (Hull 2007, Paw owski 2009a, Sanches 2008). 

PROBLEM SPRAWIEDLIWO CI MI DZY-GENERACYJNEJ

Paradygmat sprawiedliwo ci wewn trz-generacyjnej (tj. sprawiedliwo ci dla ludzi wspó cze-
nie yj cych) nakazuje zapewnienie równego, sprawiedliwego dost pu do zasobów wspó czesnego 

im wiata. Natomiast paradygmat sprawiedliwo ci mi dzy-generacyjnej nakazuje takie post po-
wanie, aby przysz ym pokoleniom pozostawi  do ich dyspozycji niezb dne dla nich zasoby oraz 
nie zdegradowane rodowisko, w którym b d yli (Durbin 2008, Paw owski 2008b).

Niestety w obecnie dominuj cych demokracjach, wyst puj  silne tendencje do faworyzo-
wania tera niejszo ci kosztem przysz o ci. Los przysz ych pokole  rzadko brany jest pod uwag ,
poniewa  jako jeszcze nienarodzeni nie maj  wp ywu na procesy decyzyjne.

Nie trudno zauwa y , e wiat wspó czesny rozwija si  w sposób niezrównowa ony. Obser-
wujemy ogromny rozwój techniki i technologii w stopniu umo liwiaj cym praktycznie dowolne 
przekszta cenie wspó czesnego wiata do jego anihilacji w cznie (Paw owski 2008a, Paw owski 
2009a). Za tym geometrycznym post pem w rozwoju ludzkich zdolno ci do przekszta cania 
wiata nie nad aj  nauki spo eczne, w konsekwencji brakuje jasnych kryteriów, umo liwiaj cych 

okre lenie warto ci, którym te zmiany powinny s u y . Szybkie wyczerpywanie si  zasobów 
naturalnych czyni potrzeb  nowego zdefi niowania zasad rozwoju wspó czesnego wiata jeszcze 
bardziej pal c  (Laszlo 2008, Paw owski 2009b, Borys 2010).

W ostatnim czasie wiele mówi si  o efekcie cieplarnianym, czyni c z niego jedno z g ów-
nych zagro e  dla przysz o ci naszej planety. Natomiast mniej u wiadamiany jest fakt, e g ówne 
paliwa kopalniane i nieodnawialne zasoby Ziemi s  szybko wyczerpywane co stanowi wi ksze 
zagro enie dla istnienia naszej cywilizacji (Lendzen 2010, Paryjczak 2008a, Paryjczak 2008b).

Oto kilka przyk adów: wed ug ocen (Aron 2005), przy obecnym poziomie konsumpcji ropy 
naftowej starczy na 40-50 lat, gazu naturalnego na 60-70 lat, w gla 140-150 lat, podobnie uranu 
starczy na 140-150 lat. Prognozy zu ycia podstawowych no ników energii pierwotnej przedstawiono 
na fi g. 1 do 2. Natomiast charakterystyk  zasobów gazu naturalnego przedstawiono w Tabeli 1. 
Warto zwróci  uwag  na to, e Federacja Rosyjska posiada, a  ¼ zasobów wiatowych. 

Nie lepiej sytuacja wygl da z niezb dnymi metalami: miedzi starczy na oko o 60-70 lat, 
cynku 20-30 lat, o owiu 50-60 lat, rt ci na oko o 40-50 lat, a kadmu na 30-40 lat.

Nie oznacza to oczywi cie, e po tym czasie wymienione surowce nie b d  osi galne. 
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Z pewno ci  wzrost cen spowoduje korzystanie z zasobów dzi  nie branych pod uwag  oraz 
szersze wprowadzenie substytutów. Nie mniej wcze niej lub pó niej zasoby zostan  wyczerpane, 
wi kszo  w czasie ycia tych, którzy dzisiaj przychodz  na wiat. 

Wspomniany wcze niej problem wyczerpywania si  nieodnawialnych zasobów Ziemi, mo e
powodowa  trudno ci dla przysz ych pokole  w zapewnieniu im mo liwo ci wytwarzania nie-
zb dnych dóbr. Ponadto, rozpraszanie szeregu z tych zasobów np. metali ci kich na powierzchni 
ziemi kreuje nie mniejsze zagro enie dla przysz ych generacji. Wi kszo  toksycznych surowców 
takich jak np. metale ci kie z chwil  przedostania si  do rodowiska, pozostaje w nim praktycznie 
na zawsze, cyrkuluj c pomi dzy poszczególnymi elementami rodowiska:

• s  uwalniane ze skorupy ziemskiej do rodowiska przez naturalne zjawiska takie jak 
wietrzenie ska  i erupcja wulkanów,

• s  uwalnianie do rodowiska w trakcie wydobywania, przeróbki i u ytkowania np. 
jednym z wa nych emiterów zanieczyszcze  s  procesy spalania,

• s  mobilizowane i uwalniane z wcze niej wyemitowanych w wyniku dzia alno ci 
cz owieka zanieczyszcze  znajduj cych si  w glebie, wodach, sk adowiskach odpadów, etc.

Jednym z wi kszych problemów jest globalna emisja metali ci kich do rodowiska. Ich 
obecno  jest szczególnie gro na dla dzieci. Ocenia si , e u oko o 2 mln dzieci zawarto  o owiu 
we krwi przekracza dopuszczalny poziom 100 g/L. Ponadto, ko cowym elementem rodowiska, 
w którym gromadz  si  metale ci kie s  morza i oceany , a rosn cy ich poziom st enia mo e
zahamowa  rozwój planktonu, co nie tylko zak uci a cuch ywieniowy w morzach wp ywaj c na 
zmniejszenie populacji ryb, jednego z g ównych róde  bia ka, ale co gorsza spowoduje zmniejszenie 
asymilacji CO

2
 przez plankton wp ywaj c na przyspieszenie efektu cieplarnianego. Ten czynnik 

globalnego zagro enia nie jest powszechnie u wiadamiany ( Gawor 2006, Skowro ski 2006, Golomb 
2008, Lindze 2010). Z tego wzgl du studia nad mechanizmami przep ywu toksycznych zwi zków, 
w tym metali ci kich w rodowisku s  niezwykle wa ne, powiedzia bym, e nawet wa niejsze 
od powszechnie znanych studiów nad wp ywem gazów cieplarnianych na zmiany klimatu.

W tym miejscu chcia bym zwróci  uwag  na pewien nowy problem. D c do zmniejszenia 
emisji CO

2
 poprzez oszcz dno  energii elektrycznej wprowadzono w Unii Europejskiej tzw. 

fl uorescencyjne ród a wiat a, które zawieraj  od 0,5 do 1000 mg rt ci. Cze  z nich ulegnie 
zniszczeniu wewn trz pomieszcze , co powodowa  b dzie wzrost st enia w pomieszczeniach 
gdzie sp dzamy ponad 2/3 naszego ycia. Zwa ywszy, e zgodnie z zaleceniami Ameryka skiej 
Agencji rodowiska dopuszczalne st enie rt ci w pomieszczeniach nie powinno przekracza
0,3 g Hg/m3, a Ameryka ska Agencja ds. Substancji Toksycznych i Chorób (ATSDR) obni a
ten poziom nawet do 0,2 g Hg/m3. Tak ma e st enie rt ci mo na ju  osi gn  po zbiciu jednej 
lampy fl uorescencyjnej.

Szerokie wprowadzanie fl uorescencyjnych róde wiat a nak ada na analityków nowe wy-
zwanie tj. szybkie opracowanie metod kontroli obecno ci rt ci w powietrzu wewn trznym, gdy
z prawdopodobie stwem granicz cym z pewno ci  pojawi si  istotne zagro enie wzrostu st enia 
rt ci w powietrzu wewn trznym.

Wprowadzenie obowi zku stosowania energooszcz dnych róde wiat a jako sposób na 
zmniejszenie emisji CO

2
 i tym samym przeciwdzia ania efektowi cieplarnianemu, mo e okaza

si  lekarstwem gorszym od choroby. Ponad wszelk  w tpliwo  monitorowanie zagro enia zanie-
czyszczenia powietrza wewn trznego rt ci  powinno znale  si  w ród priorytetów analityków.

Z nierozwa nym u ywaniem rt ci i o owiu mieli my ju  do czynienia w historii cywilizacji 
ludzkiej. Staro ytni Chi czycy wierzyli, e rt  ma zbawienny wp yw na zdrowie i mo e wyd u y
ycie. Jeden z Cesarzy, a mianowicie Qin Shi Huang Di nawet wypija  pewne ilo ci rt ci. Badania 

szcz tków cesarza wykaza y spustoszenia, jakie wywo a o spo ywanie rt ci w jego organizmie. 



252 Lucjan Paw owski

Zatruciu o owiem przypisuje si  upadek Imperium Rzymskiego. Klasa rz dz c  u ywa a
cynowych i o owianych naczy , a tak e akwadukty wykonywane by y z rur o owianych.

Zgodnie z zaleceniami rzymskiego producenta wina Columella, zmia d one winogrona 
nale a o zagotowa  w naczyniach o owianych, w celu poprawienia smaku wina. Pó niej odkryto, 
e w tak gotowanym soku z winogron powstawa  octan o owiu maj cy smak s odki. Szerokie u y-

wanie o owiu w staro ytnym Rzymie, maj cego negatywny wp yw na system nerwowy cz owieka, 
przyczyni o si , jak uwa aj  niektórzy historycy, do degeneracji klasy rz dz cej i w konsekwencji 
do upadku cesarstwa rzymskiego.

Niewykluczone wi c, e wyczyny Kaliguli czy Nerona by y spowodowane zatruciem o owiem. 
Pojawia si  coraz wi cej opinii, e ludzko  zbli a si  lub nawet przekroczy a zdolno  eko-

systemów ziemi do regeneracji. Wackernagee (2006) wprowadzi  poj cie „ekologicznego odcisku 
stopy”, który okre la najmniejsz  niezb dn  powierzchni  do zapewnienia prze ycia populacji 
ludzkiej w niepogarszaj cych si  warunkach. Zgodnie z danymi Global Footprint Network (2006) 
stan zdolno ci ziemi do niezagro onej egzystencji cywilizacji ludzkiej zosta  przekroczony w 1986 r. 

W konsekwencji zasada sprawiedliwo ci miedzy-generacyjnej jest zagro ona. Wyma-
ga ona natychmiastowego spowolnienia zu ycia zasobów ziemi przez stosowanie recyklingu 
i materia ów zast pczych, a tak e zahamowania rozprzestrzeniania tych, które s  toksyczne np. 
metali ci kich na powierzchni Ziemi, aby unikn  degradacji rodowiska, gdy  obecne pokolenie 
yje na koszt przysz ych generacji (Udo 2010, Paw owski 2008b). 

Przytoczone przez mnie fakty jednoznacznie wskazuj , e wspó czesna cywilizacja jest 
niezrównowa ona (Ikerd 2008) i zdaj  si  wskazywa , e pe na równowaga nie jest mo liwa do 
osi gni cia. Nie oznacza to jednak, e nie powinni my nic robi . Z praktycznego punktu widze-
nia celem realizacji zrównowa onego rozwoju powinno by  minimalizowanie, jak to tylko jest 
mo liwe, zu ycie kopalnianych no ników energii i innych nieodnawialnych surowców. Nale y
przy pieszy  poszukiwanie materia ów zast pczych, bardziej powszechnie wyst puj cych na ziemi, 
poddaj cych si atwiej recyklingowi (Kiepas, 2006, Borys 2011, Russel 2010, Venkatesh 2010).

PROBLEM SPRAWIDLIWO CI W RÓD-GENERACYJNEJ

Od 1950 r. nast pi  w wiecie du y wzrost gospodarczy – produkcja dóbr i us ug zwi kszy a
si  siedmiokrotnie. W tym samym okresie, co prawda, liczba ludno ci na wiecie podwoi a si , ale 
po owy ryb i produkcja mi sa wzros y a  pi ciokrotnie, podobnie jak zapotrzebowanie na energi .
Zu ycie ropy naftowej, której po ow  wykorzystuje si  w transporcie wzros o siedmiokrotnie, 
a emisja dwutlenku w gla, gazu cieplarnianego b d cego g ównym sprawc  ocieplania si  klima-
tu wzros a czterokrotnie. Od 1900 roku zu ycie s odkiej wody, przede wszystkim w rolnictwie, 
wzros o sze ciokrotnie. Niestety z tego rozwoju korzysta mniejszo .

Z drugiej strony w dalszym ci gu 20% ludno ci nie ma dost pu do wody pitnej, a 40% do 
urz dze  sanitarnych i tyle samo do elektryczno ci, ponad 800 milionów osób cierpi z powodu 
niedo ywienia, a po owa ludzi na wiecie egzystuje za mniej ni  2 dolary dziennie. Tylko jedna 
pi ta ludzko ci yje w krajach uprzemys owionych, o nadmiernie wysokim, powoduj cym zanie-
czyszczenie rodowiska, poziomie produkcji i konsumpcji. Pozosta e cztery pi te to mieszka cy 
krajów rozwijaj cych si , w wi kszo ci yj cy w ubóstwie. 

Przewiduje si , e do 2050 roku liczba mieszka ców ziemi wzro nie o 3 miliardy, g ównie 
w krajach rozwijaj cych si . B d  one musia y dostosowa  swój rozwój gospodarczy do ograni-
czonych zasobów naturalnych Ziemi, które nie mog  powi ksza  si  na danie.
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Prowadzi  to b dzie do stopniowego niszczenie ekosystemu ziemi, w którym coraz drama-
tycznej ujawniaj  si  ograniczenia wszelkich zasobów: s odkiej wody, oceanów, ziem uprawnych, 
wolnej przestrzeni.

Nale y sobie u wiadomi , e zmiany zachodz ce w wiecie w ostatnich dziesi cioleciach 
nie s  optymistyczne. Po upadku socjalizmu, jedynym dominuj cym systemem jest liberalny 
kapitalizm, z jego g ównym paradygmatem „ro nij lub gi ”. Tymczasem ci g y nieograniczony 
wzrost produkcji i konsumpcji wywiera siln  presj  na zu ywanie zasobów Ziemi, w tym tak e
nieodnawialnych. 

W stosunkach mi dzyludzkich dominuj cego znaczenia nabiera konkurencja, pozostawiaj c
coraz mniej miejsca na przyjazn  wspó prac . Ma to dezintegruj cy wp yw na stosunki spo eczne. 
Kreuj c atmosfer  walki o dominacj , a w szczególno ci dominacj  ekonomiczn  zarówno wewn trz 
poszczególnych krajów jak i na arenie mi dzynarodowej. Elity ekonomiczne silnie powi zane 
z w adz  polityczn , alienuj  si  od zwyk ych ludzi, którzy pomimo demokratycznych systemów 
maj  niewielki wp yw na procesy spo eczne i ekonomiczne.

Kryminalna wojna w Iraku nigdy by nie wybuch a, gdyby decyzja o napa ci na Irak po-
dejmowana by a w referendum, a nie w zaciszu gabinetów elit politycznych i ekonomicznych. 

Zgodnie z danymi przytoczonymi przez Hart’a (2005) ró nice pomi dzy bogatymi a bied-
nymi niezwykle szybko rosn . O ile w 1961r. 20% najbogatszych posiada o bogactwo 30 razy 
wi ksze od 20% najbiedniejszych, to po 30 latach w 1991 stosunek ten wzrós  do 60 razy, osi gaj c
warto  78-krotno  w 2004r. 

W raporcie UNDP (UNDP 2005) mo na znale  informacj  mówi c  o tym, e 500 naj-
bogatszych ludzi na wiecie zgromadzi o porównywalny maj tek do tego jaki posiada 400 mln 
ludzi najubo szych. 

W Polsce sytuacja wygl da nie lepiej. Istnieje ogromna, niczym nie uzasadniona rozpi to
pomi dzy dochodami z pracy, a wi c osób zatrudnionych na etacie. Wed ug szacunków najwi k-
sze dochody s  ponad 400 krotnie wi ksze od najni szych i to w strefi e wynagrodze , nie licz c
dochodów kapita owych.

Sytuacja ta nie oznacza jednak nieuchronnej katastrofy – o ile zostan  wprowadzone 
konieczne zmiany. S  one w zasi gu naszych mo liwo ci. T  szans  jest wej cie na drog  zrów-
nowa onego rozwoju. 

wiadomo  ogromnych nierówno ci we wspó czesnym wiecie zdaje si  by  powszechna. 
W 2000 roku na sesji ONZ przyj to deklaracje o realizacji nast puj cych milenijnych celów rozwoju:

1. Wyeliminowa  skrajne ubóstwo i g ód:
zmniejszy  o po ow  liczb  ludzi, których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie,

zmniejszy  o po ow  liczb  ludzi, którzy cierpi  g ód.

2. Zapewni  powszechne nauczanie na poziomie podstawowym:
zapewni  wszystkim ch opcom i dziewcz tom mo liwo  uko czenia pe nego cyklu 

nauki na poziomie podstawowym.

3. Promowa  równo  p ci i awans spo eczny kobiet:
wyeliminowa  nierówny dost p p ci do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego 

do 2005 roku, a na wszystkich szczeblach do 2015 roku.

4. Ograniczy  umieralno  dzieci:
zmniejszy  o 2/3 wska nik umieralno ci dzieci w wieku do lat 5.

5. Poprawi  opiek  zdrowotn  nad matkami:
zmniejszy  o 3/4 wska nik umieralno ci matek.

6. Ograniczy  rozprzestrzenianie si  HIV/AIDS, malarii i innych chorób:
powstrzyma  rozprzestrzenianie si  HIV/AIDS i ograniczy  ilo  nowych zaka e ,
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powstrzyma  rozprzestrzenianie si  malarii i innych gro nych chorób i ograniczy

ilo  zachorowa .

7. Stosowa  zrównowa one metody gospodarowania zasobami naturalnymi:
uwzgl dni  zasady zrównowa onego rozwoju w krajowych strategiach i programach; 

stosowa  metody hamuj ce zubo enie zasobów rodowiska naturalnego,

zmniejszy  o po ow  liczb  ludzi pozbawionych sta ego dost pu do czystej pitnej wody,

do 2020 roku osi gn  znacz c  popraw  warunków ycia przynajmniej 100 milionów 

mieszka ców slumsów.

8. Stworzy  globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju:
dopracowa  dost pny dla wszystkich, oparty na jasnych przepisach, przewidywalny 

i nikogo nie dyskryminuj cy system handlowo-fi nansowy,

wyj  naprzeciw szczególnym potrzebom najs abiej rozwini tych pa stw poprzez 

zniesienie ce  i kontyngentów na towary eksportowane przez te kraje, zwi kszy  skal

redukcji d ugów powa nie zad u onych ubogich krajów,

we wspó pracy z krajami rozwijaj cymi si  stworzy  miejsca godnej i produktywnej 

pracy dla m odzie y.

Wszystkie kraje cz onkowskie zadeklarowa y, e osi gn  wy ej wymienione cele do 2015.
Zalet  sformu owania celów milenijnych jest to, e wskazuj  na problemy istniej ce we 

wspó czesnym wiecie, które wymagaj  systemowych rozwi za  w celu realizacji jednego z g ów-
nych postulatów zrównowa onego rozwoju, a mianowicie sprawiedliwo ci w ród-generacyjnej.

Jednak obserwacja procesów spo eczno-ekonomicznych przez ostatnie 10 lat nie napawa 
optymistycznie. Zamiast male , pog biaj  si  ró nice w dochodach, zamiast przyjaznej wspó pracy, 
coraz powszechniej dominuj cym paradygmatem staje si  konkurencja na wszystkich szczeblach, 
od zak adu pracy poczynaj c a na stosunkach mi dzynarodowych ko cz c. Ostatnio w Polsce 
nawet w obszarze nauki pojawiaj  si  nawo ywania do zast pienia wspó pracy konkurencj . Rodzi 
to atmosfer , w której koleg /kole ank  postrzegamy nie jako przyjaznego wspó pracownika, ale 
jako konkurenta.

Taki wiat jest mi obcy. Nie przecz , e sprzyja on wzrostowi wydajno ci pracy, ale czy 
rzeczywi cie w dzisiejszym wiecie najwa niejsz , najbardziej po dana zasad  powinno by
grow-or-die (ro nij lub gi ).

Co najmniej, jestem o tym g boko przekonany, zasada ta obni a jako ycia.

ROLA MONITORINGU RODOWISKA

Identyfi kowane, szkodliwe zanieczyszczenia w rodowisku to ró nego rodzaju zwi zki 
chemiczne wytworzone lub rozpraszane przez cz owieka ze skoncentrowanych depozytów natu-
ralnych w trakcie wydobywania i przetwarzania na produkty u ytkowe.

W realizacji zasady sprawiedliwo ci mi dzy-generacyjnej mówi cej o potrzebie zachowania 
rodowiska w stanie umo liwiaj cym ycie przysz ym pokoleniom narz dzia stworzone przez che-

mie analityczn , a stosowane w monitoringu rodowiska, odgrywaj  wa n  rol . Umo liwiaj  one 
bowiem identyfi kacj  oraz ledzenie przemian i przemieszczania si  zanieczyszcze  w rodowisku. 
Bez tego narz dzia trudno by oby charakteryzowa  zagro enia powoduj ce degradacje rodowiska.

Innym równie wa nym zagadnieniem jest ograniczenie emisji zanieczyszcze  do rodowi-
ska w trakcie procesów wytwórczych. Szybka kontrola analityczna pozwala nie tylko na bie c
kontrol  procesów wytwórczych i w konsekwencji ich optymalizacje skutkuj c  zmniejszeniem 
negatywnego oddzia ywania na rodowisko, ale tak e na szybkie wykrywanie zak óce , co pozwala 
na minimalizacj  awaryjnych zrzutów substancji szkodliwych do rodowiska. 
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Wyzwania jakie stoj  przed chemi  analityczn  to opracowanie metod wykrywania i ozna-
czania nowych substancji w rodowisku:

• W analizie wody pojawia si  ca a gama nowych zwi zków chemicznych tzw. substancji 
priorytetowych, które nie s  uwzgl dniane w tradycyjnym monitoringu jako ci wody, 
a które maj  du y wp yw na jako  wody z punktu widzenia zdrowia.

• Zwa ywszy, e w pomieszczeniach przebywamy oko o 2/3 naszego ycia ogromnego 
znaczenia nabiera jako  powietrza wewn trznego.

Wyzwania dla chemii analitycznej w tym zakresie s  ogromne, gdy  pojawiaj  si  wci  nowe 
materia y wyko czeniowe emituj ce ca y szereg wcze niej nie znanych zwi zków chemicznych.

Powszechne wprowadzanie wietlówek fl uorescencyjnych wymaga  b dzie zwrócenia 
szczególnej uwagi na wzrost st enia rt ci w powietrzu wewn trznym. Zwa ywszy, e dopusz-
czalne st enie rt ci tzw. rednioroczne wynosi 0,3 /m3 to ju  uszkodzenie jednej wietlówki 
fl uorescencyjnej mo e doprowadzi  do przekroczenia st enia rt ci w powietrzu wewn trznym. 

Z powy szego wynika, e chemia analityczna dostarcza podstawowych, niezb dnych na-
rz dzi umo liwiaj cych monitoring ska enia rodowiska.

Nale y jednak pami ta  i o tym, e metody analityczne wymagaj  stosowania rozpusz-
czalników, regentów, energii, a tak e w trakcie ich stosowania powstaj  odpady. Maj c to na 
uwadze, nale y przy opracowywaniu nowych metod analitycznych pami ta  o nakazach p y-
n cych z zasad zrównowa onego rozwoju ( Paryjczak 2008a, Paryjczak 2008b).

• Minimalizowa , a najlepiej zapobiega  powstawaniu odpadów sta ych i ciek ych, poprzez:
Eliminacj  lub znaczne zmniejszenie ilo ci zu ywanych odczynników, w szczególno ci
rozpuszczalników organicznych,
Redukcje emisji oparów i gazów, wytwarzanie ciek ych i sta ych odpadów w labo-
ratoriach analitycznych,
Eliminacje z procedur analitycznych odczynników o wysokiej toksyczno ci (np. 
zast powanie benzenu przez inne rozpuszczalniki),
Redukcja zu ycia energii w procedurach analitycznych.

Z powy szego wynika, e chemia analityczna odgrywa kluczow  rol  w zapewnieniu spra-
wiedliwo ci mi dzy-generacyjnej, fundamentalnej zasady zrównowa onego rozwoju.

Z tego wzgl du w ramach Dekady Edukacji nt. Zrównowa onego Rozwoju UNESCO og osi o
rok 2011 Mi dzynarodowym Rokiem Chemii. W uzasadnieniu, Dyrektor Generalny UNESCO 
pani Irina Bokova napisa a: odkrycia chemiczne pozwalaj  stawi  czo o zmianom klimatycznym 

i rozwija  alternatywne ród a energii. Chemia u atwia dost p do nieska onych zasobów wody, 

który stanowi warunek stabilnego rozwoju wielu rejonów wiata. Mi dzynarodowy Rok Chemii 

wpisuje si  w kontekst Dekady Edukacji na temat Zrównowa onego Rozwoju, przede wszystkim 

powinien jednak wp yn  na wzrost praktycznych zastosowa  dorobku tej dziedziny nauki.
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IDEA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT – REAL CHANCE 
FOR DEVELOPMENT OR UTOPIA

Summary. The basic concept of sustainable development is presented, and intra- and inter-generational justice 
is discussed. The role of environmental monitoring in the protection of the environment is shown. A suitable 
performance of analytical procedures has been recommended to assure the minimization of their infl uence 
on the pollution of environment.

Key words: sustainable development, monitoring, environment.


