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Działania KE na rzecz wdrażania gospodarki 
obiegu zamkniętego

27 stycznia br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przygotowała sprawozdanie z planu działania 
UE w sprawie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), który został przyjęty w marcu 
ub.r.  W dokumencie europosłowie podkreślili, że obecna gospodarka typu „weź, zu-
żyj, wyrzuć” musi zostać przekształcona w gospodarkę o prawdziwie zamkniętym 
obiegu, opartą na zapobieganiu marnotrawstwu oraz ograniczeniu zużycia energii 
i zasobów. 

Jeśli nadal będziemy eksploatować zasoby naturalne w obecnym tempie, to do 
2050 r. będziemy potrzebować zasobów trzech planet Ziemi – wynika z analiz UE. 
Ponieważ zasoby są ograniczone, klimat się zmienia, potrzebujemy przejścia do 
neutralnej pod względem emisji CO2, zrównoważonej i wolnej od zanieczyszczeń 
gospodarki o całkowicie zamkniętym obiegu.

GOZ to model produkcji i konsumpcji, który obejmuje dzielenie się, pożyczanie 
(leasing), ponowne wykorzystanie, naprawę, odnawianie oraz recykling materiałów 
i produktów tak długo, jak to jest możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia 
produktów i ogranicza ilość odpadów. Oznacza to odejście od dotychczasowego li-
niowego modelu ekonomicznego, który opiera się na dużych ilościach tanich, łatwo 
dostępnych materiałów i energii. Częścią tego modelu jest tzw. planowane posta-
rzanie (projektowanie w taki sposób, aby produkty miały ograniczoną żywotność) 
po to, aby konsumenci dokonywali ponownych zakupów. PE wezwał do zaprzesta-
nia takich działań.

W sprawozdaniu europosłowie zaapelowali o ustanowienie celów UE do 2030 r.  
w  zakresie zużycia materiałów i  śladu konsumpcyjnego, obejmujących cały cykl 
życia produktów wprowadzanych na unijny rynek. Poparli propozycję Komisji doty-
czącą wyboru w planie działania UE siedmiu następujących sektorów jako kluczo-
wych i niezbędnych do osiągnięcia GOZ: elektroniki i ICT; baterii, akumulatorów i po-
jazdów; opakowań; tworzyw sztucznych; wyrobów włókienniczych; budownictwa 
i budynków; żywności, wody i składników odżywczych.

Jednocześnie eurodeputowani zaakceptowali plany KE dotyczące rozszerzenia 
dyrektywy w sprawie ekoprojektowania. Ich zdaniem, nowe przepisy, przedstawio-
ne jeszcze w 2021 r., powinny określać horyzontalne zasady zrównoważonego roz-
woju i normy dla poszczególnych produktów, tak aby działały dobrze, były trwałe, 
nadawały się do wielokrotnego użytku, można je było łatwo naprawić, nie były tok-
syczne, a także nadawały się do recyklingu.

Według holenderskiego europosła Jana Huitema (Renew Europe), przejście na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym to gospodarcza szansa dla Europy, którą należy 
wykorzystać. Huitem oświadczył: „Europa nie jest kontynentem bogatym w zasoby, 
ale mamy umiejętności, wiedzę fachową i  zdolność do wprowadzania innowacji 
i  rozwoju technologii potrzebnych do zamykania obiegu i  budowania społeczeń-
stwa wolnego od odpadów. Stworzy to miejsca pracy i wzrost gospodarczy oraz 
przybliży nas do osiągnięcia naszych celów klimatycznych – korzystnych dla 
wszystkich”.

Zdaniem eurodeputowanych, konsumenci mają prawo do informacji o wpły-
wie na środowisko produktów i  usług, które kupują. Głosowanie nad raportem 
odbędzie się na jednej z najbliższych sesji plenarnych.

Elżbieta Koniuszy
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie problematyki 
sukcesji administracyjnych kar pieniężnych na skutek przekształcenia 
podmiotu w stosunku do którego taką karę orzeczono, jak również na 
skutek nabycia przedsiębiorstwa prowadzonego przez ukaranego. Na 
gruncie prawa cywilnego oraz handlowego zagadnienie sukcesji praw 
 i obowiązków są dokładnie opisane oraz doczekały się licznych opraco-
wań ze strony doktryny oraz orzecznictwa. Problem sukcesji administra-
cyjnej kar pieniężnych jest wciąż zagadnieniem dyskutowanym i obec-
nym w bieżącym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Orzecznictwo przyjmuje, że administracyjne kary pieniężne, jako reakcja 
na delikt polegający na niezastosowaniu prawa administracyjnego lub 
na jego błędnym zastosowaniu ma charakter represyjno – prewencyjny. 
Oznacza to, że powinien im podlegać jedynie sprawca deliktu, a to wy-
klucza sukcesję administracyjnej kary pieniężnej w przypadku przejścia 
przedsiębiorstwa ukaranego podmiotu na inny podmiot prawa. 

The study discusses the issue of the succession of administrative fines 
as a result of the transformation of the entity on which such a fine was 
imposed, as well as a result of the acquisition of an enterprise run by the 
punished person. In terms of civil and commercial law, the issue of the 
succession of rights and obligations is described in detail and has been 
elaborated in numerous studies, both in the doctrine and jurisprudence. 
The problem of administrative succession of financial penalties is still 
a discussed and present issue in the current case-law of the Supreme 
Administrative Court. The case-law accepts that administrative fines, 
as a reaction to a unlawful act of non-application or misapplication of 
administrative law, are repressive and preventive in nature. This means 
that only the perpetrator of the unlawful act should be subject to fines, 
and this precludes the succession of an administrative fine in the event 
of the transfer of the punished entity’s enterprise to another legal entity.

Sukcesja administracyjnych kar pieniężnych 
orzekanych na podstawie ustawy Prawo 
ochrony środowiska i ustaw pokrewnych

adw. Maciej PAKOWSKI
Izba Adwokacka w Łodzi

Pojęcie administracyjnej kary 
pieniężnej i jej miejsce w systemie 
prawa administracyjnego

Uwagi ogólne o administracyjnych karach 
pieniężnych i ich znaczeniu ustrojowym

Administracyjne kary pieniężne należą 
do jednej z najczęściej stosowanych sankcji 
administracyjnych. Samo pojęcie „sankcji 
administracyjnej” nie jest ostre, albowiem 
w literaturze spotyka się różne definicje tego 
pojęcia. Niemniej dla potrzeb niniejszego 
opracowania przyjąć można definicję po-
daną przez Mirosława Wincenciaka, z której 
wynika, że sankcja administracyjna to nakła-
dane w formie aktu stosowania prawa przez 
organ administracji publicznej, wynikające 
ze stosunku administracyjnoprawnego 
ujemne skutki dla podmiotów prawa, które 
nie stosują się do obowiązków wynikających 
z norm prawnych lub aktów stosowania pra-
wa [1]. Sankcje administracyjne dzielimy na 
pieniężne oraz niepieniężne. Sankcje niepie-
niężne polegać będą np. na ograniczeniu 
praw do wykonywania określonej działal-
ności lub utraty prawa do jej prowadzenia. 
Na gruncie prawa ochrony środowiska lub 
ustaw pokrewnych jako przykłady sankcji 
niepieniężnych należy wskazać: instytucje 
wstrzymania użytkowania instalacji bez 
wymaganego pozwolenia zintegrowanego, 
lub na skutek innych okoliczności wymienio-
nych w art. 365 lub art. 367 prawa ochrony 
środowiska [2] albo – instytucję cofnięcia 
zezwolenia na zbierania lub przetwarzanie 

odpadów, o której mowa w art. 47 ust. 2 
ustawy o odpadach [3].

Zagadnienie administracyjnej kary 
pieniężnej w pierwszej kolejności stanowi 
przedmiot zainteresowania prawa konsty-
tucyjnego. Zasada, sformułowana w art. 42 
Konstytucji RP, dotycząca odpowiedzialności 
karnej jest bowiem w niektórych opracowa-
niach rozciągana na każdy rodzaj represji [4].  
Z tego też względu autorzy opracowań przyj-
mują, że standardy konstytucyjne przewi-
dziane w art. 42 Konstytucji RP odnoszą się 
do szeroko rozumianego prawa represyj-
nego, co oznacza, że zakres zastosowania 
tego przepisu obejmuje nie tylko odpowie-
dzialność karną sensu stricto. Dominującym 
jest jednak pogląd odmienny, przeciwsta-
wiający się utożsamianiu każdej kary z karą 
penalną, a tym samym ze stosowaniem za-
sad reakcji prawnokarnej do odpowiedzial-
ności karnoadministracyjnej. W polskiej lite-
raturze prawniczej [5] przyjmuje się, że kary 
pieniężne powierzone do stosowania organom 
administracyjnym stanowią szczególną kate-
gorię środków przymusowych, ich celem jest 
zapewnienie wykonania generalnego aktu ad-
ministracyjnego przez podmiot zobowiązany, 
a cechą to, że nie realizując bezpośrednio aktu 
administracyjnego, oddziałują, poprzez pewną 
dolegliwość, na zobowiązanego, w sposób po-
średni zmuszając go do wykonania tego aktu 
[5, 6, 7]. Równocześnie przyznaje się, że fak-
tycznie pełnią cztery podstawowe funkcje: 
stymulacyjną, represyjną, prewencyjną oraz 
redystrybucyjną [8].

Odmiennie natomiast do sprawy pod-
chodzi europejskie orzecznictwo między-
narodowe. Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka pojęcie „sprawa karna”, o której mowa 
w art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wartości 
(EKPC), rozumie szeroko, aby zapewnić sze-
rokie stosowanie gwarancji procesowych. 
Skutkiem jest uznawanie za „karne” spraw 
rozpatrywanych na tle art. 6 EKPC nawet 
wtedy, gdy nie są one kwalifikowane jako 
takie w świetle prawa krajowego [9]. Postę-
powanie przed organem administracji, które 
może być zakończone nałożeniem wyso-
kiej kary, powinno, co do zasady, spełniać 
wszystkie standardy procesowe przewidzia-
ne w świetle art. 6 EKPC dla postępowań, 
w których rozstrzygane są zarzuty karne. 
Utrwalone orzecznictwo ETPC wskazuje, 
że nakładane na przedsiębiorców dolegliwe 
karnych pieniężne mają charakter sankcji 
karnych w świetle przepisów EKPC [10].

Delikt administracyjny
Na tle regulacji wynikającej z art. 189b 

KPA deliktem administracyjnym jest naru-
szenia prawa polegającego na niedopełnieniu 
obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążące-
go na osobie fizycznej, osobie prawnej albo 
jednostce organizacyjnej nieposiadającej oso-
bowości prawnej. Definicja ta zbliża pojęcie 
deliktu do pojęcia zarówno wykroczenia, jak 
i przestępstwa. Zwracał na to uwagę już Try-
bunał Konstytucyjny wskazując, że granica 
pomiędzy deliktem administracyjnym i będą-
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ku ustawy Prawo ochrony środowiska kary 
te zawarte są w dziale III art. 297–315k. 
W przypadku ustawy o odpadach zawarte 
są one w dziale VIII w art. 197–202, ustawy 
o bateriach i akumulatorach art. 97–103, 
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym – art. 91, ustawy o udziale 
społeczeństwa (…) w art. 136a-c. Nie są to 
naturalnie wszystkie administracyjne kary 
pieniężne wymierzane w związku z delikta-
mi administracyjnymi związanymi z szero-
ko pojętym prawem środowiskowym. 

Sukcesja administracyjnych kar 
pieniężnych w świetle orzecznictwa sądów 
administracyjnych

Kwestie sukcesji były przedmiotem roz-
strzygnięć sądownictwa administracyjne-
go, które stanęły na stanowisku, że brak jest 
przesłanek do uznania, iż istnieją prawne 
podstawy do sukcesji administracyjnych 
kar pieniężnych nałożonych w trybie ustawy 
Prawo ochrony środowiska. Sądy dokonały 
w pierwszej kolejności analizy tego, czym 
jest administracyjna kara pieniężna oraz 
delikt administracyjny. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie w wyroku 
z dnia 18 października 2018 r.2 potwierdził, 
że w przypadku sukcesji administracyjnej 
kary pieniężnej, zasadnicza wątpliwość 
prawna dotyczy tego, czy kara pieniężna 
stanowi obowiązek wynikający z pozwo-
lenia dotyczącego prowadzenia instalacji. 
W ocenie sądu art. 189 ustawy POŚ prze-
jęcie praw i  obowiązków wynikających 
z  pozwolenia dotyczy jedynie tych obo-
wiązków, które bezpośrednio są związane 
z wykonywaniem pozwolenia. Oznacza to, 
że nabywca instalacji ma prawa i obowiązki 
związane z udzielanym zbywcy pozwole-
niem. Niewykonanie tego obowiązku będzie 
stanowiło podstawę do nałożenia sankcji 
administracyjnej. Sąd wskazał, że przed 
wprowadzeniem legalnej definicji w KPA 
powszechnie przyjmowano, że stanowi ona 
sankcję o charakterze pieniężnym z tytułu 
niedopełnienia obowiązku albo naruszenia 
zakazu ciążącego na osobie fizycznej, praw-
nej czy jednostce organizacyjnej nieposia-
dającej osobowości prawnej. Skierowana 
ona była zawsze w stosunku do podmiotu, 
który nie realizował obowiązku, czy naru-
szał określony zakaz. Z  racji charakteru 
sankcyjnego stanowiła formę represji za 
wcześniejsze naruszenie prawa. Sąd argu-
mentował, że zasada ograniczonej sukcesji 
administracyjnej polega na tym, iż na spółki 
sukcesorki przechodzą: zezwolenia, kon-

2 Wyrok WSA Warszawa z  18.10.2019 r IV SA/Wa 
1397/18 (niepublikowane).

cą jego konsekwencją karą administracyjną 
a wykroczeniem jest płynna, a instytucja kar 
pieniężnych powiązana z problematyką sank-
cji i przymusu administracyjnego stanowi za-
gadnienie interdyscyplinarne [11]. Zważywszy 
na wskazane powyżej funkcje administra-
cyjnych kar pieniężnych oraz definicyjną 
zasadę, że administracyjna kara pieniężna 
jest sankcją (…) nakładaną przez organ admi-
nistracji publicznej (…) w następstwie naru-
szenia prawa (…) [11], nie ulega wątpliwości, 
że podmiotem sankcji może być wyłącznie 
sprawca czynu kwalifikowanego przez daną 
ustawę administracyjną jako delikt. 

Problematyka sukcesji administracyjnych 
kar pieniężnych

W praktyce pozostało jednak zagadnie-
nie sukcesji odpowiedzialności deliktowej 
w przypadku przejścia praw i obowiązków 
związanych z  przedmiotem, w  związku 
z  działalnością, którego karę orzeczono 
na podstawie sukcesji generalnej na inny 
podmiot. Z sytuacjami takimi mamy do czy-
nienia najczęściej na skutek zaistnienia zda-
rzeń cywilnoprawnych takich jak na skutek 
nabycia instalacji, nabycia nieruchomości, 
nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorga-
nizowanej części, a także na skutek prze-
kształceń podmiotowych, o których mowa 
w art. 491–584 (13) KSH [12].

Dotyczyło to sytuacji, w której do wyżej 
wymienionych przekształceń własnościo-
wych doszło, gdy postępowanie w sprawie 
wymierzenia administracyjnej kary pienięż-
nej zostało wszczęte, lecz nie zostało zakoń-
czone, względnie, gdy karę już wymierzono 
i decyzja ją określająca stała się ostateczną, 
a następnie pojawiał się inny podmiot, z któ-
rego udziałem dokonano wspominanych 
wyżej przekształceń. Punktem wyjściowym 
kontrowersji stała się:
 � po pierwsze, problematyka skutków wy-

nikających z samego przekształcenia wła-
snościowego, o których była mowa powy-
żej (zagadnienia te nie są przedmiotem ni-
niejszego pracowania) oraz
 � ogólna regulacja procesowa określają-

ca zasady sukcesji w postępowaniu admi-
nistracyjnym opisana w art. 30 ust. 4 KPA. 

Wstąpienie w prawa strony na gruncie art. 30  
ust. 4 kodeksu postępowania 
administracyjnego

Generalną zasadą postępowania admi-
nistracyjnego jest brak sukcesji, chyba że 
wynika ona wprost z przepisów prawa [13]. 
Traktując przywołany przepis jako szczegól-
ny, uznać należy sukcesję procesową jako 
dopuszczalną, jednak jedynie w  zakresie 
przedmiotowym ściśle określonym na grun-

cie przywołanej regulacji. Dla przypomnienia: 
norma procesowa wyrażona w tym przepisie 
wskazuje, że w sprawach dotyczących praw 
zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia 
prawa lub śmierci strony w toku postępowania 
na miejsce dotychczasowej strony wstępują 
jej następcy prawni. Rozwiązując liczne pro-
blemy interpretacyjne, judykatura i doktryna 
stanęły na stanowisku, że sukcesja proceso-
wa jest dopuszczalna, o ile zostaną spełnio-
ne łącznie następujące warunki:
1. następstwo prawne jest możliwe w okre-
sie od dnia wszczęcia postępowania do 
dnia, gdy decyzja wydana w toku postępo-
wania stanie się ostateczna, 
2. istnieje materialnoprawny łącznik doty-
czący przedmiotu postępowania,
3. prawa zbywalne lub dziedziczne należy 
oceniać w kontekście prawa cywilnego [14].

Rozważając kwestię przekształceń wła-
snościowych i organizacyjnych, przyjęto, że 
przekształcenia, o których mowa w art. 492 
oraz 533 KSH, są podstawą do zastosowa-
nia normy z art. 30 ust. 4 KPA1. 

Do rozstrzygnięcia zatem pozostawała 
kwestia, czy w postępowaniu w przedmiocie 
orzeczenia administracyjnej kary pienięż-
nej na podstawie ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz ustaw pokrewnych istnieje 
materialnoprawny łącznik pozwalający na 
przeniesienie odpowiedzialności wynikają-
cej z tej kary na inny podmiot, względnie na 
wstąpienie tego innego podmiotu do toczą-
cego się postepowania administracyjnego 
w przedmiocie wymierzenia tej kary. 

Dopuszczalność sukcesji
administracyjnych kar pieniężnych 
wymierzonych w trybie ustawy
Prawo ochrony środowiska i ustawy 
pokrewne
Administracyjne kary pieniężne wymierzane 
w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz ustaw pokrewnych

Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz 
ustawy pokrewne (ustawa o odpadach [15], 
ustawa o bateriach i akumulatorach [16], 
ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym [17], o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 
[18]) przewidują liczne formy deliktów admi-
nistracyjnych. Administracyjne kary pienięż-
ne przewidziane jako następstwa deliktów 
sięgnąć mogą miliona złotych.  W przypad-

1 Por. np. wyr. WSA z  5.8.2010 r., I  SA/Wa 982/10, 
Legalis; wyr. WSA w  Łodzi z  29.11.2011 r., II SA/Łd 
523/11, CBOSA; zob. też uchw. SN z  8.12.2016  r.,  
III CZP 85/16, OSNC 2017, Nr 9, poz. 97 oraz post. SN 
z 28.3.2019 r., III CZP 97/18, Legalis.
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że bez znaczenia jest nawet czas, w jakim 
wszczęto postępowania administracyjne 
w przedmiocie wymierzenia kary, a zatem, 
czy było to przed, czy po przejściu praw 
i obowiązków na inny podmiot. Kara nie 
może być rozumiana jako prawo lub obo-
wiązek wynikający z decyzji administracyj-
nej, a wyłącznie takowe podlegają przejęciu 
przez następcę prowadzącego instalację. 

Podsumowanie
Przywołane w  treści opracowania 

orzeczenia miały za swoją osnowę stan 
faktyczny, polegający na przenoszeniu na 
inny podmiot instalacji objętych pozwole-
niem zintegrowanym. Niemniej ze względu 
na wcześniej przywołane zasady sukcesji 
administracyjnej oraz represyjny i  zindy-
widualizowany charakter administracyjnej 
kary pieniężnej tezy przywołanych orze-
czeń znajdują zastosowanie również do 
innych administracyjnych kar pieniężnych 
orzekanych na podstawie ustawy Prawa 
ochrony środowiska oraz innych przywo-
łanych ustaw pokrewnych. Nieprawidłowe 
wykonywanie pozwolenia nie jest bowiem 
ani prawem, ani obowiązkiem wynikającym 
z tego pozwolenia. Jest ono naruszeniem jego 
warunków. Odpowiedzialność za naruszenie 
warunków pozwolenia odnosi się do tego, kto 
dopuścił się tego naruszenia w okresie, kiedy 
przysługiwało mu przedmiotowe pozwolenie. 
Decyzja potwierdzająca ten stan rzeczy i okre-
ślająca tę odpowiedzialność w postaci kary 
pieniężnej musi być skierowana do podmiotu, 
który faktycznie naruszył warunki pozwolenia 
i prowadził instalację, a nie do podmiotu, który 
nie miał nic wspólnego z jego naruszeniem.

Tak więc o  ile przekształcenie pod-
miotowe dokonane na gruncie kodeksu 
spółek handlowych oraz nabycie przed-
siębiorstwa, o którym mowa w kodeksie 
cywilnym, są przesłankami do zaistnienia 
sukcesji administracyjnej w rozumieniu art. 
30 ust.4 KPA, o tyle przedmiotem tej suk-
cesji nie są administracyjne kary pieniężne 
orzeczone wobec ukaranego w ten sposób 
podmiotu. 

cesje, ulgi, które zostały przyznane spółce 
przejmowanej lub którejkolwiek ze spółek 
łączących się w trybie fuzji. Sukcesja admi-
nistracyjnoprawna w odróżnieniu od cywil-
noprawnej, która zawsze musi być pełna, 
ma charakter ograniczony. Stanowi wyjątek 
od zasady nieprzenoszenia praw i obowiąz-
ków o charakterze publicznoprawnym. Jako 
taka zatem podlega wykładni zawężającej, 
co oznacza, że musi zostać ściśle skonkre-
tyzowany zakres tych przeniesionych praw 
i obowiązków. Zdaniem sądu administracyj-
na kara pieniężna nie jest ani prawem, ani 
obowiązkiem wynikającym z treści decyzji 
administracyjnej, jaką jest pozwolenie emi-
syjne. Treścią pozwolenia bowiem nie jest 
prowadzenie instalacji wbrew jego treści. 
Sąd uznał, że sankcja nieprawidłowego wy-
konywania określonych w pozwoleniu wa-
runków nie stanowi obowiązku wynikające-
go z decyzji administracyjnej. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że identyczne stanowi-
sko reprezentował NSA w swoim wyroku 
z dnia 29 września 2010 r., sygn. akt II OSK 
1465/09, w którym stwierdził, że decyzja 
wymierzająca karę pieniężną nie ma na celu 
ukształtowania pozycji prawnej nowej spółki 
na przyszłość, lecz jest formą represji za 
wcześniejsze naruszenie prawa. Identycz-
ny pogląd zaprezentowany został w wyroku 
NSA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie 
o sygn. akt: II GSK 1502/15, w którym sąd 
stwierdził, że: nawet przekształcenie pod-
miotowe już ukaranej karą administracyjną 
spółki nie skutkuje – w świetle art. 531 § 2 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 
spółek handlowych (tj. DzU z 2016 r. poz. 
1578 ze zm.) – automatycznym przejęciem 
obowiązku zapłacenia tej kary przez spółkę 
nowo zawiązaną wstępującą w prawa i obo-
wiązki spółki dzielonej zgodnie z planem 
podziału, a wynika to z represyjno-prewen-
cyjnego charakteru kary. 

Pogląd ten w zakresie przepisów do-
tyczących ochrony środowiska został 
utrwalony w orzeczeniu NSA z 23.04.2020 
w sprawie o sygn. akt: II OSK 1694/19. Roz-
poznając skargę kasacyjną, NSA stwierdził, 

Fot. Pixabay
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Polityka klimatyczno-energetyczna UE zakłada, że do 2030 r. w całkowi-
tym zużyciu energii, 32% udziału będzie miała energia z odnawialnych 
źródeł. Dynamiczny rozwój inwestycji w biogazownie rolnicze, a co za 
tym idzie, w produkcję biogazu, w dużym stopniu przyczyni się do zreali-
zowania tych założeń. Pozwalają one na wyprodukowanie energii oraz 
umożliwiają utylizację odpadów roślinnych, zwierzęcych i poprodukcyj-
nych podczas fermentacji metanowej. Jest to złożony proces bioche-
miczny, który można odpowiednio stymulować przez dobór odpowiedniej 
temperatury, substratów, wielkości fermentatora itp. Ponadto, oprócz 
biogazu, po fermentacji metanowej pozyskujemy pełnowartościowy 
nawóz (poferment).

The European Union’s climate and energy policy assumes that by 2030, 
energy from renewable sources will account for 32% of total energy 
consumption. The dynamic development of investments in agricultural 
biogas plants and biogas production will largely contribute to the imple-
mentation of these assumptions. They allow for the production of energy 
and the utilization of plant, animal and post-production waste during 
methane fermentation. It is a complex biochemical process that can be 
properly stimulated by selecting the appropriate temperature, substrates, 
fermenter size, etc. Moreover, apart from biogas, after methane fermen-
tation, complete fertilizer is obtained (digestate).

Jak rozpocząć budowę biogazowni rolniczej 
– dobór elementów
How to Start Construction of an Agricultural Biogas Plant – Selection of Components 

mgr inż. Kinga BOREK
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział Warszawa, 

Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi
dr inż. Kamil ROMAN

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
dr hab. inż. Jan BARWICKI

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Potrzeba rozwoju Odnawialnych 
Źródeł Energii (OZE), w tym po-
zyskanie biogazu, jest wynikiem 
realizacji zobowiązań polityki 

klimatyczno-energetycznej UE do 2030 r. 
Najważniejszym celem do realizacji jest 
zwiększenie do co najmniej 32% udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w całkowi-
tym zużyciu energii. 

Jednym z elementów umożliwiających 
realizację zobowiązań pakietu jest rozwój 
inwestycyji związanych z produkcją biogazu 
w oparciu o substraty z produkcji zwierzę-
cej i roślinnej oraz odpady poprodukcyjne 
z przetwórstwa rolno-spożywczego. Biogaz 
rolniczy oraz biogazownie rolnicze należą 
do najszybciej rozwijających się segmen-
tów energetyki odnawialnej w Europie [14]. 
Głównym celem prac badawczych obejmu-
jących instalacje biogazowe jest zwiększe-
nie efektywności produkcji metanu. Ponadto, 
nie bez znaczenia dla rolnictwa i ochrony 
środowiska są potrzeby utylizacji odpadów 
z produkcji rolniczej, w tym zwierzęcej i prze-
twórstwa. 

Biogazownie rolnicze i biogaz
Biogazownia rolnicza to zespół urzą-

dzeń służących do prowadzenia fermen-
tacji metanowej substratów organicznych, 

wytworzonych w gospodarstwie rolnym, 
jak również umożliwiających ich wykorzy-
stanie po zakończonym procesie fermen-
tacji. 

Biogaz rolniczy to paliwo gazowe 
otrzymywane w procesie fermentacji me-
tanowej surowców rolniczych, produktów 
ubocznych rolnictwa, płynnych lub sta-
łych odchodów zwierzęcych, produktów 
ubocznych lub pozostałości z przetwór-
stwa produktów pochodzenia rolniczego 
lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu 
pozyskanego z surowców pochodzących 
z oczyszczalni ścieków oraz składowisk 
odpadów.

Fermentacja metanowa
Jednym z głównych problemów rolnic-

twa w Polsce jest znaczna koncentracja 
pogłowia, która prowadzi do problemu za-
gospodarowania odchodów, wykraczają-
cego poza proces produkcyjny. Duża ilość 
odchodów zwierzęcych jest powodem do 
szukania racjonalnych metod ich przero-
bu i wykorzystania, zwłaszcza gnojowicy. 
Produkcja gnojowicy znacznie przekracza 
potrzeby nawozowe upraw, dlatego należy 
poddać ją skutecznej utylizacji. 

Jedną z metod utylizacji gnojowicy jest 
poddanie jej fermentacji metanowej, która 

jest złożonym procesem biochemicznym 
zachodzącym w warunkach beztlenowych. 
Wyróżnia się w niej cztery podstawowe eta-
py: hydrolizę, kwasogenezę (fazę kwaśną), 
acetogenezę (octanogenezę), metanogene-
zę. Każdy z tych etapów jest prowadzony 
przez odpowiednie bakterie. W zależności 
od temperatury fermentację metanową 
można podzielić na trzy grupy:
 � fermentacja psychrofilna 4–27°C – fer-

mentacja, która przebiega bardzo powoli, 
a ilość wyprodukowanego w tym procesie 
biogazu jest mała;
 � fermentacja mezofilna 27–44°C – 

w tej temperaturze pracuje większość ko-
mór fermentacyjnych, ilość pozyskane-
go biogazu jest większa od fermentacji 
psychrofilnej;
 �  fermentacja termofilna 48–70°C – tem-

peratura, w której otrzymuje się największe 
ilości biogazu. 

Wielocząsteczkowe substancje orga-
niczne są rozkładane przez bakterie na 
proste związki chemiczne ustabilizowane 
– głównie metan (CH4) i dwutlenek węgla 
(CO2). Organiczną masę gnojowicy tworzą 
głównie tłuszcze, białka i  węglowodany. 
W procesach beztlenowego rozkładu część 
z nich, w wyniku przemian biochemicznych, 
mineralizuje się do prostych związków che-

DOI: 10.15199/2.2021.2.1
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Czas przetrzymywania wsadu podczas 
fermentacji biogazowej powinien wyno-
sić ok. trzech tygodni w temp. 35-38°C. 
Umożliwia to uzyskanie wysokiego pozio-
mu produkcji biogazu bez nadmiernego 
wykorzystywania pojemności komory fer-
metnacyjnej.

Powołując się na badania laboratoryjne 
oraz dostępną literaturę światową moż-
na określić, że produkcja biogazu z 1 kg 
suchej pozostałości organicznej powinna 
oscylować w granicach 0,6 m3. Natomiast 
produkcja z 1 m3 objętości czynnej komory 
powinna wynosić ok. 1,2 m3 biogazu na 
dobę.

Biogaz  uzyskany w fermentacji będzie 
odprowadzany z reaktora rurociągiem wy-
posażonym w odwadniacz i odsiarczalnik 
do zbiornika gazu.

Ze zbiornika gaz kierowany jest do od-
biorników kotła centralnego ogrzewania 
instalacji grzewczej reaktora oraz innych 
odbiorników w  zależności od potrzeb. 
Przefermentowany i  częściowo odwod-
niony poferment będzie wykorzystywany 
jako cenny nawóz. Można go rozprowa-
dzać w  formie płynnej lub po dalszym 
odwodnieniu (separacji) jako nawóz stały.

Do podstawowych parametrów wpły-
wających na bilans energetyczny należy 
zaliczyć: rodzaj materiału poddanego fer-
mentacji i zawartość w nim suchej masy, 
proporcje ilościowe składników (w przy-
padku tzw. kofermentacji), temperaturę i jej 
wahania w czasie, staranność wykonania 
izolacji termicznej komory, czas retencji 
hydraulicznej, ilość i  częstotliwość po-
dawania wsadu, obciążenie komory fer-
mentacyjnej, częstotliwość i dokładność 
mieszania.

Największe możliwości pozyskania bio-
gazu mają gospodarstwa rolne o produkcji 
dobowej ok. 2,5 m3 gnojowicy o zawartości 
5% suchej masy. Łączny potencjał roczny 
sięga ok. 38 mln m3 gnojowicy i 51 mln t 
obornika. Jak wykazały badania doświad-
czalnych biogazowni eksploatowanych 
w rolnictwie, z 1 m3 płynnych odchodów 
potencjalnie można uzyskać średnio  
20 m3 biogazu, a z 1 t obornika 45 m3 bioga-
zu o wartości energetycznej ok. 23 MJ.m-3.  
W ostatnich latach w celu poprawy efek-
tywności produkcji energii z biogazowni 
rolniczych podawane są substraty roślin-
ne, zestawione poniżej. Charakterystykę 
energetyczną substratu stanowiącego 
element wsadu do badanej instalacji po-
dano w tab. 2, zaś uzysk biogazu z różnych 
substratów w tab. 3.

Właściwości obornika i gnojowicy ule-
gają zmianom podczas procesu fermenta-

ekologiczny przefermentowany nawóz 
z różnego rodzaju dodatkami roślinnymi 
jak kukurydza, kiszonka czy też masa zie-
lona (również zakiszona) jest zaliczany 
do grupy bardzo aktywnych biologicznie 
nawozów stymulujących wzrost i rozwój 
roślin uprawnych zbożowych i okopowych, 
a także użytków zielonych, które bardzo 
efektywnie reagują na nawożenie tym 
substratem biologicznym, szczególnie 
na lżejszych glebach. Trzecim celem jest 
ochrona środowiska wodnego, glebowego 
i powietrznego przed ewentualnym skaże-
niem bakteriami i grzybami, znajdującymi 
się w świeżym, nieprzefermentowanym np. 
pomiocie od brojlerów. Są to na ogół bakte-
rie wywołujące różnego rodzaju schorzenia 
przewodu pokarmowego u ludzi i zwierząt 
(gronkowce, bakterie zaliczone do bakterii 
czerwonki, salmonella, bakterie Coli, itp.)

W Polsce jest miejsce zarówno dla mi-
krobiogazowni rolniczych poniżej 100 kW  
zainstalowanej mocy, jak i dla obiektów 
wielokrotnie większych. Ostateczna de-
cyzja inwestycyjna powinna wynikać z ra-
chunku możliwości i potrzeb. 

Możliwości jest wiele np. uruchomienie 
produkcji na podstawie dostępnych rozwią-
zań krajowych przez zakup licencji – w tym 
przypadku korzyści odniosą wszyscy.

Promowanie stosowania odnawialnych 
źródeł energii przyniesie korzyść w postaci 
zwiększenia lokalnego, a w efekcie także 
krajowego bezpieczeństwa energetyczne-
go i znaczącego rozwoju obszarów wiej-
skich oraz aktywizacji zawodowej rolników, 
zwiększenia ich dochodów. Zlikwidowany 
będzie problem odpadów, których możli-
wość składowania, zgodnie z obowiązują-
cym prawem unijnym, będzie ograniczana 
w kolejnych latach.

Nowe prawo energetyczne stwarza 
możliwości wytwarzania w  biogazow-
ni rolniczej nie tylko energii elektrycznej 
i cieplnej, ale również wprowadzenia bio-
gazu rolniczego do gazowych sieci dystry-
bucyjnych po oczyszczeniu go do jakości 
gazu ziemnego.

Proces fermentacji metanowej polega 
na biochemicznym rozkładzie substancji 
organicznych w warunkach beztlenowych. 
W wyniku reakcji zachodzących z udzia-
łem bakterii metanowych powstaje biogaz 
składający się głównie z metanu w ilości 
ok. 60% oraz dwutlenku węgla. W celu za-
pewnienia prawidłowego przebiegu pro-
cesu konieczne jest także mieszanie całej 
zawartości reaktora. Mieszanie powoduje 
jednorodność całej konsystencji oraz utrzy-
muje jednakową temperaturę substratów 
[1, 6. 8, 15, 16].

micznych. Pozostałe części, np. trudno roz-
kładalna celuloza i ligniny, nie zmieniają się 
i w pierwotnej postaci są usuwane z komory 
fermentacyjnej. 

Podczas fermentacji metanowej odpa-
dy podlegają stabilizacji w wyniku usunię-
cia dużej ilości węgla. Jedynymi usuwany-
mi z systemu składnikami są wydzielające 
się gazy: CH4, CO2 i H2S. W trakcie tego pro-
cesu cały azot konserwowany jest w for-
mie organicznej lub amoniakalnej.

Badania wykazują, że masa przefermen-
towana ma większą wartość nawozową 
niż nawóz naturalny np. obornik czy gnojo- 
wica [11]. Dodatkowo nie wydzielają się 
nieprzyjemne zapachy podczas magazyno-
wania w zbiornikach i rozdeszczowywania 
na polu. Nie przyciągają much ani nie są 
siedliskiem nasion chwastów i mikroorga-
nizmów chorobotwórczych. Wynik nawoże-
nia przefermentowaną masą jest taki sam, 
jak nawożenie kompostem [7]. 

Duże znaczenie ma właściwe przygoto-
wanie nawozu naturalnego (gnojowicy) do 
fermentacji. Przede wszystkim okres jego 
wstępnego przygotowania przed załado-
waniem do komory fermentacyjnej powi-
nien być jak najkrótszy. Zbiorniki wstępnie 
magazynujące gnojowicę powinny mieć 
izolację cieplną, aby utrzymać substrat 
w  odpowiedniej temperaturze zarówno 
zimą, jak i w lecie. Zbytnie wychłodzenie 
i utrzymywanie odchodów zwierzęcych 
w wysokiej temperaturze obniża ich war-
tość jako fermentowanego substratu. 

Pozyskanie biogazu
Produkcja i wykorzystanie energii po-

chodzenia rolniczego to szansa na dywer-
syfikację i wzrost przychodów rolniczych 
oraz bezpieczeństwa energetycznego wsi, 
a także poprawa ochrony środowiska na te-
renach rolniczych. Dla rolnika (producenta 
rolnego) produkty uboczne z podstawowej 
działalności są potencjalnymi surowcami 
do produkcji energii elektrycznej i cieplnej 
na własne potrzeby w instalacjach bioga-
zowych o niewielkiej mocy, a jej nadmiar 
może być sprzedawany. 

Charakterystykę parametrów bioga-
zowni rolniczej przedstawiono w tab. 1.

Opracowanie technologii, a  następ-
nie konstrukcji i budowy biogazowni oraz 
urządzeń towarzyszących oraz ich wyko-
rzystanie w postaci biogazu czy też energii 
elektrycznej i ciepła umożliwi użytkowni-
kowi oszczędności w  kosztach eksplo-
atacyjnych. Drugą korzyścią gospodarczą 
jest efektywniejsze rolnicze wykorzystanie 
przefermentowanego nawozu naturalne-
go oraz odpadów poprodukcyjnych. Ten 
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 � energię elektryczną i ciepło - w układach 
skojarzonych [4].

Dobór elementów biogazowni
Podstawowymi zespołami instalacji 

biogazowej, które decydują o efektywności 
produkcji energii są:
 � komora fermentacyjna (bioreaktor),
 � zbiornik wstępny do magazynowania 

substratu,
 � silos na kiszonkę (np. z kukurydzy),
 � agregat kogeneracyjny,
 � zbiornik gazu,
 � zbiornik na masę pofermentacyjną.

Zbiornik powinien mieć kształt cy-
lindryczny i  wysokość równą wysoko-
ści komory fermentacyjnej. Okres prze-
chowywania masy pofermentacyjnej 
w zbiorniku powinien uwzględniać okres, 
w  jakim ziemia jest zamarznięta (mie-
siące zimowe); kiedy nawóz nie może 
wniknąć do gleby istnieje ryzyko jego 
spływania i  może dojść do zanieczysz-
czenia wód powierzchniowych [5, 10].  
Typowa długość tego okresu wynosi  
Tpo = 100 dni. 

W tab. 5 przedstawiono dobór wielkości 
(m3, ton) potrzebnych substratów nawozów 
naturalnych i wielkości powierzchni upraw 
pod rośliny energetyczne (np. kiszonkę czy 
zielonkę), powierzchni silosów, wielkości 
komory fermentacyjnej w zależności od 
mocy elektrycznej agregatu. 

W przypadku stosowania materiałów 
wymagających higienizacji (np. odpady 
poubojowe) niezbędne jest uwzględnienie 
w  planach biogazowni etapu higieniza-
cyjnego. Po przejściu  obróbki wstępnej 
substrat przedostaje się do fermentatora, 
gdzie jest poddawany fermentacji.

 � energię elektryczną, która jest wtłacza-
na bezpośrednio do sieci lub wytworzoną 
w gazowych generatorach prądu,
 � ciepło (w kotłach gazowych),

cji. Następuje rozpad materii organicznej, 
zaś organiczny azot przetwarzany jest na 
amoniak itd. Efekty tych przemian mogą 
być korzystne z punktu widzenia pobiera-
nia składników nawozowych przez rośliny. 
Jednakże z procesem tym wiąże się tak-
że ryzyko nadmiernych strat składników 
nawozowych (drogą np. parowania amo-
niaku) w przypadku nieostrożnego obcho-
dzenia się z przefermentowaną gnojowicą.

Głównymi składnikami biogazu są 
dwutlenek węgla (CO2) i metan (CH4). Ich 
procentowy udział podano w tab. 4.

Wyprodukowany w procesie fermen-
tacji biogaz może być wykorzystywany na 
wiele sposobów po jego przetworzeniu na:

Tab. 1. Charakterystyka parametrów biogazowni rolniczej i procesu fermentacji metanowej [3]

Wyszczególnienie Symbol Jednostka Objaśnienie

Jednostkowa produkcja gazu
JPG dm3 . kg-1 . d-1

dm3 . g-1 . d-1

objętość biogazu wyprodukowana w jednostce czasu zmierzona w jednostce objętości na jednostkę 
objętości lub masy poddanego fermentacji substratu

Komora fermentacyjna KF -
urządzenie, w którym w warunkach beztlenowych przeprowadza się fermentację odpadów orga-
nicznych

Obciążenie komory 
fermentacyjnej

OKF -
stosunek ilości suchej pozostałości organicznej doprowadzonej do komory w ciągu doby do pojem-
ności czynnej komory lub masy zawartości komory właściwej

Pojemność czynna komory fer-
mentacyjnej

PCKF m3 objętość substratu znajdującego się wewnątrz komory z wyłączeniem substratu znajdującego się 
w części martwej

Pojemność komory 
fermentacyjnej

PKF m3 całkowita objętość komory fermentacyjnej wynikająca z jej wymiarów geometrycznych

Pojemność martwa komory fer-
mentacyjnej

PMKF m3 objętość części komory nie wykorzystywanej do bezpośredniej produkcji gazu

Sucha pozostałość SP %, g sucha pozostałość obliczona wg PN-78/C-045541

Sucha pozostałość 
organiczna

SPO %, g sucha pozostałość organiczna obliczana wg PN-78/C-045541

Czas fermentacji TF d
czas przetrzymywania substratu w KF. Dla KF przeznaczonych do fermentacji ciągłej TF oblicza się 
dzieląc pojemność czynną komory przez objętość wsadu dostarczonego w ciągu doby

Temperatura komory TK K, °C temperatura wewnątrz KF

Tab. 2. Parametry substratu i produkcja biogazu z wybranych roślin [9]

Substrat roślinny Plon świeżej masy Biogaz Energia

[t•ha-1] [m3•ha-1] [GJ•ha-1]

Kukurydza 30-50 6050-6750 45-87

Lucerna 25-35 3960-4360 85-94

Żyto 30-40 1620-2025 35-43

Pszenżyto 30 2430 52

Burak
cukrowy korzeń 40-70 10260 220

cukrowy liście 30-50 3375 72

Słonecznik 30-50 2430-3240 52-70

Rzepak 20-35 1010-1620 22-37

Tab. 3. Uzysk biogazu i zawartość metanu w nawozach naturalnych [12]

Podłoże
Uzysk biogazu Zawartość CH4

[% obj.][m3•t-1 podłoża] [m3•t-1 smo*]

Gnojowica bydła 20-30 200-500 60

Gnojowica świń 20-35 300-700 60-70

Obornik bydła 40-50 210-300 60

Obornik świń 55-65 270-450 60

Pomiot kurzy 70-90 250-450 60
* smo – sucha masa organiczna.

Tab. 4. Procentowa zawartość głównych składników 
biogazu [13]

Składnik
Zawartość [%]

zakres średnio

Metan CH4 52-85 65

Dwutlenek 
węgla CO2

14-48 34,8

Siarkowodór 
H2S

0,08-5,5 0,2

Wodór H2 0,0 - 0,5 ilości 
śladowe
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spodarstw rodzinnych i farmerskich. Falenty. Wy-
dawnictwo ITP: 94. 

[14] Obrycka E., 2014, Korzyści społeczne i ekonomicz-
ne budowy biogazowni rolniczych. Zeszyty Nauko-
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107: 163-176.
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Effect of digestate disintegration on anaerobic di-
gestion of organic waste. Bioresource Technology, 
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 � rozwój infrastruktury w rejonie inwesty-
cji poprzez wykorzystanie ciepła do ogrze-
wania domów,
 � wzrost atrakcyjności turystycznej,
 � możliwość lepszego planowania przez 

podmioty rolnicze dostarczające substraty.
Budowa biogazowni rolniczych to rów-

nież możliwość dodatkowego zatrudnienia 
1–2 osób na 20–50 kW mocy elektrycznej 
instalacji biogazowej.
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W fermentacji ciągłej (mokrej) najczęst-
sze zastosowanie mają instalacje jednoeta-
powe, które pracują według metody prze-
pływowej. W procesach dwuetapowych do 
fermentatora właściwego jest podłączony 
fermentator wstępny, który rozpoczyna 
proces. W tym fermentatorze są optymal-
nie warunki dla pierwszych dwóch etapów 
rozkładu (hydrolizy i kwasogenezy). Z fer-
mentatora wstępnego substrat przedostaje 
się do fermentatora głównego, w którym 
zachodzą kolejne etapy procesu technolo-
gicznego. Osady pofermentacyjne są skła-
dowane w zamkniętych fermentatorach do 
dofermentowania z wykorzystaniem bio-
gazu lub w otwartych zbiornikach na osa-
dy pofermentacyjne i z reguły, jako nawóz 
płynny, zostają wywiezione na grunty rolne.

Dobór wielkości komory fermentacyjnej 
oraz wielkości i rodzaju substratu niezbęd-
nego do określonej projektowanej mocy 
agregatu przedstawiono w tab. 5.

W  projektowaniu wielkości instalacji 
biogazowej można przyjąć następujący od-
powiednik: 1000 m3 gnojowicy odpowiada  
3 ha uprawy kukurydzy.

Poszczególnym wartościom instalacji 
biogazowych, od instalacji „G” o mocy agre-
gatu koogeneracyjnego 40 kW do mocy 
250 kW – „XXL”, przypisane są wielkości: 
komór fermentacyjnych, ilości niezbędnej 
gnojowicy, powierzchnie upraw, powierzch-
nie silosu do magazynowania kiszonki. Po-
dane parametry poszczególnych węzłów 
(modułów) technologicznych są określone 
orientacyjnie, pozwalają  na przygotowanie 
założeń do konkretnych projektów. W tab. 6 
przedstawiono obliczeniową obsadę zwie-
rząt (DJP – duża jednostka przeliczeniowa 
inwentarza, 1 DJP = 500 kg) i powierzchnie 
gruntów ornych (ha)

Zalety budowy 
biogazowni rolniczych

Przy podejmowaniu decyzji dotyczą-
cych budowy biogazowni rolniczej należy 
uwzględnić korzyści  inwestycji:
 � niezależność energetyczna,
 � redukcja niekontrolowanej emisji me- 

tanu,
 � redukcja emisji CO2,
 � wykorzystanie lokalnych zasobów ener-

getycznych z biomasy np. roślin z traw nie-
wykaszanych rolniczo,
 � ograniczenie szkód w środowisku,
 � zagospodarowanie odpadów,
 � uzyskanie pełnowartościowego nawozu,
 � wspieranie rozwoju społeczno – gospo-

darczego – nowe miejsca pracy,
 � zmniejszenie kosztów utylizacji od- 

padów,

Tab. 5. Charakterystyka danych wejściowych w zależności od potrzeb mocy agregatu [2]

Typ
 instalacji

Moc
 agregatu

Komora
 fermentacyjna

Gnojowica/
/obornik

Powierzchnia 
upraw

energetycznych

Objętość 
silosu 

na kiszonkę

G 20 kW 400 m3 17 m3 na dzień 0 ha 0 m3

S 75 kW 800 m3 1800 m3 gnojowicy
1150 t obornika

20 ha 1100 m3

M 110 kW 900 m3 1800 m3 gnojowicy
1150 t obornika 

30 ha 1700 m3

L 150 kW 1100 m3 1800 m3 gnojowicy
1150 t obornika

50 ha 2700 m3

XL 180 kW 1200 m3 1800 m3 gnojowicy
1150 t obornika

60 ha 3300 m3

XXL 250-600 kW 2000 m3 1800 m3 gnojowicy
1150 t obornika

90 ha 5000 m3

Tab. 6. Obliczeniowa obsada zwierząt (DJP), powierzchnia gruntów ornych i typu instalacji [2]

Typ instalacji Obsada (DJP) Powierzchnia
 gruntów ornych (ha)

Powierzchnia upraw 
energetycznych (ha)

G 340 340-510 0

S 200 220-330 20

M 200 230-330 30

L 200 250-350 50

XL 200 260-360 60

XXL 200 290-390 90
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Przeanalizowano warunki fermentacji beztlenowej w bioreaktorze. Wska-
zano na wymagane kryteria techniczno-technologiczne wytwarzania bio-
gazu. Dokonano przeglądu metod i technik stosowanych w immobilizacji 
mikroorganizmów metanogennych. 
Artykuł dotyczy zaadoptowania gnojowicy świńskiej. Wskazano również 
na aspekty procesu fermentacji mezofilowej dla opracowanego i eks-
ploatowanego układu produkcji biogazu rolniczego przy użyciu złoża 
adhezyjnego umieszczonego wewnątrz fermentatora.
Słowa kluczowe: gnojowica świńska, fermentacja, biogaz rolniczy, im-
mobilizacja, złoże adhezyjne.

The conditions of anaerobic fermentation in a bioreactor were analyzed. 
The required technical and technological criteria for biogas production 
were indicated. The methods and techniques used in the immobilization 
of methanogenic microorganisms were reviewed.
The article deals with the adaptation of pig slurry. The aspects of the me-
sophilic fermentation process for the developed and operated agricultural 
biogas production system with the use of an adhesive bed placed inside 
the fermentor were also indicated.
Keywords: pig slurry, fermentation, agricultural biogas, immobilization, 
adhesive bed.

Gnojowica świńska – wartościowy substrat
do produkcji biogazu rolniczego
Pig Slurry – a Valuable Substrate Forthe Production of Agricultural Biogas

dr inż. Grzegorz WAŁOWSKI
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach 
Zakład Energii Odnawialnych, oddział w Poznaniu

Światowa strategia gospodarcza oraz 
polityka Unii Europejskiej wymusza 
wspieranie i  rozwój niskoemisyj-
nych systemów gospodarowania 

i wytwarzania energii [8, 9]. Zakłada się, że 
systemy wsparcia działań niskoemisyjnych 
będą uwzględniały odnawialne źródła ener-
gii (OZE) w niewielkim stopniu. Pojawia się 
więc potrzeba poprawy efektywności stoso-
wanych obecnie technik produkcji biogazu 
w celu poprawy opłacalności dla indywidu-
alnych rolników.

W przypadku biogazowni efektywność 
musi dotyczyć również poprawy stopnia wy-
korzystania biomasy. Stosowane technologie 
mają jeszcze bardzo duże rezerwy w tym za-
kresie [3]. Ich uruchomienie umożliwi inten-
sywny rozwój biogazowni przy oszczędnym 
zaangażowaniu powierzchni dostępnych 
użytków rolniczych i ograniczonym wyko-
rzystaniu powierzchni upraw paszowych 
i konsumpcyjnych.

Rozpowszechnienie metod fermentacji 
wiąże się przede wszystkim z rozwiązaniem 
problemu wolnego czasu namnażania się 
bakterii prowadzących ten proces. Szcze-
gólnie dotyczy to bakterii metanogennych, 
odpowiedzialnych za ostatni najważniejszy 
etap fermentacji. Częściowo rozwiązano ten 
problem przez technologiczne wyodrębnie-
nie dwóch zasadniczych etapów fermentacji. 
Pierwszy etap obejmuje szybkie fazy hydro-
lizy, acido- i acetogenne, a drugi fazę meta-
nową. To rozwiązanie pozwoliło także na 
zmniejszenie zagrożenia stabilności procesu 
wynikającego z nagromadzenia produktów 

podczas pierwszych faz, co wpływa hamują-
co na fazę ostatnią. Lecz największy postęp 
wynikał ze skutecznego uzyskania populacji 
drobnoustrojów o dobrych własnościach se-
dymentacyjnych, bądź dzięki uzyskaniu ich 
granulkowatej formy lub też zastosowania no-
śników do immobilizacji drobnoustrojów [13].

Techniki dotyczące wydajności 
metanotwórczej

Fermentacja beztlenowa jest procesem 
biologicznym, w którym bakterie metanowe 
rozkładają materię organiczną w warunkach 
beztlenowych, a produktem końcowym tego 
procesu jest biogaz o składzie CH4 (50–75)% 
i CO2 (25–50)% [9, 3, 14]. Fermentację bez-
tlenową można podzielić na cztery etapy, 
w których następuje kolejno:

1) hydroliza – enzymy wytwarzane przez 
bakterie hydrolityczne, rozkładają białka, lipi-
dy i węglowodany do aminokwasów, kwasów 
tłuszczowych o długich łańcuchach i cukrów;

2) zakwaszanie – bakterie kwasotwórcze 
ze związków powstałych podczas hydrolizy, 
wytwarzają lotne kwasy tłuszczowe (kwas 
masłowy, octowy i propionowy) oraz dwu-
tlenek węgla, wodór i etanol;

3) acetogeneza – przy udziale bakterii 
kwasotwórczych powstaje kwas octowy, 
wodór i ditlenek węgla;

4) metanogeneza – z kwasu octowego 
i wodoru wytwarzany jest produkt finalny, 
czyli biogaz.

Podczas fermentacji metanowej w typo-
wej biogazowni rolniczej, substraty roślinne, 
takie jak np.: słoma rzepakowa, siano, słoma 

kukurydziana, czyli substraty lignocelulozo-
we, w niewielkim stopniu ulegają rozkładowi. 
Spowodowane jest to tym, że substraty te 
składają się z ligniny, która otacza celulozę 
i hemicelulozę. Struktura ta bardzo mocno 
ogranicza ich zdolność do biodegradacji. 
Celulozy i hemicelulozy są natomiast łatwo 
rozkładane przez bakterie beztlenowe i mogą 
być przekształcone w biometan [3].

Ponieważ lignina nie jest trawiona przez 
bakterie anaerobowe w procesie fermentacji 
beztlenowej poszukuje się rozwiązań, które po-
zwolą opracować metody efektywnej obróbki 
wstępnej rozdrobnienia biomasy, przyczynia-
jąc się tym samym do ułatwienia hydrolizy 
w procesie fermentacji. Stanowi to problem 
natury technicznej, dlatego też poszukuje się 
metod, które doprowadzają do uwolnienia 
celulozy oraz hemicelulozy dla osiągnięcia 
wydajności i jakości wytwarzania biogazu [15].

Jak wynika z dotychczasowego stanu 
wiedzy, duża różnorodność technik możli-
wych do zastosowania w doskonaleniu rol-
niczych instalacji biogazowych powoduje, 
że ocena wpływu na środowisko naturalne 
zastosowanych rozwiązań technologicznych 
i technicznych jest bardzo trudna i niejed-
noznaczna. Wielkość nakładów energetycz-
nych niezbędnych do realizacji procesu, 
koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyj-
ne, sprawność elektryczna zastosowanych 
układów kogeneracyjnych, stopień i sposób 
wykorzystania ciepła z kogeneracji będą de-
cydowały o proekologiczności budowanych 
i eksploatowanych w gospodarstwach rol-
nych instalacji [10].
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glowodorów zawieszonych w postaci drob-
nych kropel (miceli) w roztworach wodnych. 
Wytwarzane przez mikroorganizmy biosur-
faktanty powodują zwiększenie dostępności 
nierozpuszczalnych w wodzie substratów, 
a w ich obecności substancje te przechodzą 
do miceli i są rozprowadzane po powierzchni 
komórki. Substraty będące ciałami stałymi 
są natomiast zwilżane i dyspergowane, przez 
co zwiększa się ich powierzchnia. To z kolei 
umożliwia ich kolonizację przez mikroorgani-
zmy. Biodegradację węglowodorów prowadzi 
wiele gatunków bakterii i grzybów. Skutkiem 
działalności mikroorganizmów degradują-
cych węglowodory są problemy z funkcjo-
nowaniem wielu urządzeń, wynikające ze 
zmiany właściwości fizyczno-chemicznych 
substratów. Biodegradacja węglowodorów 
przez mikroorganizmy w niektórych przy-
padkach prowadzi do wytworzenia kwasów 
organicznych jako produktów rozkładu, które 
powodują korozję metali [7].

Zmniejszenie negatywnych dla środowi-
ska skutków prowadzenia intensywnej pro-
dukcji zwierzęcej wymaga wkomponowania 
w cykl produkcyjny dodatkowych instalacji 
i urządzeń umożliwiających bieżącą sanita-
cję powstających pozostałości poprodukcyj-
nych. 

Gnojowica najczęściej jest produkowana 
w gospodarstwach, które mają zdolność za-
gospodarowania pozostałości pofermenta-
cyjnej na użytkowanym areale gruntów. Go-
spodarstwa te, oprócz zwierząt, odpowiednio 
przystosowanych budynków i pomieszczeń 
inwentarskich, są zwykle wyposażone w pro-
fesjonalnie wykonane i eksploatowane zbior-
niki do magazynowania gnojowicy. Pojemno-
ści tych zbiorników, z mocy obowiązujących 
przepisów, umożliwiają magazynowanie 
gnojowicy przez minimum 4 miesiące. Po 
tym okresie oraz w sezonach agrotechnicz-
nego nawożenia upraw roślinnych jest ona 
w stanie surowym (nieprzefermentowanym), 
wywożona na pola. W jej składzie znajdują 
się m.in. duże ilości zdolnych do kiełkowania 

Wymagania technologiczne 
dla fermentacji beztlenowej

Istnieje wiele możliwości przeprowadze-
nia fermentacji beztlenowej [11], ale najważ-
niejszy jest wybór trybu pracy [2] komory 
fermentacyjnej (rys.).

Komory fermentacyjne stanowią „serce” 
bigazowni, gdyż w nich przebiega właściwy 
proces fermentacji. Biogazownia może być 
wyposażona w jedną lub kilka komór fermen-
tacyjnych, co jest uzależnione od zastosowa-
nych rozwiązań technologicznych. Komory 
mogą być betonowe lub stalowe, zaopatrzo-
ne w instalację do ogrzewania, muszą być 
właściwie izolowane, umożliwiające dostęp 
do wnętrza w przypadku awarii lub koniecz-
ności wykonania prac konserwacyjnych czy 
remontowych. Komory najczęściej budo-
wane są na powierzchni gruntu, rzadziej są 
częściowo zagłębione. Jest też możliwość 
całkowitego zagłębienia komór w ziemi, co 
pozwala na lepszą izolację termiczną, jednak 
utrudnia dostęp do jej wnętrza czy urządzeń 
pomocniczych [6].

Konfiguracja biogazowni, która odbywa 
się już na etapie planowania i projektowania, 
powinna w pierwszej kolejności zależeć od 
cech dostępnych substratów [11].

Biogazownia rolnicza jest kompletną 
instalacją produkującą biogaz w zależności 
od klasyfikacji [2] dostępnych technologii,  
przetwarzającą substancje organiczne 
z przemysłu rolno-spożywczego na drodze 
fermentacji beztlenowej. Instalacja taka naj-
częściej zintegrowana jest z układem wy-
korzystującym powstały biogaz na przykład 
w agregacie kogeneracyjnym. Zasadniczymi 
elementami tworzącymi biogazownie są [15]: 
 � układ wstępnego przygotowania i wpro-

wadzania substratu, 
 � komora fermentacyjna, 
 � zbiornik magazynowy substancji prze- 

fermentowanej, 
 � zbiornik biogazu, 
 � agregat kogeneracyjny.

Metody i techniki immobilizacji
Immobilizacja z łac. immobilia, czyli nieru-

chomy, polega na częściowym lub całkowi-
tym ograniczeniu swobodnego ruchu drob-
noustrojów, przy jednoczesnym zapewnieniu 
im dostępu do składników odżywczych i od-
pływu produktów przemiany.

Nośnik powinien być nierozpuszczalny 
w środowisku, w którym drobnoustroje będą 
unieruchamiane. Ważna jest odporność na 
degradację chemiczną i mikrobiologiczną. 
Właściwości chemiczne determinują także 
możliwości sterylizacji i oczyszczania, tzw. 
higienizację. Dodatkowo obecność odpo-

wiednich grup funkcyjnych może wpływać na 
przyleganie komórek bakterii do powierzchni 
nośnika. Pokrywanie matrycy przez drobno-
ustroje może zatykać pory i znacząco obni-
żać jej przepuszczalność. Na przydatność 
materiału wpływa także jego cena, dostęp-
ność, możliwości regeneracji i zastosowania 
w skali przemysłowej, prostota i parametry 
biologiczne podczas unieruchamiania.

Struktura porów określana jest przez ich 
wielkość, rozmieszczenie oraz głębokość, 
która w nośniku determinuje zasięg interakcji 
między immobilizowanymi komórkami bak-
terii a środowiskiem zewnętrznym – obszar 
wewnątrz bioreaktora. Nośniki porowe, zgod-
nie z klasyfikacją International Union of Pure 
and Applied Chemistry (IUPAC) definiowa-
ne są jako mikroporowate (średnica porów 
mniejsza niż 2 nm), mezoporowate (średnica 
między 2 a 50 nm) i makroporowate (śred-
nica większa niż 50 nm). Tylko niewielkie 
cząsteczki, jak np. tlen mogą penetrować 
materiały mikroporowate. 

Unieruchamianie drobnoustrojów moż-
na sklasyfikować według metody: 1) na po-
wierzchni nośnika, gdzie zachodzi adsorpcja, 
adhezja, wiązanie kowalencyjne; 2) wewnątrz 
nośnika dla inkluzji (pułapkowanie), kapsuło-
wanie: (i) nano i mikro (kapsułka), (ii) makro 
(kapilara); 3) bez nośnika dla sieciowania 
przestrzennego, flokulacji: (i) indukowanej, 
(ii) naturalnej (samoagregacji).

W metodach wykorzystujących wiąza-
nie do powierzchni nośnika należy zwracać 
szczególną uwagę na zmiany środowiska 
(np. obniżenie pH może powodować odkle-
janie się komórek bakterii). Ponadto obser-
wuje się częściowe uwalnianie materiału 
biologicznego związane z autolizą komórek 
bakterii z niższych warstw, turbulencjami czy 
przepływem fazy ciekłej [1].

Mikroorganizmy wykształciły mechani-
zmy, dzięki którym zdolne są do wykorzy-
stywania węglowodorów w  charakterze 
substratu pokarmowego [4, 5]. Mechanizmy 
te umożliwiają drobnoustrojom rozkład wę-

Rys. Przykładowe usytuowania komór fermentacyjnych wg systemu [2]: A-Dranco, 
B-Kompogas, C-Valorga
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łów o powierzchni chropowatej, zwłaszcza 
w kontekście kształtu złoża adhezyjnego, 
które umożliwia immobilizację mikroorgani-
zmów metanogennych. 

Pracę wykonano w  ramach projektu 
finansowanego z  Zadania badawczego 
(statutowego) nr 11/79/2019 „Opracowanie 
modelu opisującego gazoprzepuszczalność 
anizotropowych materiałów porowatych 
w aspekcie hydrodynamiki złóż adhezyjnych 
dla zastosowań agroenergetycznych”, reali-
zowanego przez Instytut Technologiczno-
-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Energii 
Odnawialnych w Poznaniu.
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System ogrzewania – opis pracy układu. 
Na wewnętrznej ścianie zbiornika fermenta-
cyjnego umieszczono spiralę grzewczą (rys. 
2c) w postaci rury o średnicy DN32 wyko-
nanej z tworzywa sztucznego. Czynnikiem 
grzewczym jest ciepła woda pobierana z wy-
miennika ciepła głównego umieszczonego 
przy kogeneratorze. Dla zapewnienia opty-
malnych warunków powstawania biogazu, 
ścianki, dno stożkowe i pokrywa fermenta-
tora są zaizolowane dla ograniczenia emisji 
ciepła na zewnątrz. Optymalne warunki pracy 
fermentatora to temperatura (35÷40)°C, nad-
ciśnienie gazu (10÷20) kPa .

Po odbiorze instalacji nastąpiła faza 
rozruchu na gnojowicy świńskiej. Rozruch 
przeprowadzono przez 10 dób na inoculum 
typu ciecz pofermentacyjna z instalacji bio-
gazowej z  województwa wielkopolskiego 
o parametrach analitycznych procesu [12]: 
temperatura 27,2oC; pH 8; sucha masa 4,37% 
ś.m.; sucha masa organiczna 62,25% s.m.; 
OWN 17,641 mg/l; LKT 3,117 mg CH3COOH/l; 
APB 0,177 dla objętości startowej 10 m3.

Substrat płynny stanowiła gnojowica 
tuczników o  parametrach analitycznych 
procesu: temperatura (26,5-30,5)oC; pH (7,8-
8,0); sucha masa 3,92% ś.m.; sucha masa 
organiczna 66,70% s.m.; OWN 19,678 mg/l; 
LKT 8,958 mg CH3COOH/l; APB 0,450 dla ob-
jętości dokarmiającej (250-500) litrów.

W efekcie rozruchu otrzymano ciśnienie 
gazu w instalacji (15–25) mbar oraz stężenie 
składników biogazu: CH4 80%, CO2 15%, O2 
0,8%, H2S 232 ppm.

Obecnie trwają intensywne prace przy 
testowaniu oprogramowania do sterowania 
instalacją dla procesu technologicznego 
w trybie ciągłym dla układ kogeneracji, w któ-
rym zastosowano tzw. uzdatnianie biogazu 
na niskim ciśnieniu.

Podsumowanie
Instalacje fermentacji beztlenowej są in-

stalacjami biotechnologicznymi, których pra-
widłowe funkcjonowanie wymaga spełnienia 
ściśle określonych warunków i przestrzega-
nia procedur związanych z obsługą, kontro-
lą i wspomaganiem procesu namnażania 
specyficznych kultur mikroorganizmów od-
powiedzialnych za syntezę produktu końco-
wego. Uwzględniając fazę rozruchu trwająca 
10 dób otrzymano interesujące wyniki, które 
pozwalają na przeprowadzenie wstępnych 
badań dla właściwego procesu technolo-
gicznego.

Dużym wyzwaniem jest adoptowanie 
mikroorganizmów dla produkcji biogazu 
w  warunkach procesowych dla instala-
cji demonstracyjnych, które związane są 
z bardzo zróżnicowaną strukturą materia-

nasion chwastów, jaja pasożytów i mikroor-
ganizmy patogenne. Wkomponowanie w taki 
cykl produkcyjny instalacji umożliwiającej 
skierowanie całego strumienia gnojowicy 
z kanałów podrusztowych obory lub chlew-
ni do pracującego w trybie przepływowym 
reaktora, w którym będzie zachodziła fer-
mentacja beztlenowa, pozwala na uzyska-
nie czystego biologicznie nawozu. W  ten 
sposób, oprócz uzyskania energii w postaci 
prądu i ciepła, możliwe będzie stosowanie na 
polach wartościowego pod względem eko-
logicznym i plonotwórczym nawozu. Taka 
instalacja będzie również spełniała realizację 
kryteriów produkcji zrównoważonej w gospo-
darstwach rolnych prowadzących produkcję 
zwierzęcą [15].

Pilotażowa produkcja 
surowego biogazu

W Instytucie Technologiczno-Przyrodni-
czym, oddział Poznań, opracowano insta-
lację pilotażową biogazowni rolniczej o po-
jemności czynnej fermentatora 15 m3, którą 
zlokalizowano w gospodarstwie rolnym po-
siadającym 1100 tuczników utrzymywanych 
w systemie rusztowym.

Węzeł produkcji surowego biogazu sta-
nowi system transportu biogazu produko-
wanego w zbiorniku fermentacyjnym wraz 
z wyposażeniem, umożliwia proces fermen-
tacji, jego kontrolę i regulację.

Zbiornik fermentacyjny jest zaprojekto-
wany dla układu w pozycji pionowej. Jego 
dno jest w kształcie stożka ściętego z cen-
tralnie umieszczonym spustem. Szczelność 
zbiornika zapewnia pokrywa zamykająca 
fermentator wraz z elementem uszczelnia-
jącym. 

System cyrkulacji – opis pracy ukła-
du. Zbiornik fermentacyjny napełniany jest 
biomasą od góry, co zapewni kierunkowe 
przemieszczanie frakcji fermentu przez cały 
układ. Do mieszania zawartości zbiornika 
fermentacji służy układ cyrkulacji pionowej 
biomasy. Zastosowany system mieszania 
biomasy zapewnia ujednorodnienie składu 
i temperatury fermentu, jak również dostar-
czenie określonych składników wspomaga-
jących jakościowo proces fermentacji. 

System immobilizacji – opis pracy ukła-
du. Wewnątrz zbiornika fermentacyjnego 
znajduje się wypełnienie tj. złoże szkieletowe 
wykonane z pionowych rur (materiał PCV) 
stanowiące tzw. „kosz” – rys. 2b, którego 
rolą jest zwiększenie powierzchni czynnej 
dla flory bakterii fermentacyjnych. Wypeł-
nienie znajduje się na wysokości 1,22 m 
od dna zbiornika, tzw. „kosz” oparty jest na 
podporach, które jednocześnie centrują go 
względem osi układu – rys. 2c.
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Warunki naturalne w Polsce 
w świetle danych statystycznych

Z godnie z zapowiedzią prezentu-
jemy kolejne rozdziały rocznika 
statystycznego GUS pt. „Ochro-
na środowiska”. Rozdział I ma 

tytuł „Warunki naturalne”. Poprzednia opinia 
o zmniejszeniu objętości rocznika znajdu-
je potwierdzenie już w publikacji z 2018 r. 
Otóż w roczniku z 2017 r. rozdział ten liczył 
20 stron i zawierał 18 punktów (tabel), czyli 
rodzajów informacji, natomiast w  latach 
2018-2020 rozdział ten ma 19 stron mniej-
szego formatu i obejmuje tylko 5 punktów 
(począwszy od str. 13), w tym tylko 9 tabel.

Obszar i położenie geograficzne kraju 
nie zmienia się, ale w stosunku do danych 
sprzed 2006 r. nieco zmienił się obszar lą-
dowy oraz obszar morskich wód wewnętrz-
nych i morza terytorialnego z powodu za-
stosowania przez Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii najnowszych metod pomiaru 
oraz z powodu zmian linii brzegowej na sku-
tek erozji brzegu Bałtyku i brzegów rzek gra-
nicznych. Głębokość Zalewu Wiślanego się-
ga do 4,3 m, Zalewu Szczecińskiego 8,2 m 
(tor wodny statków do Świnoujścia 11–14 m)  
oraz Zatoki Gdańskiej do 69 m i strefy eko-
nomicznej Bałtyku do 108 m. Rozciągłość 
państwa z zachodu na wschód wynosi 689 
km na trasie Cedynia – koryto Bugu k. Strzy-
żowa, a rozciągłość z południa na północ 
649 km na trasie szczyt Opołonek w Biesz-
czadach – przylądek Rozewie.

Terytorium Polski wynosi 322 719 km2, 
w tym obszar lądowy (łącznie z wodami 
śródlądowymi) 311 895 km2 (96,7%), czyli 
w zaokrągleniu 312 tys. km2. Długość gra-
nicy państwowej wynosi 3 511 km, w tym 
z Czechami 796 km, Słowacją 541 km, Ukra-
iną 535 km, Niemcami 467 km, Białorusią 
418 km, Rosją 210 km i Litwą 104 km oraz 
granica morska 440 km.

Polska jest położona w  środkowo-
-wschodniej Europie na Niżu Europejskim. 
Średnie wzniesienie wynosi 173 m n.p.m. 
25,4% powierzchni kraju sięga do 100 m 
n.p.m., 49,7% jest wzniesiona 100–200 m 
n.p.m. Zatem 75% obszaru to niziny, nato-

miast wyżyny stanowią 21,8% oraz tereny 
górskie – według kryteriów europejskich 
powyżej 500 m n.p.m. – tylko 3,1%. Swego 
rodzaju ciekawostką są Żuławy Wiślane, 
położone w depresji, czyli 1,3–1,8 m po-
niżej poziomu morza. Zajmują tylko 0,2% 
obszaru kraju, a więc niewiele, w porówna-
niu do Niderlandów (Holandii), gdzie 27% 
tego kraju stanowią poldery wydarte mo-
rzu, czy w porównaniu do Morza Martwego  
– bardzo słonego jeziora bezodpływowego 
w Izraelu, zasilanego przez rzekę Jordan 
i położonego 392 m poniżej poziomu morza 
(najniższy punkt na Ziemi).

W paśmie górskim Karpaty, ciągnącym 
się aż do Rumunii, w Polsce najwyższym 
szczytem w Tatrach są Rysy 2 499 m, słyn-
ny Kasprowy Wierch ma 1987 m i Giewont  
1895 m. W Beskidzie Żywieckim najwyż-
szym szczytem jest Babia Góra 1723 m, 
w Beskidzie Śląskim Skrzyczne 1257 m oraz 
Barania Góra 1215 m (spod której wypływa 
Wisła). Z kolei w Gorcach góruje Turbacz  
1314 m, a w Pieninach Wysokie Skałki 1050 m  
oraz Trzy Korony 982 m. Najbardziej na 
wschodzie – w Bieszczadach – są poło-
żone Tarnica 1346 m oraz Halicz 1333 m. 
Drugim i  starszym pasmem górskim są 
Sudety z  najwyższymi szczytami: Śnież-
ka 1603 m w  Karkonoszach oraz Śnież-
nik 1425 m w Masywie Śnieżnika. Z kolei 
odrębnym i najniższym pasmem są Góry 
Świętokrzyskie ze szczytem Łysica 612 m. 
Tak więc góry w Polsce zajmują niewielki 
obszar, głównie wzdłuż południowej grani-
cy państwa. Ponadto są relatywnie niskie, 
zwłaszcza w porównaniu do najwyższego 
szczytu w Europie Mont Blanc 4807 m w Al-
pach, nie mówiąc już o górze świata Mo-
unt Everest 8848 m w Himalajach. Zresztą 
podane wysokości 2499 – 4807 – 8848 m  
budzą pewne wątpliwości i kontrowersje 
z powodu metod pomiarowych oraz ruchów 
górotwórczych. Stąd powstają różne aneg-
doty. Na przykład jeden z artystów w Polsce 
co jakiś czas wynosi na Rysy kamienie, aby 
szczyt ten osiągnął wysokość co najmniej 

2500 m. Natomiast Chiny i Nepal podpisały 
ostatnio umowę w sprawie sposobu pomia-
ru i jednoznacznego określenia wysokości 
Mount Everestu.

Zinwentaryzowano 4200 jaskiń w gó-
rach i na Wyżynie Krakowsko-Częstochow-
skiej. Znana dopiero od 1959 r. Jaskinia 
Wielka Śnieżna w Tatrach jest najgłębsza 
824 m oraz najdłuższa, aż 23 km. Za naj-
piękniejszą jaskinię krasową uważa się Ja-
skinię Raj w Górach Świętokrzyskich w po-
bliżu Chęcin – ma 10 m głębokości i 240 m  
długości. W Ojcowskim Parku Narodowym 
największą jaskinią jest Grota Łokietka, dłu-
gości 320 m. W Sudetach Jaskinia Niedź-
wiedzia w Kletnie jest długa na 4 km i głę-
boka na 118 m. W sumie rocznik „Ochrona 
środowiska” podaje parametry 74 jaskiń.

Sieć hydrograficzna jest w miarę bogata 
i należy do zlewiska Bałtyku, w tym dorze-
cza Wisły i Odry oraz rzek przymorskich. 
Tylko 0,2% powierzchni Polski należy do 
dorzecza Morza Czarnego i  0,1% Morza 
Północnego. Rocznik podaje parametry  
45 największych rzek. Różnią się one nie 
tylko długością, ale także wielkością prze-
pływu wody. Rzeki z terenów górzystych są 
bardziej obfite w zasoby wodne.

Rocznik uwzględnia również 9 kanałów, 
a  wśród nich najstarszy – Augustowski 
z 1840 r., na trasie Czarna Hańcza – Biebrza, 
o długości 83 km na terenie Polski. Poza 
granicą pozostał odcinek 22 km, z połącze-
niem do Niemna. Kanał liczy m.in. 18 śluz, 
co jest atrakcją dla turystów. Najnowszy 
kanał Wieprz – Krzna na Lubelszczyźnie, 
o długości 140 km, uruchomiono w 1961 r., 
głównie dla celów rolniczych. Kanał Gliwicki 
łączy port w Gliwicach, przez rzekę Kłodnicę 
z Odrą i służy do transportu towarowego. 
Kanał Bydgoski Brda – Noteć łączy pośred-
nio Wisłę z Odrą, ale ruch na nim jest raczej 
niewielki.

Polska jest zasobna w jeziora, w więk-
szości pochodzenia polodowcowego (mo-
renowe i rynnowe) i położone w północnej 
części kraju. Jeziora przybrzeżne, powstałe 

prof. dr hab. Kazimierz GÓRKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
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w wyniku odcięcia mierzeją dawnej zatoki 
Bałtyku, są płytkie. Najgłębszym jeziorem 
w Polsce, a także na Niżu Europejskim, jest 
Hańcza (108,5 m) na Pojezierzu Suwalskim. 
W  tab. 2 zamieszczono dane o najwięk-
szych bądź najbardziej charakterystycznych 
jeziorach.

Oprócz naturalnych jezior, w  Polsce 
jest dość dużo sztucznych zbiorników 
wodnych. GUS publikuje dane o 105 ta-
kich zbiornikach, których całkowita po-
jemność przy maksymalnym piętrzeniu 
kształtuje się w  przedziale 1,4-472 hm3. 
Jednak większość z  nich ma pojem-

oszczędzania zasobów wodnych. W tab. 3 
zamieszczono dane o największych sztucz-
nych zbiornikach wodnych w Polsce.

Warunki klimatyczne w statystyce okre-
śla się przez zestawienie wyników pomia-
rów temperatury powietrza atmosferycz-
nego, sumy opadów, prędkości wiatru oraz 
wskaźników nasłonecznienia i  zachmu-
rzenia. Tendencje zmian tych wielkości 
ocenia się na ogół w dłuższych okresach 
czasu – nawet dla setek lat – gdyż postę-
pują bardzo wolno. W  ostatnich latach, 
w związku z globalnym ociepleniem, widać 
wyraźnie, że zmiany temperatury postępują 
szybciej i to zdecydowanie rosnąco. Tab. 4 
przedstawia średnie wyniki pomiarów tem-
peratury rocznej w ciągu ostatnich 48 lat, 
notowanych przez stacje meteorologiczne 
w 18 miejscowościach (spośród 32 ujętych 
w publikacji GUS). Ogółem w Polsce jest 926 
stacji meteorologicznych i hydrologicznych, 
objętych siecią obserwacyjno-pomiarową 
IMiGW.

Z tab. 4 wynika, że od 1971 r. tempera-
tura w badanych miejscowościach wzrosła 
w całej Polsce o 23–40%, a więc znacznie 
(na Śnieżce w Karkonoszach blisko 4-krot-
nie!). Odczuwa się to wyraźnie niemal przez 
cały rok, m.in. przez zanikanie mroźnej 
i śnieżnej zimy prawie w całym kraju. Róż-
nice między regionami sięgają 1–20C, nie 
licząc terenów górzystych z roczną tempera-
turą niższą o 4–90C. Upraszczając, chłodniej 
jest głównie w północno-wschodniej części 
kraju, a cieplej w części południowo-zachod-
niej, co skutkuje tam dłuższym okresem 
wegetacyjnym. Natomiast amplitudy tem-
peratur skrajnych są najniższe nad Morzem 
Bałtyckim i na Ziemi Lubuskiej, a najwyższe 
w północno-wschodniej Polsce (Białystok 
70,90C, Terespol 70,50C, Włodawa 70,20C) 
i  w  Górach Świętokrzyskich. Obrazuje to 
tab. 5.

W uzupełnieniu do danych o tempera-
turze warto dodać, że najwyższą średnią 
miesięczną temperaturę w wysokości 230C 
zanotowano w czerwcu 2019 r. w Poznaniu, 
a temperaturę 22–22,50C w Warszawie i kil-
ku innych miejscowościach w środkowej 
części kraju. Najniższe średnie miesięcz-
ne temperatury zanotowano w  styczniu  
2019 r. na stacjach na Śnieżce –8,50C, w Za-
kopanem –5,30C i w Suwałkach –4,60C.

Opady atmosferyczne w ciągu roku się-
gały w latach 1951–2000 średnio 617–621 
mm w skali kraju (ok. 196 km3), a ostatnio 
są nawet nieco wyższe (rocznik GUS podaje 
to dokładniej w rozdziale III). Zatem wbrew 
potocznym opiniom, opady nie maleją, lecz 
częściej są bardziej gwałtowne. Najwyższe 

Tab. 1. Charakterystyka najdłuższych rzek w Polsce

Nazwa rzeki Recypient (ujście)
Długość w km

Wzniesienie nad 
poziom morza  

w m
Przepływ średni  

m3/sekundę
ogółem w Polsce źródła ujścia

Wisła Bałtyk 1 022 1 022 1 148 0 1 080

Odra Bałtyk 840 726a) 634 0 567

Warta Odra 795 795 379 10 216

Bug Narew 774 590b) 310 82 155

Narew Wisła 499 499 159 70 313

San Wisła 458 457c) 860 139 129

Noteć Warta 391 391 121 19 76,6

Wieprz Wisła 349 349 273 112 36,4

Pilica Wisła 333 333 349 94 47,4

Bóbr Odra 279 276 650 39 44,8

Łyna Pregoła 264 207 158 27e) 34,7

Wkra Narew 255 255 188 71 22,3

Dunajec Wisła 249 249d) 1 490 171 85,5

Nysa Łużycka Odra 246 197 633 33 31,0

Brda Wisła 245 245 172 30 28,0

W tym odcinek graniczny: a) 187 km, b) 363 km, c) 55 km, d) 17 km, e) na granicy państwa.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2017, s. 97-98 oraz 2020, 
s. 23.

Tab. 2. Charakterystyka wybranych jezior w Polsce

Nazwa jeziora Dorzecze Województwo Powierzchnia 
km2

Największa
 głębokość

 w m

Wzniesienie 
nad poziom 

morza  
w m

Śniardwy Pisa warmińsko-mazurskie 113,4 23,4 115,6

Mamry i jego 
system

Węgorapa warmińsko-mazurskie 102,8 43,8 116,2

Łebsko Łeba pomorskie 71,4 6,3 0,3

Dąbie ujście Odry zachodnio-pomorskie 56,0 4,2 0,1

Miedwie Płonia zachodnio-pomorskie 35,3 43,8 14,1

Jeziorak Drwęca warmińsko-mazurskie 32,2 12,0 99,5

Niegocin Pisa warmińsko-mazurskie 26,0 39,7 116,0

Gardno Łupawa pomorskie 24,7 2,6 0,3

Jamno Bałtyk zachodnio-pomorskie 22,4 3,9 0,1

Gopło Noteć kujawsko-pomorskie 21,5 16,6 76,9

Wigry Czarna Hańcza podlaskie 21,2 73,0 131,9

Hańcza Czarna Hańcza podlaskie 3,1 108,5 229,0

Wielki Staw Dunajec małopolskie 0,3 79,3 1 664,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2017, s. 100 oraz 2020, s. 25.

ność poniżej 20 hm3, to jest 20 mln m3. 
 W sumie zbiorniki te zapewniają retencję 
wody do 3796 hm3, czyli prawie 3,8 mld m3. 
W porównaniu do krajów zachodnioeuro-
pejskich wskaźnik retencji wody w Polsce 
tą metodą jest niewielki, zwłaszcza w sto-
sunku do zapotrzebowania. Ostatnio jed-
nak budowa dużych sztucznych zbiorników 
wodnych w postaci jezior zaporowych nie 
jest zalecana, ze względów ekologicznych, 
natomiast o wiele lepiej ocenia się groma-
dzenie wody deszczowej w małych zbiorni-
kach i pojemnikach, stosowanie zamknię-
tych obiegów wody i  innych sposobów 
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opady są w  górach i  tak-
że w  pasie nadmorskim, 
a  najniższe w  środkowej 
Polsce. Wielkopolska i Ku-
jawy odczuwają już susze. 
Średnie roczne opady oraz 
prędkość wiatru i usłonecz-
nienie w wybranych miejsco-
wościach prezentuje tab. 6.

Najwyższe średnie 
miesięczne sumy opadów 
występują zwykle w  maju, 
w 2019 r. 170 mm na Śnież-
ce, 163 mm w Zakopanem, 
w Krakowie 125 mm. W in-
nych latach bywa to także 
w czerwcu lub lipcu. Najniż-
sze opady wystąpiły w 2019 r.  
w kwietniu: Olsztyn 0 mm, 
Toruń 1 mm, Koszalin 2 mm,  
Hel oraz Warszawa 3 mm, 
Kraków 40 mm. Tab. 4–6 
i  inne dane miesięczne 
wskazują, że zmienność 
w opadach atmosferycznych 
w ciągu roku, a szczególnie 
między latami, jest większa 
niż w  zakresie temperatu-
ry, mimo że te ostatnie są 
bardziej uzależnione od pór 
roku. Jednakże trend ro-
snącej temperatury, jak już 
podkreślaliśmy, jest bardziej 
wyraźny. Natomiast w przy-
padku opadów atmosferycz-
nych tendencja w dłuższym 
czasie jest raczej ustabilizo-
wana lub lekko rosnąca, jak 
w  tab. 6 dynamika między 
kolumnami 1971–2000 
oraz 2001-2010. Z kolei po-
równanie dynamiki między 
I kolumną i r. 2019 z oczy-
wistych względów wykazuje 
różne wahania – wzrost do 
15%, bądź spadek o 3-30%. 
Najwyższą prędkość wiatru 
notuje obserwatorium na 
Śnieżce: 11,8 m/sekundę 
w 2019 r., a następnie stacje 
w  Łebie oraz Zakopanem. 
Są to przeciętne prędkości 
wiatru w Polsce, zwłaszcza 
z  punktu widzenia potrzeb 
energetyki wiatrowej. Po-
dobnie możemy ocenić na-
słonecznienie oraz stopień 
zachmurzenia.

Tab. 3. Charakterystyka największych zaporowych zbiorników wodnych w Polsce

Nazwa zbiornika Rzeka Województwo Rok 
uruchomienia

Maksymalna 
pojemność 

hm3

Maksymalna 
powierzchnia 

piętrzeniab) km2

Wysokość 
piętrzenia 

w m

Solina San podkarpackie 1968 472,4 22,0 60,0

Włocławeka) Wisła kujawsko-
-pomorskie

1970 453,6 75,0 12,7

Czorsztyn-Niedzica Dunajec małopolskie 1997 231,9 12,3 54,5

Jeziorsko Warta łódzkie 1986 202,0 42,3 11,5

Goczałkowice Mała Wisła śląskie 1956 161,3 32,0 13,0

Rożnów Dunajec małopolskie 1942 159,3 16,0 31,5

Dobczyce Raba małopolskie 1986 141,7 10,7 27,9

Otmuchów Nysa 
Kłodzka

opolskie 1933 130,5 20,6 18,4

Nysa Nysa 
Kłodzka

opolskie 1971 124,7 20,7 13,3

Turawa Mała 
Panew

opolskie 1938/48 106,2 20,8 13,6

Tresna Soła śląskie 1967 96,1 9,6 23,8

Dębea) Narew mazowieckie 1963 96,0 33,0 7,0

a) Stopień wodny. b) Pojemność 12 zbiorników ogółem 2 376 hm3.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2017, s. 101-103 oraz 2020, s. 26.

Tab. 5. Amplitudy temperatur skrajnych w Polsce w latach 1971-2019 w 0C

Stacja meteorologiczna Maksimum Minimum Amplituda Relacja,  
gdy Hel = 100

Hel 33,7 –18,2 51,9 100,0

Śnieżka 24,6 –32,1 56,7 109,2

Zielona Góra 36,8 –22,2 59,0 113,7

Zakopane 32,8 –27,1 59,9 115,4

Kalisz 38,0 –28,5 66,5 128,1

Wrocław 37,9 –30,0 67,9 130,8

Kielce 36,6 –33,9 70,5 135,8

Białystok 35,5 –35,4 70,9 136,6

Rozpiętość temperatur 13,4 –17,2 19,0 x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2020, s. 28-29.

Tab. 6. Opady atmosferyczne, prędkość wiatru oraz usłonecznienie i zachmurzenie w Polsce w latach 1971-2019

Stacja
 meteorologiczna

Opady roczne  
w mm Dynamika 

1971-2019

Średnia
 prędkość 
wiatru m/s

Usłonecz-
nienie w h

Średnie 
zachmurzenie 
w oktanacha)1971-2000 2001-2010 2016 2019

Hel 578 623 703 609 105,4 4,3 .. 5,0

Łeba 632 703 659 704 111,4 5,1 2176 5,4

Szczecin 530 588 468 511 96,4 3,5 .. 4,9

Olsztyn 625 646 737 672 107,5 3,0 .. 5,1

Suwałki 591 619 666 487 82,4 3,5 1791 5,1

Białystok 577 613 790 618 107,1 2,4 2064 5,1

Poznań 507 535 608 393 77,5 3,9 2040 5,2

Warszawa 519 571 593 390 75,1 3,6 1651 5,1

Kalisz 507 511 604 356 70,2 3,7 1929 5,4

Kielce 600 659 620 694 115,7 2,6 2020 5,4

Lublin 572 614 698 531 92,8 3,0 .. 5,2

Rzeszów 629 725 680 518 82,4 4,0 .. 5,2

Wrocław 569 560 611 453 79,6 3,2 2181 5,3

Śnieżka 1150 1141 995 1104 96,0 11,8 1676 6,1

Katowice 729 770 746 719 98,6 2,4 1977 5,4

Kraków 662 719 745 639 96,5 3,1 .. 5,1

Zakopane 1107 1229 1290 1148 103,7 1,6 1807 5,4

a) Stopień zachmurzenia nieba: od 0 (bez chmur) do 8 (całkowicie pokryte chmurami).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2017, s. 105 oraz 2020, s. 31-32.
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R adość z nawróconego na drogę 
cnoty może być nawet większa 
niż z tego, co zawsze postępo-
wał cnotliwie. Ogromna jest 

satysfakcja, jeśli się wydaje, że jakaś firma 
zaczyna wreszcie dbać o środowisko. Or-
ganizacje ekologiczne wiele już razy dały 
się nabrać na „nawrócenie”, którego tak 
naprawdę nie było.

Najbardziej spektakularnym przykła-
dem były zmagania o  ochronę warstwy 
ozonowej. W latach 1970. udokumentowa-
no, że freony (CFC) powodują tzw. dziurę 
ozonową. Sceptycy twierdzili, że materiał 
dowodowy nie jest w pełni przekonywujący 
(tak jak producenci papierosów o związku 
nowotworów z paleniem). Najgłośniejszym 
sceptykiem był koncern DuPont, wynalazca 
i główny producent freonów. Agresywność 
DuPonta i  jego wpływ na rząd USA spra-
wiały, że przez długie lata nie udawało się 
uzgodnić konwencji chroniącej warstwę 
ozonową (Aura 1/2012 i  9/2014). Nagle 
DuPont zaczął stanowczo domagać się 
natychmiastowej delegalizacji (produko-
wanych przez siebie) freonów i ochrony 
tej warstwy. Organizacje ekologiczne były 
zachwycone. Konwencję (w Wiedniu) udało 
się uchwalić bardzo szybko, a w niespełna 
dwa lata później – w 1987 roku – uzupeł-
niający ją Protokół Montrealski (Aura 10–
12/2014), słusznie uważany za najbardziej 
skuteczne globalne porozumienie w spra-
wie ochrony środowiska.

Dziwna wolta koncernu DuPont polega-
ła jednak nie tyle na cudownym nawróce-
niu, co raczej na wyprodukowaniu substytu-
tu CFC (trochę mnie szkodliwego), którego 
koncern ICI (główny konkurent DuPonta) nie 
miał. Błyskawiczna kampania na rzecz de-

legalizacji freonów stanowiła element walki 
rynkowej, a nie dojrzewania świadomości 
ekologicznej.

Bardziej dociekliwi znawcy ochrony 
środowiska nieufnie podchodzą do tego 
typu nawróceń. Sporo jest ostatnio do-
niesień o przemianach odnotowywanych 
w firmach energetycznych. Informują one 
o zamiarach odchodzenia od paliw konwen-
cjonalnych i  inwestowaniu w odnawialne 
źródła energii. Czołowa korporacja nafto-
wa – British Petroleum, BP (Aura 1/2021) 
– deklaruje osiągnięcie „neutralności klima-
tycznej” za kilkadziesiąt lat. Niektórzy są 
zachwyceni, a niektórzy (zwłaszcza pomni 
wcześniejszych problematycznych ocen) 
okazują powściągliwość. Sprawa jest dość 
złożona i poszczególne przypadki wymaga-
ją rozmaitych analiz.

Nawet gdyby przyjąć za dobrą monetę 
argumentację Orlenu, że wykupywanie lo-
kalnych mediów ma służyć lepszemu dotar-
ciu do klientów stacji benzynowych, to taka 
dywersyfikacja aktywów nie może być trak-
towana jako krok w kierunku ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla. Nawet z lokalnymi 
gazetami w ręku, Orlen będzie przyczyniał 
się do psucia klimatu tak jak dotychczas.

Inaczej jednak należałoby ocenić plany 
innych polskich firm energetycznych. PGE 
(Polska Grupa Energetyczna) zadeklarowa-
ła – podobnie jak BP – osiągnięcie „neutral-
ności klimatycznej” w przyszłości. Istotniej-
sze są wszakże inwestycje w odnawialne 
źródła energii. ZE-PAK (Zespół Elektrowni 
Pątnów, Adamów, Konin) podjął konkretne 
decyzje zainwestowania w instalacje foto-
woltaiczne na terenach zrekultywowanych 
hałd po wydobyciu węgla brunatnego. Nie 

Do wielu firm energetycznych dociera świadomość, że era paliw ko-
palnych dobiega końca. Paliwa te podlegają wyczerpaniu, ale – przede 
wszystkim – będą coraz mniej chętnie kupowane przez ludzi, którzy będą 
zwracać uwagę na powodowane przez nie emisje. Tak więc to, że pewne 
firmy wycofują się z rynku paliw kopalnych i inwestują w odnawialne źró-
dła energii nie musi wynikać z przemiany mentalności ich szefów; może 
po prostu wynikać z trzeźwej oceny rzeczywistości i zidentyfikowania 
niszy rynkowej, w której firma ma szansę prosperować.

Many energy companies are becoming aware that the fossil fuel era is 
nearing its end. These fuels are exhaustible. More importantly, however, 
they are not likely to be demanded by people who are concerned about 
the emissions that accompany their use. Therefore, the fact that some 
firms are divesting from the fossil fuel market and directing their atten-
tion to renewable energy sources does not necessarily result from the 
enlightenment of their managers; it may well result from rational business 
assessments and identifying market niches where a given company has 
a chance to make a profit.

Nawróceni
Converts

są to bagatelne decyzje, bo w sumie z farm 
fotowoltaicznych PGE planuje osiągać setki 
megawatów mocy.

Losy „nawróconych” można śledzić na 
podstawie BP. Kilkanaście lat temu, koncern 
BP (interpretujący swoje logo jako „Beyond 
Petroleum”) zainwestował spore pieniądze 
w produkcję paneli fotowoltaicznych; stał 
się nawet jednym z czołowych ich produ-
centów na świecie. Nie przewidział jednak, 
że firmy chińskie osiągną nad nim zdecy-
dowaną przewagę komparatywną. W rezul-
tacie zwrot z tamtych inwestycji okazał się 
znacznie niższy od przewidywanego.

Czasami stopa zwrotu z  inwestycji 
szacowana bywa na podstawie przewi-
dywanych parametrów ekonomicznych 
uzależnionych od konkretnych decyzji 
politycznych. I tak, koncern zainwestował 
w projekty, z bardzo dobrze opracowanymi 
biznesplanami, zakładającymi jednak, że 
cena pozwolenia na emisję tony dwutlen-
ku węgla będzie wynosiła 40 USD. Nawet 
w Unii Europejskiej – w której obowiązują 
dość rygorystyczne wymagania w tym za-
kresie – cena ta była znacznie niższa przez 
wiele lat. W następstwie pewnych decyzji 
politycznych ostatnio poszła w górę, ale 
nadal wynosi mniej. A w innych częściach 
świata jest cały czas bardzo niska albo zgo-
ła zerowa. Tak więc inwestycje koncernu 
nie mają szansy na spodziewaną opłacal-
ność.

Ale BP nie stara się kurczowo trzy-
mać paliw kopalnych. Zdaje sobie sprawę 
z tego, że popyt na te paliwa słabnie, a za 
kilkadziesiąt lat może go nie być wcale. 
Tymczasem popyt na energię nie zniknie; 
każde gospodarstwo domowe będzie mu-
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siało go jakoś zaspokoić. W związku z tym  
światowa firma naftowa planuje stać się 
światową firmą zintegrowanego zarządza-
nia energią. W najbliższym dziesięcioleciu 
planuje obniżyć produkcję ropy naftowej 
o 40%, zaś zainwestowanie w odnawial-
ne źródła energii zwiększyć z  obecnych  
2,5 GW do 50 GW. Oczywiście, żeby te plany 
były realne, trzeba mieć pieniądze (które BP 
ma). Jednak oprócz pieniędzy potrzebna 
jest również pewna koncepcja modelu biz-
nesowego.

Zainwestowanie w odnawialne źródła 
energii BP traktuje jako formę zarabia-
nia pieniędzy, ale również jako sygnał dla 
klientów, że firma jest „zielona”. Jeśli więc 
przewiduje, że klienci będą się interesować 
skąd pochodzi kupowany przez nich prąd, 
to wybiorą dostawcę, który ich przekona, 
że został wyprodukowany „ekologicznie”. 
A jeśli będą chcieli mieć doradcę, który im 
zasugeruje najsensowniejszą instalację 
w domu, to wybiorą BP, zwłaszcza jeśli będą 
widzieć, że firma konsekwentnie realizuje 
postawione cele.

Firmy energetyczne powinny sobie 
zdawać sprawę z tego, że paliwa kopalne 
odchodzą w przeszłość, więc ich pozycja 
rynkowa zależy od znalezienia alterna-
tywnego sposobu zarabiania pieniędzy. 
Niektóre firmy zorientowały się, że zacho-
dzi taka potrzeba. Mogą być uważane za 
„nawróconych”, choć owo „nawrócenie” 
nie musi wynikać z czynników nadprzy-
rodzonych; po prostu zdały sobie sprawę, 
że nie mogą liczyć na kontynuację trwania 
na dotychczasowych warunkach. Jednak 
niektóre firmy mają etap przemiany wciąż 
przed sobą.

    Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE
dr hab. Adam HABUDA

 profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Wyrok Trybunału z 11 czerwca 2020 r. 
w sprawie ochrony wilków w Rumunii, C-88/19

 Sentencja
Artykuł 12 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w spra-
wie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory należy interpretować 
w  ten sposób, że chwytanie i  transport 
okazów gatunku zwierząt chronionego, 
np. wilka, na podstawie załącznika IV do 
tej dyrektywy, na obrzeżach obszaru osie-
dli ludzkich lub na takim obszarze, mogą 
być objęte zakazem przewidzianym w tym 
przepisie. Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy na-
leży interpretować w ten sposób, że każda 
forma celowego chwytania okazów tego 
gatunku w opisanych powyżej okoliczno-
ściach jest zakazana w braku odstępstwa 
przyznanego przez właściwy organ krajowy 
na podstawie tego przepisu.

Stan faktyczny
Niedaleko Braszowa w środkowej Ru-

munii wyznaczono obszar mający zna-
czenie dla Wspólnoty, między innymi ze 
względu na występowanie wilka. W jednej 
z  miejscowości, jesienią 2016 r. zaczął 
pojawiać się wilk, nawiązując przyjazne 
relacje z mieszkającymi tam psami. 6 li-
stopada 2016 r. do miejscowości udali się 
przedstawiciele stowarzyszenia ochrony 

przyrody, organu administracji oraz lekarz 
weterynarii celem schwytania wilka i prze-
niesienia go do rezerwatu ochrony niedź-
wiedzia, gdzie znajduje się również miejsce 
dla wilków. Wilka uśpiono, za skórę i ogon 
przeniesiono do klatki przeznaczonej do 
transportu psów. Jednak w czasie przewo-
zu wilk się z klatki uwolnił i uciekł do lasu. 
W maju 2017 r. organizacja zajmująca się 
ochroną zwierząt złożyła zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa w związku ze 
schwytaniem i transportem wilka w złych 
warunkach. Z zawiadomienia wynika też, 
że nie uzyskano pozwolenia na schwytanie 
i transport wilka. 

Problem prawny
Zgodnie z  art. 12 dyrektywy 92/43 

państwa członkowskie mają ustanowić 
system ścisłej ochrony wskazanych ga-
tunków (w tym wilków) zakazując m. in. 
jakichkolwiek form celowego chwytania 
czy zabijania. Odstępstwa od tego zakazu 
mogą być podyktowane m.in. interesem 
ochrony dzikiej fauny i flory oraz siedlisk 
przyrodniczych, zapobieżeniu poważnym 
szkodom w np. uprawach czy pogłowiu 
zwierząt gospodarskich, w interesie zdro-
wia i bezpieczeństwa publicznego (art. 16 
dyrektywy). Sąd rumuński zastanawia się, 
w jakim zakresie chwytanie lub umyślne 
zabijanie wilków może nastąpić bez od-
stępstwa z art. 16 dyrektywy 92/43, gdy 
zwierzęta te zostaną napotkane na obrze-
żach miejscowości lub gdy przedostaną 
się na terytorium jednostki administracji 
terytorialnej. Innymi słowy, problem do-
tyczy sytuacji, gdy wilk znajdzie się poza 
wyznaczonym obszarem ochrony – czy 
wtedy także ma zastosowanie zakaz jego 
zabijania, zwłaszcza gdy nie wyznaczono 
szczególnego odstępstwa od tego zakazu.

Z uzasadnienia
Należy rozważyć, czy system ochro-

ny zagrożonych gatunków przewidziany 
w art. 12 dyrektywy 92/43 obejmuje wyłącz-
nie naturalne środowisko tych gatunków, 
a w konsekwencji ustaje, gdy okaz należący Fo

t. 
Pi

xa
ba

y
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wynika, że ochrona gatunków zwierząt nie 
może ograniczać się do obszarów chronio-
nych. Nie zostały one wyznaczone w celu 
objęcia całego siedliska gatunków chronio-
nych, które mogą zajmować duże obszary 
ochrony. W związku z tym w odniesieniu do 
chronionych gatunków zwierząt, które jak 
wilk zajmują rozległe obszary, pojęcie „na-
turalnego zasięgu” ma szerszy zakres niż 
obszar geograficzny, na którym występują 
fizyczne lub biologiczne czynniki istotne dla 
ich życia i reprodukcji. Obszar ten odpowiada 
obszarowi geograficznemu, na którym dany 
gatunek żyje lub rozprzestrzenia się w ra-
mach swego naturalnego zachowania. Wyni-
ka z tego, że ochrona przewidziana w art. 12 
ust. 1 dyrektywy nie zawiera w sobie restryk-
cji ani granic, a zatem nie pozwala na uzna-
nie, że dziki okaz będącego pod ochroną 
gatunku zwierząt znajdując się w pobliżu 
lub w  granicach obszaru zamieszkałego 
przez człowieka, przechodząc przez takie 
obszary lub żywiąc się zasobami wytwa-
rzanymi przez człowieka, jest zwierzęciem, 
które opuściło „naturalny zasięg”, lub że ten 
ostatni byłby nie do pogodzenia z osiedlami 
ludzi lub gospodarstwami człowieka. Nale-
ży stwierdzić, że z kontekstu, w jaki wpisuje 
się art. 12 dyrektywy, wynika, iż terytorialny 
zakres stosowania tego artykułu może w od-
niesieniu do gatunku chronionego, jak wilk, 
obejmować obszary znajdujące się poza ob-
szarami ochrony, a w szczególności obejmo-
wać obszary zamieszkałe przez człowieka. 
Użycie sformułowania „dziko występujące” 
w art. 12 ust. 1 lit. a) i c) dyrektywy nie po-
zwala na podważenie tego stwierdzenia. 
Należy go rozumieć w ten sposób, że ścisła 
ochrona chronionych gatunków zwierząt za 
pomocą zakazów przewidzianych w art. 12 
ust. 1 tej dyrektywy ma zastosowanie nie tyl-
ko w szczególnych miejscach, lecz obejmuje 
wszystkie okazy gatunków zwierząt chronio-
nych, żyjących w przyrodzie lub w stanie dzi-
kim, które pełnią tym samym funkcję w natu-
ralnych ekosystemach, nie odnosząc się ko-
niecznie do okazów będących przedmiotem 
prawnej formy niewoli. Wykładnia, z której 
wynika, że „naturalny zasięg” tych gatunków, 
o którym mowa w art. 12 ust. 1, obejmuje 
również obszary położone poza obszarami 
chronionymi i że wynikająca stąd ochrona 
nie jest zatem ograniczona do tych terenów, 
może pozwolić na osiągnięcie celu polega-
jącego na zakazie zabijania lub chwytania 
okazów gatunków zwierząt chronionych. Nie 
chodzi bowiem o ochronę tych gatunków 
tylko w niektórych miejscach, ale o ochronę 
okazów, które żyją w otoczeniu naturalnym 
lub stanie dzikim i tym samym pełnią okre-
ślone funkcje w naturalnych ekosystemach.

do takiego gatunku zwierząt przemieszcza 
się do obszaru zamieszkałego przez czło-
wieka lub na obrzeża takiego obszaru. Py-
tanie dotyczy wykładni pojęcia „naturalnego 
zasięgu” i określenia „dziko występujące”, 
które znajdują się w art. 12 ust. 1 dyrektywy, 
oraz zakresu wynikającej stąd ochrony. Co 
się tyczy, w pierwszej kolejności, brzmienia 
art. 12 dyrektywy, należy stwierdzić, że nie 
dostarcza on żadnego elementu użytecz-
nego do celów definicji pojęcia „naturalnego 
zasięgu” i określenia „dziko występujące”. 
Można jednak zauważyć, że artykuł ten nie 
opiera ochrony, do której zobowiązuje, na 
pojęciu „siedliska przyrodniczego” i że nie 
ustanawia systemu ochrony zwierząt z ga-
tunków objętych ochroną w zależności od 
miejsca, obszaru lub siedliska, w którym się 
w danym momencie znajdują. Co się tyczy, 
w drugiej kolejności, kontekstu, w jaki wpi-
suje się art. 12 dyrektywy, należy zauważyć, 
że ani art. 1, ani żaden inny przepis tej dyrek-
tywy nie definiują tego pojęcia i określenia. 
Należy zatem zbadać zawarte w ust. 1 tego 
artykułu pojęcie „naturalnego zasięgu” oraz 
określenie „dziko występujące” w  świetle 
pokrewnych pojęć zdefiniowanych lub uży-
tych w dyrektywie. W tym względzie należy 
zauważyć, że dyrektywa składa się z dwóch 
części, poświęconych, po pierwsze, ochronie 
siedlisk przyrodniczych, w szczególności za 
pomocą wyznaczenia terenów chronionych, 
a po drugie, ochronie dzikiej fauny i  flory 
przez wyznaczenie gatunków chronionych. 
Dyrektywa ta nie wymaga, aby ochronę ofe-
rowaną na podstawie drugiego z tych ob-
szarów ustalać w powiązaniu z pierwszym 
z nich, a w szczególności w zależności od 
obszaru geograficznego, objętego obszara-
mi chronionymi lub siedliskami przyrodni-
czymi. Ponadto, zgodnie z art. 3–6 dyrekty-
wy siedliska przyrodnicze jako takie powinny 
być chronione na obszarach chronionych 
sieci Natura 2000. Niemniej jednak sieć ta 
obejmuje również „siedliska danego gatun-
ku” zdefiniowane w sposób odrębny w art. 1 
lit. f) wspomnianej dyrektywy, w których żyją 
gatunki wymienione w załączniku II do tej 
dyrektywy. Ponieważ wilk jest wymieniony 
w tym załączniku, państwa członkowskie 
są zobowiązane do wyznaczenia obszarów 
specjalnej ochrony dla tego gatunku. Nale-
ży stwierdzić, że pojęcie „siedliska gatunku” 
zawarte w art. 1 lit. f) dyrektywy 92/43, zde-
finiowane jako „środowisko określone przez 
szczególne czynniki abiotyczne i biotyczne, 
w którym gatunek ten żyje w dowolnym sta-
dium swojego cyklu biologicznego”, nie od-
powiada obszarowi wyznaczonemu w spo-
sób stały i niezmienny. Ponadto z przepisów 
dyrektywy dotyczącej ochrony obszarów 

Rekuperacja

Rekuperacja ciepła to odzyskiwanie 
energii termicznej gazów wylotowych (od-
padkowych) i spalin w celu dalszego jej 
wykorzystania. Gorące spaliny, uchodzą-
ce z urządzenia grzewczego do komina, 
przechodzą przez wymiennik ciepła, ogrze-
wając w nim wodę lub powietrze. Proces 
ten prowadzony jest w różnego typu urzą-
dzeniach zwanych rekuperatorami (eko-
nomizerami). Wpływa on na odzyskanie 
energii bezużytecznie traconej, a także na 
wykorzystanie źródeł ciepła, dotychczas 
nieużytkowanych.

Najczęściej rekuperator ma postać 
komory z odpowiednio ukształtowanymi 
kanałami lub rurami, gdzie gorące spaliny 
oddają ciepło. Spaliny nagrzewają ścianki 
kanału lub rury, w których znajduje się ciecz 
(najczęściej woda) lub powietrze. Medium 
zostaje nagrzane i w obiegu wtórnym odda-
je ciepło np. w instalacji c.w.u. lub ogrzewa 
pomieszczenie. Wymiennik ciepła umiesz-
czony jest w ciągu spalin między urządze-
niem grzewczym i kominem.

Taka konstrukcja skutkuje skuteczno-
ścią w odzysku energii cieplnej ze spalin 
w zakresie nawet powyżej 50%. Odzysk 
energii cieplnej ze spalin jest możliwy wów-
czas, gdy spaliny opuszczające komory ro-
bocze kotłów mają wysokie temperatury. 
Zastosowanie rekuperatorów do odzysku 
ciepła zawartego w spalinach jest jedną 
z najbardziej efektywnych metod poprawy 
gospodarki energetycznej. Odzysk ciepła 
obniża znacznie straty kominowe i kosz-
ty zasilania urządzeń cieplnych w nośni-
ki energii.

Dzięki rekuperacji można zmniejszyć 
ilość paliwa zużywanego w procesie spala-
nia lub zastosować paliwo o niższej warto-

Schemat włączenia rekuperatora do in-
stalacji spalinowej kotła [1]
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ści opałowej. W obu przypadkach uzyskuje 
się znaczne efekty ekonomiczne.

Wykorzystanie ciepła odpadowego spa-
lin do podgrzewania wody lub powietrza 
prowadzi do zmniejszenia ilości dwutlenku 
węgla w finalnym procesie grzewczym i do 
oszczędności paliwa.

Wysokosprawne wymienniki ciepła są 
szeroko stosowane w przemyśle spożyw-
czym, papierniczym, tekstylnym, chemicz-
nym, petrochemicznym, energetycznym, cie-
płowniczym, maszynowym, motoryzacyjnym, 
drzewnym. Zwarta zunifikowana konstrukcja 
wymienników ciepła (ekonomizerów), pozwa-
la stosować je jako łatwe w zabudowie kom-
ponenty instalacji grzewczych.

Wymienniki ciepła zamontowane 
na wylocie spalin z kotów spalających 
np. gaz, węgiel czy biomasę, pozwalają 
na odzysk ciepła ze spalin i jego dowol-
ną dystrybucję do obiegów grzewczych 
c.o., c.w.u. Wielkość wymiennika ciepła 
(ekonomizera) uzależniona jest od ilości 

prof. dr inż. Ryszard TYTKO 
prezes firmy Eco Investment Sp. z o.o.

Wymienniki do odzysku ciepła ze spalin 
(rekuperatory)

 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII   

i parametrów cieplnych spalin oraz para-
metrów wody w obiegu grzewczym. Moż-
liwość bezpośredniej transformacji wody 
do obiegu grzewczego wpływa na wzrost 
sprawności urządzenia. W urządzeniach 
do odzysku ciepła stosowane są m.in. wy-
mienniki wykonane ze stali węglowej lub 
wysokostopowej. Są to rury FE – eliptycz-
ne żebrowane, ocynkowane ogniowo lub 
rury gładkie (bez ożebrowania). Typ rury 
uzależniony jest od rodzaju i temperatury 
spalin oraz stopnia zanieczyszczenia. Mak-
symalna dopuszczalna temperatura spalin, 
ze względu na wytrzymałość materiałów, 
wynosi ok. 500ºC. Wymienniki są projekto-
wane i wykonywane według PN i dyrektywy 
ciśnieniowej 97/23/WE.

W celu przygotowania oferty na wyko-
nanie rekuperatora konieczne są następu-
jące informacje:
 � strumień spalin w m3/h lub kg/h;

 � temperatura spalin na wlocie/wylocie 
z rekuperatora;

Oszczędne gospodarowanie zasobami energii cieplnej i elektrycznej staje się w naszym kraju koniecznością, obowiązkiem i powinnością. 
Ogromne ilości ciepła, niewykorzystane jako produkt uboczny procesu spalania w postaci spalin, są tracone przez użytkowników wszelkich 
kotłów, pieców, kominków i innych urządzeń grzewczych, w których następuje proces spalania. Wzrost cen energii i paliw oraz ograniczenia 
emisji CO2, zmuszają nas do pełniejszego i bardziej efektywnego wykorzystania energii cieplnej.
Innowacyjna gospodarka w kolejnych latach w naszym kraju obejmować będzie m.in. wykorzystanie nowoczesnych technologii, zapewniających 
oszczędność energii. Duże potencjalne możliwości zmniejszenia zużycia energii daje oszczędna racjonalna gospodarka energią, a szczególnie 
energią odpadową, powstającą w różnych procesach technologicznych, m.in. w przemyśle, usługach, rolnictwie, itd. Przed przystąpieniem do 
szukania rezerw energetycznych, np. w zakładach przemysłowych, należy zastanowić się, gdzie i jaka forma energii jest wykorzystywana.                                                     
Odzysk ciepła odpadowego za pomocą rekuperatorów z procesu spalania dobrze wpisuje się w realizację „Europejskiego Ładu Zielonego” 
 w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym i zmniejszeniu poziomu 
zanieczyszczeń.

 � skład spalin;

 � stopień zanieczyszczenia spalin;

 � dopuszczalne opory po stronie spalin;

 � ilość podgrzewanej wody lub powietrza;

 � temperatura wody/powietrza na wlocie/
wylocie;

 � dopuszczalne opory dla wody lub powietrza.

Przykłady zastosowań w przemyśle

Rekuperator w walcowni w hucie Łabędy
Firma Energo Hut w 2018 r. zaprojekto-

wała i wykonała modernizację III sekcji reku-
peratora spalin pieca grzewczego walcowni 
w hucie Łabędy SA [2].

Nowy rekuperator ma większą po-
wierzchnię wymiany ciepła, przy mniejszych 
oporach przepływu powietrza i spalin przez 
rekuperator. 

Zasada działania rekuperatora [1]

Rekuperator w Skawinie [2]
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Rekuperator z instalacją do odzysku ciepła 
spalin z pieca topielno – rafinacyjnego 
do aluminium, dla BORYSZEW SA, 
oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe 
Skawina

W ramach realizacji projektu dla Spółki 
Boryszew SA, oddział Nowoczesne Pro-
dukty Aluminiowe Skawina, została zapro-
jektowana i wykonana przez Energo Hut 
instalacja odzysku ciepła ze spalin z pieca 
topielno-rafinacyjnego. 

Ciepło spalin opuszczających komorę 
pieca topielnego (tyglowego) wykorzystano 
do podgrzania powietrza spalanego w pal-
nikach pieca. W skład instalacji odzysku 
ciepła wchodzą:
 � rekuperator promieniujący pionowy;
 � konstrukcje budowlane;
 � kanały spalinowe wraz z izolacją ter- 

miczną;
 � instalacje zimnego i gorącego powietrza.

Instalacja odzysku ciepła pozwoliła 
zmniejszyć zużycie paliwa (gazu ziemnego) 
w tym obiekcie o 10–15 % [2].

Rekuperator w walcowni huty HSJ Stalowa 
Wola SA

Firma Energo Hut w 2018 r. zaprojek-
towała i wykonała rekuperator do odzysku 
ciepła ze spalin pieca obrotowego z rozpro-
wadzeniem ciepła i instalacjami c.o. w bu-
dynku administracyjnym walcowni huty 
HSJ Stalowa Wola SA [2].

W fabryce odzysk ciepła realizowany 
jest przez zabudowę wymiennika spaliny/
woda na bypassie odciągu spalin z pie-
ca obrotowego.

Moc odzyskanego ciepła wynosi mak-
symalnie 3000 kW.

Węzeł ciepła odzyskowego został pod-
łączony do sieci cieplnej na walcowni huty 
HSJ Stalowa Wola SA. Energia cieplna jest 
rozprowadzana do kilku odbiorców. Ciepło 
wykorzystywane jest m.in. do ogrzewania 
budynku administracyjnego, podgrzewania 
w nim ciepłej wody użytkowej. Energią z re-
kuperatora dogrzewania jest również hala 
walcowni – za pomocą nagrzewnic powie-
trza.

Kotłownia w zakładach PACKPROFI  
Sp. z o.o. Kolonowskie

Realizacja instalacji odzysku ciepła 
dla firmy PACKPROFIL polegała na tym, 
że na przewodzie spalinowym z kotła paro-
wego zainstalowano wymiennik ciepła spa-
liny/woda. Jego zadaniem jest podgrzanie 
wody zasilającej kocioł o ok. 20°C. Moc cie-
pła odzyskana ze spalin wynosi ok. 140 kW. 
Zainstalowanie wymiennika ciepła wpłynę-
ło na zmniejszenie zużycia gazu ziemnego 
zasilającego, kocioł parowy. Firma PACK-
PROFIL jest producentem kątowników i tulei 
tekturowych. 

Jako kolejny przykład można przedsta-
wić instalację grzewczą z baterią kolektorów 
słonecznych i rekuperatorem w kotłowni 
szpitala w Częstochowie [1].

Dzięki instalacji kolektorów słonecznych 
oraz ekonomizerów, szpital może nawet 
w 100% pokryć zapotrzebowanie na ener-
gię do przygotowania ciepłej wody (w za-
leżności od warunków atmosferycznych), 
obniżając koszty funkcjonowania obiektu.

Zalety rekuperatorów:
 � duża skuteczność termiczna dzięki dużej 

wydajności przesyłowej rur rekuperatora;
 � funkcjonowania w stałej temperaturze 

na całej długości rur wymiennika;
 � natychmiastowe przesyłanie energii od 

źródła ciepła do ogrzewanego czynnika;
 � niezależna praca każdej z rur wymiennika, 

niezawodność pracy urządzenia;
 � brak osadzania kamienia wewnątrz rur;
 � zwarta modułowa konstrukcja, możliwość 

rozbudowy, automatyzacji;
 � stałość ciśnienia i temperatury pozwala-

jące na automatyzację procesu;
 � zwiększenie wydajności pieców i nagrzewnic;
 � obniżenie kosztów ogrzewania.

W kolejnych artykułach przedstawię wy-
brane instalacje do odzysku energii z po-
wietrza, wody, ścieków, gnojowicy, spala-
nia biomasy.

Informacje zawarte w moich artyku-
łach traktuję jako formę dyskusji związanej 
z ochroną klimatu i środowiska w ramach 
„Europejskiego Zielonego Ładu” i działań 
na rzecz zrównoważonej, sprawiedliwej go-
spodarki w naszym kraju i UE. Włączam się 
w ten sposób w realizację Dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2018/2001/WE 
RED II oraz Polityki Energetycznej Polski do 
roku 2040.

Literatura
[1]  Tytko R., Urządzenia i systemy energetyki od-

nawialnej. Wydanie XIII, 2020, Wydawnictwo 
i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 
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Rekuperator w hucie Łabędy [2]
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Olgierd WIECZOREK

Cywilizacyjny ekskrement

Ś
mieć – cywilizacyjna zaraza, po-
wszechnie pogardzana i  często 
niczyja. Wedle niektórych ma być 
miarą narodowego charakteru, za-

możności i kultury. Historycznie pierwsze 
śmietniska pojawiły się w neolicie, jakieś 
6000 lat temu, kiedy koczujący ludzie za-
częli się osiedlać. Wtedy, na początku, przy-
roda dawała sobie z nimi radę. Paręnaście 
wieków później – było już źle. Uduchowieni 
Ateńczycy, zatopieni w filozoficznych dys-
putach, nie mieli komfortu. Musieli zatykać 
nosy i wywozić śmieci, daleko poza mury 
miasta. I tak już zostało.

Stanisław Lem – niekoniecznie zajęty 
wyłącznie kosmosem – pisał: „Dawniej 
można było liczyć na to, że przybór śmieci 
utrzyma się na umiarkowanym poziomie 
dzięki żywiołom natury, jako deszczom, 
wichurom, rzekom i  trzęsieniom ziemi. 
Obecnie to, co kiedyś spłukiwało i rozmy-
wało śmieci samo stało się cywilizacyjnym 
ekskrementem”.

Na świecie powstaje rocznie kilka mi-
liardów metrów sześciennych odpadów ko-
munalnych. Każdy ma w tym swój udział. 
Tym większy, im bardziej cywilizowany kraj, 
w którym mieszka. Przeciętny Japończyk 
wytwarza rocznie 1000 kg śmieci, Ame-
rykanin 800 kg, Niemiec 500 kg, Włoch  
400 kg, Polak – grubo ponad 300 kg. 

Śmieci zalewają już nie tylko miasta, 
góry i lasy. Stają się uciążliwe w najmniej 
oczekiwanych miejscach: w  przestrzeni 
kosmicznej, w zaułkach Ziemi Świętej i na 
stokach giganta – Mont Everestu. Pewien 
Szerpa z Katmandu ustalił, że tylko pod sa-
mym szczytem najwyższej góry leży pięć 
ton odpadów. Różnych – głównie stalowych 
butli, masek, haków, plastikowych pojemni-
ków, lin, klamer i resztek lekarstw.

Śmieć, choć parszywy i z pozoru bez-
wartościowy, ma swych adoratorów, głów-
nie za granicą. Zajmuje uwagę wielu reno-
mowanych instytutów naukowych i firm 
komunalnych. Jest powodem licznych 
dysertacji, analiz i prognoz. Ze śmieci żyją 
nieźle profesorowie, technolodzy i zwykli ro-
botnicy. U nas, głównie menele wygrzebu-
jący z pojemników makulaturę, złom, jadło 
i przyodziewek, a bywa, że precjoza i dolary. 

Światową sensację wywołała pewna 
Chinka o nazwisku Zhang Yan. Stała się naj-
bogatszą kobietą globu dzięki śmieciom. Na 
utylizacji amerykańskich odpadów zarobiła 
3,4 miliarda dolarów. Dziś jest właścicielką 
72% udziałów w firmie komunalnej notowa-
nej na giełdzie w Hongkongu.

Z mnogości analiz i opracowań polskich 
fachowców badających śmietniska, próbuję 
wychwycić pięć ważnych problemów.  

Problem pierwszy – przestrzeń.  Widać 
to gołym okiem. W wielu regionach, w spo-
sób dramatyczny, zaczyna brakować miejsc 
na wysypiska.  Szczególnie w pobliżu du-
żych skupisk ludzkich. Tak jak na Śląsku. 
Czują to na własnej skórze Katowice, Dąbro-
wa Górnicza czy Zabrze. Pole manewru jest 
niewielkie, a pomysł wtłaczania odpadów 
komunalnych w stare wyrobiska górnicze – 
groźny. Głównie z powodów sanitarno – hy-
drologicznych. Na kompostowanie i spalanie 
wciąż brakuje pieniędzy. Być może wyjściem 
jest pokrywanie gór śmieci torfem i urządza-
nie na nich, wzorem Holendrów, „skibaanów” 
czyli stoków narciarskich dla dzieci. 

Problem drugi – trucizny. Wiedzą o tym 
najlepiej szperacze. Grzebiąc w śmietnikach 
stykają się z toksycznymi odpadami – zu-
żytymi kwasami, rtęcią, starymi bateriami, 
resztkami nawozów sztucznych, rozpusz-
czalników, proszków do prania i świetlówek. 
Jest ich tyle, że grożą nie tylko szperaczom, 
ale całemu otoczeniu śmietnisk. Przenika-
ją do gleby i wód gruntowych zagrażając 
pośrednio ludzkiemu zdrowiu. A przecież 
zdarza się, że na wysypisko trafiają odpady 
szpitalne i tony płyt azbestowych. Groza.

Problem trzeci – odpady organiczne. 
To świadectwo naszej mizerii inwestycyjnej 
i braku kultury sanitarnej. Logika jest taka: 
ludzie nie bardzo kwapią się do segregacji 
śmieci, bo wiedzą, że nie ma dostatecznej 
liczby kompostowni. A nie ma, bo nie ma 
pieniędzy. I pewno nie będzie. Po cóż więc 
udawać, że robi się coś pożytecznego. Da-
lej więc będziemy – mimo zapowiadanych 
restrykcji – wyrzucać śmieci, bez ładu 
i składu, na pożarcie bakterii i much. Skut-
kiem mogą być jedynie fetor, opary metanu 
i epidemie. Nie odzyskamy, niestety, z od-

padów ani gazu, ani ciepła, ani pieniędzy. 
To, co w Europie jest interesem, u nas staje 
się sromotą.

Problem czwarty – etyka. Mówi prof. 
Henryk Skolimowski, twórca ekofilozofii: 
„Obecny obraz etyczny świata jest niepoko-
jący. Szamotamy się w różnych schematach 
intelektualnych i etycznych, które są nieade-
kwatne do naszych problemów”. I ma pro-
fesor rację. Zróbmy coś „adekwatnego” i na 
przykład nie wyrzucajmy na śmietnik rzeczy 
wartościowych, dobrych i zdatnych do użyt-
ku – bo to niemoralne. Jeśli już nie chcemy 
odnowić babcinego krzesła czy wiekowego 
żyrandola, to zanieśmy je do komisu, daj-
my znajomym lub majsterkowiczom. A jeśli 
opatrzyła nam się bluzka, para trzewików 
czy serwis do kawy sprezentujmy potrze-
bującym bądź zanieśmy do „dziupli” PCK.

Problem piąty – polityka. W demokracji 
śmieć zważniał. Stał się probierzem cha-
rakteru i siły władzy. Wywołuje gorączkowe 
spory i dyskusje. Ludzie nie chcą mieszkać 
w  pobliżu wysypisk. Nie cierpią smrodu, 
szczurów i ruchu „śmieciarek”. I na nic zdro-
worozsądkowe myślenie, że w końcu gdzieś 
te odpady trzeba lokować. Prowincjonalni 
włodarze wiedzą dobrze, że przyzwolenie 
na lokalizację śmietniska w  ich regionie 
jest równoznaczne z politycznym samo-
bójstwem.

Mam niejasne wrażenie, że polscy za-
rządcy zachowują się jak starożytni Rzymia-
nie – niby „wiedzą co dobre, a robią to co 
złe”. Nikt, żadna gmina, żadna firma, żadne 
ministerstwo nie zrobiły na śmieciach wiel-
kiego interesu. Co więcej, nie ulżyły żadne-
mu z nas. A przecież, jak uczą doświadcze-
nia innych mądrych narodów, wysypiska 
i to wszystko co ma na nie trafić, to nie jest 
dopust boży, ale źródło niezłego biznesu.

     

Fot. Pixabay
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krawędzi, na zacisznych polankach śródle-
śnych i porębach.

Liczne pożytki
Twarde i ciężkie drewno leszczynowe, 

o charakterystycznym czerwonawym od-
cieniu, służyło dawniej do wypalania węgla 
drzewnego. Produkowano z niego zarówno 
węgiel rysunkowy, wykorzystywany przez 
artystów, jak i proch strzelniczy. Z pędów 
leszczynowych wytwarzano wędki, baty 
oraz laski.

Jednak największe znaczenie mają 
orzechy leszczyny. Ich wysokie wartości 
odżywcze znane są od najdawniejszych 
czasów w regionach Morza Śródziemnego 
i w Azji Środkowej. W znaleziskach prehi-
storycznych odkryto znaczne ilości skorup 
tych orzechów, co świadczy o tym, że były 
masowo spożywane. Zawierają duże ilo-
ści składników pokarmowych, ponad 60% 
tłuszczów,13% białek łatwo przyswajalnych 
przez człowieka.

Pojawienie się uroczych, okazałych 
kotków – kwiatostanów męskich 
leszczyny zwyczajnej Corylus 
avellana L. (fot.1) kojarzy się nam 

z tym, że niebawem przyjdzie wiosna. Po-
jawiają się one najczęściej w lutym-marcu 
i rozsiewają ogromne ilości żółtego pyłku. 
Ciekawe, że w torfach bagiennych, pocho-
dzących z okresu 15 000–10 000 lat p.n.e., 
to właśnie on stanowi ok. 85% ogólnej masy 
wszystkich pyłków w warstwach geologicz-
nych tych dawnych epok.

Jest to bardzo ciekawy gatunek, co do 
którego trwają spory czy to drzewo czy też-
krzew? Już Krzysztof Kluk w swym „Dykcy-
onarzu roślinnym” (1805) pisząc o leszczy-
nie  przestrzegał: W niektórych miejscach, 
często ogrodach, nie dopuszczając z jednego 
korzenia rość więcej niż jednemu pieńkowi, 
staje się ona wielkim i znaczącym drzewem, 
co niektórym dało to pochopnie uczynienie jej 
gatunkiem drzewa.

Leszczyna jest wielopniowym krzewem 
dorastającym do 6 metrów. Ma korę gład-
ką, srebrzystą, a na starszych okazach jest 
ona szarobrązowa, drobno spękana. Lesz-
czynowe pędy są długie, proste bardzo ela-
styczne i sprężyste; liście mają najczęściej  
10–13 cm długości, są sercowate u nasady, 
z zaostrzonym wierzchołkiem i osadzone na 
krótkim ogonku (fot. 2).

Męskie kwiaty leszczyny zebrane są 
w 10 cm zwisające kotki, a żeńskie ukryte 
są w pąkach. Owoce zebrane są najczęściej 
po 2–4 orzechy o długości 2,5 cm, twarde 
i gładkie, widoczne pośród postrzępionej 
okrywy owoców (fot. 3). 

Owoce dojrzewają we wrześniu i paź-
dzierniku. Obfite owocowanie występuje co 

Leszczyna – zwiastun 
nadchodzącej wiosny

dr Małgorzata FALENCKA-JABŁOŃSKA
Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Drzewa

1

Kochałem twoją korę, brązową z białym nalotem, 
Koloru najzupełniej leszczynowego. 
Radują mnie te, co przetrwały, dęby i jesiony, 
Ale ty ucieszyłaś mnie najbardziej, 
Jak zawsze czarodziejska, z perłami twoich orzechów, 
Z pokoleniami wiewiórek, które w tobie tańczyły.
                            Czesław Miłosz „Do leszczyny”

2–3 lata, a w rozsiewaniu ich ważną rolę 
pełnią ptaki i ssaki. Orzechy laskowe chęt-
nie spożywają: orzechówki, sójki, dzięcioły, 
orzesznice, a upodobały je sobie szczegól-
nie wiewiórki. 

Leszczyna preferuje gleby świeże, żyzne 
i próchniczne, unika piaszczystych, ubogich 
oraz zabagnionych. Toleruje nawet niewiel-
ką ilość światła. Upodobała sobie zbiorowi-
ska sośnin na żyznych i niezbyt wilgotnych 
siedliskach, tam dominuje w warstwie pod-
szytu. Ocienia glebę, nie dopuszczając do 
jej zachwaszczenia, a rozkładając ściółkę 
przyczynia się do wzbogacania gleby w cen-
ną próchnicę.

Gatunek ten występuje w Europie, poza 
terenami północnymi, na Kaukazie, w Azji 
Mniejszej. Został introdukowany w Ameryce 
Północnej, a w USA jest aktualnie gatunkiem 
inwazyjnym. W Polsce często spotykany 
w całym kraju, w górach występuje do wy-
sokości 900 m n p. m. Najczęściej rośnie na 
południowych zboczach dolin, na ich górnej 

2
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kiwania złota, żył wodnych, rud metali oraz 
kryjówek złoczyńców.

Z kolei drewno leszczyny miało chronić 
przed wszelkim złem, dlatego wykonywano 
z niej tarcze dla bohaterów, oraz płoty wokół 
domów. Noszony przy sobie orzech laskowy 
miał zapobiegać reumatyzmowi, a talizman 
z gałązek leszczyny był ochroną przed uką-
szeniem węży.

Istnieje też polska legenda o leszczynie, 
która pierwsza ze wszystkich drzew i krze-
wów rosnących przy drodze, zobaczywszy 
Świętą Rodzinę uciekająca przed Herodem, 
zaofiarowała schronienie pod gęsto ulistnio-
nymi gałązkami. Z wdzięczności za okaza-
ną pomoc, w leszczynę nigdy nie uderzają 
pioruny.

Warto wiedzieć, że sezamem orzecho-
wym była u nas Legnica, dawniej zwana Li-
gnicą, położona przy szlaku prowadzącym 
z zachodu na wschód Europy. W XVI i XVII w. 
odbywały się tu jarmarki, znane z obfitości 
produktów spożywczych, przede wszystkim 
zaś z orzechów i oleju orzechowego.

Aktualnie istnieje wiele odmian lesz-
czyny pospolitej, o wyjątkowych walorach 
ozdobnych, a  wśród nich warszawska 
czerwona (1963 r.). Charakteryzuje się pur-
purowymi liśćmi oraz kotkami (fot. 4) oraz 
owocami w okrywach o pięknej czerwonej 
barwie (fot.5).

Ciekawe, że leszczyna turecka Corylus 
colurna L. to gatunek drzewiasty, który moż-
na podziwiać również w Polsce. Sędziwy, 
ponad 90-letni jej okaz, uznany za pomnik 
przyrody, o wysokości 17 m i  pierśnicy 
120 cm (obwód na wysokości 130 cm od 
podłoża) rośnie przy Zespole Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w  Zabrzu. Młodsze 
leszczyny tureckie rosną też w Parku Ska-
ryszewskim w Warszawie.

Warto podkreślić, że aktualnie świato-
wa produkcja orzechów laskowych wynosi 
rocznie 750–800 tys. ton, a liderem w tej 
dziedzinie jest Turcja.

Jednocześnie należy podkreślić, że 
orzechy te mają najwyższą wartość kalo-
ryczna spośród wszystkich owoców upra-
wianych w naszej strefie klimatycznej. 100 
gramów łuskanych orzechów laskowych to 
680–700 kalorii. Wartości odżywcze i wła-
ściwości lecznicze decydują o stosowaniu 
tych orzechów w żywieniu ludzi chorych 
i osłabionych. Zalecane są również chorym 
na nerki, cukrzycę, osłabionym, cierpiącym 
na anemię. Orzechy te wpływają również 
na ograniczenie otyłości oraz zapobiegają 
przedwczesnemu wystąpieniu sklerozy.

Olej produkowany z  orzechów lasko-
wych dorównuje najlepszym produktom 
tej kategorii zarówno pod względem sma-
ku, jak i jakości, przewyższając nawet oliwę 
z oliwek. Olej ten, bogaty w składniki mi-
neralne i witaminy, znajduje zastosowanie 
w przemyśle spożywczym, farbiarskim i per-
fumeryjnym. Na jego bazie produkowane 
są kosmetyki do pielęgnacji twarzy i szyi, 
stosowany jest też jako olejek do masażu. 

W Zielniku Ekonomiczno-Technicznym 
Józefa Geralda Wyżyckiego z 1845 r. o oleju 
tym czytamy: W użyciu domowem oliwę za-
stąpić może, w lampach pali się płomieniem 
czystszym i jasnym jak migdałowy, a wytło-
czyny z orzechów tuczącym są pokarmem dla 
ptactwa domowego i bydląt.

Krzewy leszczyny były także wykorzy-
stywane dawniej do tworzenia zagród dla 
owiec. W  okresie międzywojennym kije 
narciarskie wyrabiano z młodych i prostych 
pędów leszczyny.

Odrobina historii
Leszczyna pospolita pochodzi z regio-

nów Morza Czarnego. Pierwsi zainteresowa-
li się nią Grecy, a po nich Rzymianie, którzy 
zaczęli ją uprawiać już w II w. p.n.e. Wyniki 
analizy pyłkowej świadczą, że leszczyna 
w naszym kraju rosła 10 000 lat p.n.e. Okres 
ostatniego zlodowacenia przetrwała w osto-
jach najbardziej oddalonych od czoła lądo-

3

lodu, w południowym paśmie Karpat oraz 
na południowym Podolu. Po wycofaniu się 
lodowca w kierunku Półwyspu Skandynaw-
skiego, podążyły za nią z południa na północ 
brzoza, limba, modrzew, sosna, a z gatun-
ków ciepłolubnych jako pierwsza leszczyna.

Według starożytnych Greków Apollo 
odkupił od Hermesa flet, dając mu w za-
mian kij pasterski i dar wieszczenia. Kij ten, 
zwany kadyceuszem, był różdżką leszczy-
nową, której dotknięcie ułatwiało ludziom 
wyrażanie myśli w atrakcyjnej formie. Tym 
właśnie sposobem Hermes stał się bogiem 
elokwencji.

Leszczyna, jako symbol mądrości, poja-
wiła się w tradycjach celtyckich, nordyckich, 
gdzie jest świętym drzewem Thora, oraz 
rzymskiej, gdzie była poświęcona Merku-
remu.

W czasach starożytnych wierzono, że 
leszczynowa różdżka może pomóc w od-
nalezieniu wody, o czym pisał już w swych 
dziełach Pliniusz.

W wielu krajach Europy aż do końca XVII w.  
używano rozwidlonego kija leszczynowego 
do wykrywania zakopanych skarbów, poszu-

4
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Czy już utraciliśmy kontrolę 
nad klimatem i ekosystemami?
 Have We already Lost Control of the Climate and Ecosystems?

Ostatnio wyniki badań wskazują, że czarny scenariusz, w którym tra-
cimy kontrolę nad klimatem, a ekosystemy zaczynają padać jak kostki 
domina, jest możliwy i prawdopodobnie niezbyt odległy. Grupa wybitnych 
klimatologów, oceanografów i biologów stwierdza, że 9 z 13 „punktów kry-
tycznych” dla systemu klimatycznego już zostało uaktywnionych i mogą 
one uruchomić kaskadę zdarzeń gwałtownie pogarszających sytuację 
klimatyczną na Ziemi. W scenariuszu wysokoemisyjnym nagłe załamanie 
funkcjonowania ekosystemów jest możliwe przed 2030 r. w oceanach 
tropikalnych, będzie się ono rozprzestrzeniać na lasy tropikalne i pojawi 
się na wyższych szerokościach geograficznych do 2050 r.
Słowa kluczowe: punkty krytyczne dla klimatu, wyginięcie gatunków, za-
łamanie funkcjonowania ekosystemów 

Recently, research results indicate that the black scenario in which we 
lose control of the climate and ecosystems start to fall like dominoes is 
possible and probably not too distant. A group of prominent climatologi-
sts, oceanographers and biologists say that 9 out of 13 „climate tipping 
points” have already been activated and could trigger a cascade of events 
that rapidly worsen the Earth’s climate. Under a high-emissions scenario, 
a sudden collapse in the functioning of ecosystems is possible in tropical 
oceans before 2030, itl will spread to tropical forests and appear at higher 
latitudes by 2050.
Keywords: climate tipping points, species extinction, collapse of the eco-
system

W 2010 roku w książce po-
święconej edukacji eko-
logicznej stwierdziłem: 
„Nasza biosfera jest cho-

ra. Mamy planetę, która zachowuje się jak 
zainfekowany organizm. Każdy element 
biosfery ulega destrukcji i to coraz szyb-
ciej. Przez ostatnie 25 lat nie został opu-
blikowany żaden naukowy artykuł, który by 
zaprzeczył temu twierdzeniu” [5]. Dzisiaj 
zdajemy sobie doskonale sprawę, że sy-
tuacja jest poważna i nie ulega poprawie. 
Tego rodzaju wnioski znajdziemy w kolej-
nych raportach różnych agend ONZ, Unii 
Europejskiej czy opracowaniach większych 
ośrodków badawczych. Zastanawiamy się 
coraz częściej, czy utraciliśmy już wpływ 
na stan klimatu i sytuację środowiskową 
na Ziemi. Pojawia się pytanie, kiedy może 
czekać nas katastrofa? W 1981 roku Paul 
i Anne Ehrlich, dwoje amerykańskich eko-
logów mocno zaangażowanych w akcje 
ochrony przyrody, wystąpiło z  hipotezą 
wypadających nitów (rivet popper hypo-
thesis). W  świetle tej koncepcji każdy 
gatunek jest unikatowy i odgrywa jakąś 
znaczącą rolę w ekosystemie, tak jak nity 
spajające konstrukcję samolotu. Usunię-
cie pewnej liczby gatunków z ekosystemu 
nie spowoduje widocznych negatywnych 
skutków. Jeśli jednak zginie któryś z kolei 
gatunek, system przestaje działać i ule-

ga katastrofie, podobnie jak rozbije się 
samolot, który stracił zbyt dużo nitów [2].

Ostatnio ukazały się dwa raporty na-
ukowe zwracające uwagę, że czarny sce-
nariusz, w  którym tracimy kontrolę nad 
klimatem, a ekosystemy będą padać jak 

kostki domina, jest możliwy i prawdopo-
dobnie niezbyt odległy. W 2008 roku grupa 
specjalistów w zakresie klimatologii, fizyki 
oceanów oraz analityków zajmujących 
się wpływem ludzkości na systemy Ziemi, 
pod kierunkiem Timothy Lentona z Univer-

Wiele gatunków już żyje bardzo blisko swoich granic termicznych
https://pixabay.com/pl/photos/mico-natura-charakter-zwierz%C4%85t-3978907/
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sity of East Anglia wyróżniła 13 „punktów 
krytycznych” dla systemu klimatycznego. 
Przestrzegali, aby społeczeństwo nie po-
grążyło się w fałszywym poczuciu bezpie-
czeństwa, obserwując powolne globalne 
zmiany klimatu. Ich synteza wskazuje, że 
różnorodne elementy klimatu mogą osią-
gnąć swój krytyczny punkt w ciągu tego 
stulecia w warunkach antropogenicznej 
zmiany klimatu. Jako największe zagroże-
nie oceniali zanik pokrywy lodowej w Ark-
tyce i na Grenlandii. Pięć innych punktów 
krytycznych może również wkrótce zostać 
przekroczonych [3].

W  2019 roku w  „Nature” ukazała się 
analiza grupy światowej sławy klimato-
logów, oceanografów i biologów, w której 
autorzy stwierdzają, że 9 z 13 „punktów 
krytycznych” już zostało uaktywnionych. 
Ich zdaniem oznacza to, że niedługo mogą 
one uruchomić kaskadę zdarzeń, gwałtow-
nie pogarszających sytuację klimatyczną 
na Ziemi [4]. Te 9 punktów krytycznych dla 
klimatu Ziemi, które już się uaktywniły to:
 � Częste susze wyniszczające amazońskie 

lasy deszczowe.
 � Zmniejszenie zasięgu lodu morskiego 

w Arktyce.
 � Osłabienie cyrkulacji wód w Atlantyku.
 � Pożary i plagi szkodników niszczące lasy 

borealne.
 � Wymieranie Wielkiej Rafy Koralowej.

skich bezkręgowców, aby oszacować czas 
ich narażenia na potencjalnie niebezpieczne 
warunki klimatyczne. Autorzy przewidują, 
że przyszłe zakłócenie zespołów ekologicz-
nych w wyniku zmian klimatu będzie nagłe. 
Wynika to z tego, że w ramach danego ze-
społu ekologicznego narażenie większości 
gatunków na warunki klimatyczne, wykra-
czające poza ich granice niszy, występuje 
prawie jednocześnie. Globalne ocieplenie 
sprawia, że środowisko staje się niekorzyst-
ne dla wielu gatunków, a część z nich po 
prostu nie ma możliwości ucieczki. Wygi-
nięcie niektórych kluczowych gatunków 
wpłynie na inne gatunki, wywołując efekt 
domina. W scenariuszu wysokoemisyjnym 
(RCP8.5 – zakładający dalsze wysokie emi-
sje) takie nagłe załamanie funkcjonowania 
ekosystemów jest możliwe przed 2030 r. 
w oceanach tropikalnych, będzie się one roz-
przestrzeniać na lasy tropikalne i pojawi się 
na wyższych szerokościach geograficznych 
do 2050 r. Organizmy żyjące w regionach 
tropikalnych są szczególnie zagrożone, gdyż 
wiele z nich żyje już w pobliżu górnej granicy 
spektrum tolerancji na ciepło [6].

Reakcja ekosystemów na zmiany kli-
matu może mieć przebieg gwałtowny i po-
wszechny, podobnie jak w przypadku obec-
nej pandemii i będzie to stanowić ogromne 
wyzwanie dla naszych adaptacyjnych sys-
temów zarządzania. Symptomatyczna jest 
wypowiedź jednego z autorów powyższego 
opracowania, który stwierdził: „Mam na-
dzieję, że nasze przewidywania są błędne. 
Jednak coraz częściej obserwujemy wokół 
siebie oznaki tego zdarzenia” [7].   
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 � Nasilone topnienie pokrywy lodowej 
Grenlandii.
 � Topnienie wieloletniej zmarzliny.
 � Nasilone topnienie pokrywy lodowej 

w Antarktydzie Zachodniej.
 � Nasilone topnienie pokrywy lodo-

wej w  Basenie Wilkesa na  Antarktydzie 
Wschodniej.

Zdaniem autorów to realne „egzysten-
cjalne zagrożenie dla cywilizacji”, znaleźli-
śmy się w stanie zagrożenia planetarnego. 
Aby uniknąć katastrofy musimy podjąć 
nadzwyczajne, kryzysowe środki. Działania 
międzynarodowe – nie tylko słowa – mu-
szą to odzwierciedlać. Prof. Lenton, głów-
ny autor artykułu, stwierdził: „Mogliśmy już 
przekroczyć próg kaskady powiązanych 
punktów krytycznych…  dzieci (strajkujące 
dla klimatu) mają rację: widzimy poten-
cjalnie nieodwracalne zmiany w systemie 
klimatycznym lub są one bardzo blisko” [1].

W ślad za tym opracowaniem ukazała 
się kolejna analiza przewidująca, że zmiany 
klimatu mogą z kolei spowodować załama-
nie się biosfery i katastrofalną utratę różno-
rodności biologicznej. Trisos i współauto-
rzy w „Nature” kreślą scenariusz, w którym 
ekosystemy padają jak kostki domino [6].  
Badacze wykorzystali roczne prognozy 
(od 1850 do 2100) temperatury i opadów 
w odniesieniu do 30 652 gatunków ssaków, 
ptaków, gadów, płazów, ryb morskich, mor-

Jeżeli uda nam się uniknąć najgorszego scenariusza emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5) możemy 
zyskać dodatkowy czas
https://pixabay.com/pl/photos/zanieczyszczenia-%C5%9Brodowiska-drone-4796858/
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Postępowanie w sprawie szacowania szkód łowieckich 
jako postępowanie administracyjne
Pytanie: Czy postępowanie w sprawie szacowania szkód łowieckich, 
o którym mowa w art. 46-50 ustawy Prawo łowieckie (DzU z 2020 r., 
poz. 1683 z późn. zm., dalej skrót: p.ł.) jest postępowaniem administra-
cyjnym, w którym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego (DzU z 2020 r., poz. 256 z późn. zm., dalej skrót: k.p.a.)? 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

Odpowiedź: : Zasady szacowania szkód i wypłaty odszkodowań 
za szkody łowieckie zostały szczegółowo uregulowane w Prawie 
łowieckim i przepisach wykonawczych do tej ustawy. Przed wej-
ściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r., o zmianie ustawy 
– Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 
651), dokonywanie oględzin i szacowanie szkód łowieckich oraz 
wypłata odszkodowań budziło poważne zastrzeżenia rolników. 
Zastrzeżenia te były uzasadnione, ponieważ ustalania wysokości 
odszkodowania dokonywał przedstawiciel podmiotu, który był zo-
bowiązany do uiszczenia odszkodowania (przedstawiciel zarządcy 
lub dzierżawcy obwodu łowieckiego). Miał zatem interes w tym, aby 
rozmiar odszkodowania był jak najniższy. W poprzednim stanie 
prawnym – do dnia 1 kwietnia 2018 r., a zatem przed dniem wejścia 
w życie wspomnianej nowelizacji, postępowanie w sprawie szkód 
łowieckich nie miało określonego trybu. Ustawodawca posługi-
wał się pojęciem szkód łowieckich, jednak ich nie zdefiniował. Nie 
określił również znaczenia samego pojęcia „szkody”. Ze względu 
na to, że pojęcie to należy istotowo przede wszystkim do prawa 
cywilnego, przyjęto definicję doktrynalną szkody, funkcjonującą 
właśnie w tej gałęzi prawa. Doprowadziło to do sytuacji, w której 
w obliczu braku jasnych regulacji oraz mimo braku wskazania 
przez ustawodawcę, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowiec-
kiego odpowiada za szkodę według zasad określonych w Kodeksie 
cywilnym, ze względu na charakter roszczenia zaczęto wypłacać 
odszkodowania na zasadach określonych w tym kodeksie. Tryb 
ten, jak wyżej wskazano, budził poważne wątpliwości.

Założeniami nowelizacji ustawy Prawo łowieckie z 2018 r. było 
to, żeby procedura szacowania szkód łowieckich umożliwiła rzetel-
ne i bezstronne szacowanie tych szkód, z kolei wysokość odszko-
dowania pokrywała straty faktycznie poniesione przez rolników. 
W celu realizacji tych postulatów ustawodawca zdecydował się 
wprowadzić procedurę administracyjną, umożliwiającą kontrolę 
wydawanych rozstrzygnięć (ustalających wysokość odszkodo-
wania) i pozwalającą na zachowanie gwarancji procesowych dla 
stron postępowania. O administracyjnym charakterze postępowa-
nia w sprawie szacowania szkód świadczy nie tylko odesłanie do 
Kodeksu postępowania administracyjnego zamieszczone w art. 
49a ust. 1 p.ł., przewidującym, że w zakresie nieuregulowanym 
w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie, do postępo-
wania prowadzonego przez nadleśniczego lub dyrektora regionalnej 
dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się odpo-
wiednio przepisy k.p.a., ale również przemawia za tym procedura 
określona w rozdziale 9 Prawa łowieckiego. 

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, postępowanie 
w sprawie szacowania szkód wyrządzonych: w uprawach i płodach 
rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, a także przy wyko-
nywaniu polowania, wszczynane jest na wniosek właściciela albo 
posiadacza gruntów rolnych do dzierżawcy albo zarządcy obwodu 

łowieckiego. Wniosek ten musi być złożony w terminie umożliwia-
jącym dokonanie oględzin oraz szacowanie szkód. 

To postępowanie administracyjne kończy:
 � protokół z  szacowania ostatecznego – sporządzony przez 

dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego niezwłocznie po 
zakończeniu szacowania ostatecznego, który zawiera informację 
o wysokości odszkodowania. Na tej podstawie następuje wypłata 
odszkodowania, której dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu 
łowieckiego w  terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu 
z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania. 
Zatem część protokołu ustalająca wysokość odszkodowania ma 
charakter decyzji administracyjnej, która kończy postępowanie 
administracyjne, jeżeli nie wniesiono odwołania; albo
 � decyzja administracyjna nadleśniczego PGLLP właściwego 

ze względu na miejsce wystąpienia szkód, ustalająca wysokość 
odszkodowania, wydana w wyniku odwołania od protokołu sza-
cowania ostatecznego. Ustawodawca nadał tej decyzji przymiot 
ostateczności, co oznacza, że nie służy od niej odwołanie w admi-
nistracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy (art. 16 k.p.a.)
 � decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania – wydana w opar-

ciu o art. 48p.ł., który wymienia podstawy uchylenia obowiązku 
wypłacania odszkodowania. Wyliczenie zamieszczone w  tym 
przepisie ma charakter taksatywny (wyczerpujący). Jeżeli zaist-
nieje którakolwiek ze wskazanych tam sytuacji, wówczas zwal-
nia z obowiązku wypłaty odszkodowania za szkody w uprawach 
i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele 
i  sarny. Ciężar udowodnienia okoliczności wyłączających obo-
wiązek wypłaty odszkodowania spoczywa na dzierżawcy lub 
zarządcy obwodu łowieckiego. 

O administracyjnym charakterze postępowania w sprawie sza-
cowania szkód łowieckich przemawia także odesłanie do stoso-
wania k.p.a. w przypadku przepisów wykonawczych do tej ustawy, 
a zatem chodzi tu o rozporządzanie ministra środowiska z dnia 16 
kwietnia 2019 r., w sprawie szczegółowych warunków szacowania 
szkód w uprawach i płodach rolnych (DzU z 2019 r. poz. 776). 
Rozporządzenie to określa:

 1) sposób i terminy zgłaszania szkód, o których mowa w art. 
46 ust. 1 p.ł., zwanych „szkodami łowieckimi”;

2) sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin 
i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;

3) szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania 
ostatecznego szkód łowieckich;

4) szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszko-
dowania za szkody łowieckie;

5) wzory protokołów, o których mowa w art. 46a ust. 4, art. 46c 
ust. 5 i art. 46d ust. 8 p.ł.

Rozmiary felietonu uniemożliwiają szczegółowe omówienie 
tego zagadnienia, jednak przeprowadzone rozważania dowodzą, że 
postępowanie w sprawie szacowania szkód łowieckich, w świetle 
aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jest postępowaniem 
administracyjnym, prowadzonym na zasadach wyrażonych w usta-
wie Prawo łowieckie oraz k.p.a.

dr Daria DANECKA
Instytut Nauk Prawnych PAN
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Zmienią odpadki spożywcze 
w żywność

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornij-
skiego Riverside odkryli, że sfermentowa-
ne odpadki spożywcze mogą stanowić 
pożywkę dla bakterii wspomagających 
wzrost plonów, wspomagać odporność 
roślin na patogeny, a  także zmniejszyć 
emisję związków węgla pochodzących 
z upraw.

Według badaczy ilość pożytecznych 
mikrobów wzrosła znacząco, gdy dodali 
sfermentowane odpadki do systemu, z któ-
rego roślina czerpała zasoby. Gdy ilość do-
brych bakterii jest wystarczająca, tworzą 
związki działające ochronnie i metaboli-
zują inne mikroby, co pozwala roślinom na 
szybszy wzrost. 

Eksperyment był przeprowadzony 
w szklarni, więc rośliny dostawały świeżą 
dawkę odpadków za każdym razem, gdy 
były nawadniane. W ramach badań woda 
krążyła w obiegu zamkniętym, była jedy-
nie oczyszczana i zaopatrywana w nową 
dawkę odpadków. 

Biorąc pod uwagę, że obecnie aż 50% 
żywności trafia na śmietnik bez żadnego 
recyklingu i może stanowić aż 20% masy 
na śmietniskach, sposoby ich zagospoda-
rowania są jak najbardziej pożądane. Do 
eksperymentów użyto odpadów pocho-
dzących z produkcji piwa oraz mieszanki 
odpadów ze sklepów spożywczych. Po 
fermentacji oba zasoby były dodawane 
do systemów nawadniających cytrusy 
w szklarni. W ciągu 24 godzin ilość poży-
tecznych bakterii była dwukrotnie, a nawet 
trzykrotnie większa niż u roślin, które nie 
otrzymały takiego nawozu. 

Badania wykazały znaczący wzrost 
ilości węgla w glebie po każdym nawad-
nianiu. Oznacza to, że możliwe jest popra-
wienie wskaźnika wykorzystania węgla 
względem azotu w plonach, co pomoże 
optymalizować uprawy. Co ciekawe, żaden 
z systemów nie wykazał obecności salmo-
nelli i  innych patogenów. To, w połącze-
niu z zamkniętym obiegiem wody, może 
przyczynić się do lepszego wykorzystania 
dostępnych zasobów w rolnictwie. Oczy-
wiście szerokie zastosowanie tej meto-
dy może być trudne, ponieważ wymaga 
przebudowy modelu tradycyjnych upraw, 
ale w  warunkach postępujących zmian 
klimatycznych i problemów z wodą, może 
okazać się konieczne. 

Solar material can 'self-heal' imperfections, 
www.sciencedaily.com, 26 stycznia 2021 r.

Przyszłość biopaliw
Biolodzy wierzą, że są coraz bliżej po-

szukiwanego od dawna celu, czyli stwo-
rzenia tanich, powszechnie dostępnych 
roślin, będących źródłem biopaliw i energii. 
Te entuzjastyczne wieści nadchodzą z Uni-
wersytetu Teksańskiego w Austin, którego 
badacze, we współpracy z pracownikami 
innych placówek naukowych, opublikowali 
złożoną analizę genomu prosa rózgowego. 
Zespół powiązał różne geny z lepszą wydaj-
nością w zróżnicowanych klimatach Amery-
ki Północnej, co otwiera drogę do tworzenia 
wytrzymałego prosa, dostosowanego do 
obecnych i przyszłych warunków klimatycz-
nych w Stanach Zjednoczonych. 

Optymalizacja prosa pod kątem zróż-
nicowanych warunków klimatycznych jest 
kluczem do zastosowania go powszech-
nie jako źródła biopaliwa. Podczas prac 
naukowcy zwrócili uwagę na niskie zróż-
nicowanie prosa rózgowego zebranego 
z  różnych punktów Stanów Zjednoczo-
nych. 

Proso rózgowe jest rośliną wieloletnią, 
o  głębokich korzeniach, która rośnie od 
Kanady do Meksyku i  jest jedną z głów-
nych traw tworzących habitaty na preriach 
środkowych stanów Ameryki Północnej. 
Wyrasta nawet na 3 metry, a w niektórych 
regionach wysiewa się je, aby zapobiegać 
erozji, ale stosowane jest także jako pasza 
dla bydła. Jednak jego najważniejszym za-
stosowaniem mogą być biopaliwa. 

Jednym z wyzwań było dostosowanie 
prosa do zróżnicowanego klimatu. W tym 
celu stworzono 10 identycznych ogrodów 
na terenie ośmiu stanów, w których upra-
wiano klony ponad 1000 próbek prosa 
zebranych w całej Ameryce Północnej. Se-
kwencjonowano zróżnicowanie genetycz-
ne tych próbek, aby poddać je badaniom, 
a następnie sprawdzano, które warianty 
przetrwały i w jakich warunkach. 

Modyfikując odpowiednio genom, udało 
się znaleźć cechy, które rozwinęły się przez 
tysiąclecia doboru naturalnego. Udało się 
wyodrębnić trzy zróżnicowane gatunki 
prosa z trzech regionów Stanów Zjedno-
czonych, z których każdy dostosował się 
do panujących w rejonie warunków klima-
tycznych. Oznacza to, że da się dostosować 
tę roślinę do rozwoju w każdym klimacie, 
a w efekcie wykorzystać ją jako źródło ta-
niego biopaliwa.

Key switchgrass genes identified, which could 
mean better biofuels ahead, 
www.sciencedaily.com, 27 stycznia 2021 r.

Samo naprawiające się ogniwa
Najnowsze badania wykazały, że odkry-

to materiał, który potrafi sam się naprawiać, 
a  jego zastosowanie może obejmować 
m.in. ogniwa słoneczne. 

Naukowcy z  Uniwersytetu Nowojor-
skiego twierdzą, że możliwe jest stworzenie 
wysokowydajnych samonaprawiających 
się materiałów, które mogą znacznie 
zredukować koszty i poprawić skalowalność 
wielu rozwiązań, w tym ogniw słonecznych. 

Selenek antymonu Sb2Se3 to absor-
bent słoneczny, którego można użyć do 
przekształcania energii słonecznej w elek-
tryczną. Co ciekawe, materiał ten może się 
samoczynnie naprawiać. 

Naukowcy porównują ten proces do 
tego, jaki zachodzi u  niektórych gadów, 
którym odrastają kończyny, gdy utracą pier-
wotne. Selenek antymonu naprawia zerwa-
ne wiązania, po tym jak zostanie rozerwany 
i formuje nowe. Ta zdolność jest tak samo 
niezwykła w świecie materiałów, jak i w kró-
lestwie zwierząt. Jej zastosowanie może 
mieć wielkie znaczenie dla optoelektroniki 
i fotochemii. 

W przedstawionych badaniach wykaza-
no, jak duży wpływ na spadek wydajności 
półprzewodników ma zerwanie wiązań. 
Na przykład związek kadmu i telluru musi 
być poddany reakcjom chemicznym, aby 
rozwiązać ten problem. Tymczasem sele-
nek antymonu i blisko powiązany materiał 
siarczek antymonu, potrafią leczyć zerwane 
wiązania na powierzchni dzięki strukturalnej 
rekonstrukcji, co eliminuje problem różnych 
stanów elektrycznych. 

Wiązania kowalencyjne w półprzewod-
nikach, jak selenek antymonu mogą znaleźć 
szerokie zastosowanie w elektronice, foto-
chemii, fotowoltaice i optoelektronice. Dal-
sze badania mają na celu sprawdzenie ta-
kich zastosowań na szeroką skalę, a także 
optymalizację kosztów produkcji materiału.

Solar material can 'self-heal' imperfections, 
www.sciencedaily.com, 26 stycznia 2021 r.
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WARIANTY PRENUMERATY AURY: 
prenumerata papierowa – czasopismo tylko w wersji papierowej, za jego dostarczenie dolicza-

my opłatę roczną;
prenumerata cyfrowa – czasopismo wyłącznie w wersji cyfrowej, dostępne na Portalu Infor-

macji Technicznej www.sigma-not.pl, prenumerator otrzyma indywidualny link dostępu do 
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dostęp on-line do ponad 128 000 publikacji z różnych dziedzin.
Dla Państwa wygody logowanie do NOWEGO Portalu Informacji Technicznej stało się łatwiejsze. Portal zyskał nową, przejrzy-
stą szatę graficzną, pojawiły się nowe funkcje ułatwiające zakup pojedynczych artykułów i całych zeszytów. Każdy prenumera-
tor wersji cyfrowej oraz prenumeraty PLUS otrzyma indywidulany link z kodem dostępu do zamówionego czasopisma.  
Cena brutto zawiera 8% VAT na czasopisma w wersji papierowej oraz cyfrowej. W przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki 
VAT na czasopisma i w konsekwencji zmiany ceny brutto, prenumerator zobowiązany jest do dopłaty różnicy.  
Dla prenumeratorów zagranicznych obowiązuje cena według kursu waluty NBP (z dnia bezpośrednio poprzedzającego 
datę wystawienia faktury) plus koszty wysyłki.

   
      22 840 35 89
        prenumerata@sigma-not.pl
        www.sigma-not.pl    www.aura.krakow.pl 

PRENUMERATĘ ZAMAWIAMY  

reklama AURA WARUNK PREN 1_2.indd   1 2021-01-11   10:23:42

s 28.indd   40 2021-02-17   16:38:53



3

Park Narodowy Yellowstone 
Zdjęcia Pixabay

0kladk1_4.indd   3 2021-02-22   12:55:40



Anaerobic Digestion Solutions

Anaerobic Digestion Solutions

Anaerobic Digestion Solutions
Anaerobic Digestion Solutions

0kladk1_4.indd   4 2021-02-22   12:55:46


	s 01
	s 03-05
	s 06-09
	s 10-12
	s 13-15
	s 16-20
	s 21
	s 22-23
	s 24-25
	s 26
	s 27
	s 28

