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W artykule przedstawiono analizę zanieczyszczeń emitowanych do powie-
trza z instalacji energetycznej opalanej węglem kamiennym, na przykładzie 
Elektrociepłowni Tychy, obecnie Zakład Wytwarzania Tychy. Opracowano 
i zilustrowano dane zawarte w rocznych raportach środowiskowych, za-
wierających ilości wyemitowanych zanieczyszczeń. Emitowane zanie-
czyszczenia porównano z emisjami z poprzednich lat. Obliczono udział 
procentowy emitowanych zanieczyszczeń Elektrociepłowni Tychy w ogól-
nopolskiej emisji. Stwierdzono, że EC Tychy nie jest znaczącym emitorem.
Słowa kluczowe: energetyka, zanieczyszczenia, środowisko

The article presents the analysis of pollutants emitted into the air from  
a coal power installation, on the example of the Tychy CHP Plant, nowadays 
Tychy Manufacturing Plant. The data contained in the annual environmen-
tal reports containing the quantities of pollutants emitted were developed 
and illustrated. Emitted pollutants were compared with emissions from 
previous years. The percentage share of emitted pollutants of Tychy CHP 
Plant in the nationwide emission was calculated. It was found that EC 
Tychy is not a significant emitter.
Keywords: energy, pollution, environment

Emisja zanieczyszczeń z instalacji energetycznej 
opalanej węglem kamiennym
Emission of Pollutants from a Coal-Fired Power Plant
 

Elektrociepłownia to zakład wy-
twarzający jednocześnie energię 
elektryczną oraz ciepło, najczę-
ściej w  postaci gorącej wody 

przekazywanej do sieci miejskiej. Wytwa-
rzanie jednoczesne jest bardziej efektyw-
ne niż rozdzielna produkcja ciepła i energii. 
Dużą zaletą jest również to, iż zakład taki 
produkuje mniej zanieczyszczeń pyłowych 
i gazowych. Spalane paliwo z mieszanką 
odpadów lub biomasy służy do podgrzania 
kotła wodnoparowego. Para wodna wy-
tworzona w kotle napędza turbiny parowe 
oraz generator, który następnie przekazuje 
energię elektryczną do sieci. Spaliny po 
przejściu przez elektrofiltry odprowadzane 
są kanałem do emitora. Do odsiarczania 
i usuwania zanieczyszczeń w spalinach 
używa się koksu lub wapna [1]. 

Elektrownia węglowa jest zakładem 
wytwarzającym energię elektryczną przez 
wykorzystanie paliwa konwencjonalnego, 
którym jest węgiel kamienny lub brunatny. 
Paliwo w postaci węgla mielone jest na spe-
cjalnych młynach, a następnie transporto-
wane do kotłów, Energia chemiczna paliwa 
jest zmieniana w energię cieplną wodnej 
pary, a następnie na turbinach zamieniana 
na mechaniczną. W generatorze ulega prze-
mianie na energię elektryczną [2].

Elektrociepłownia Tychy została uru-
chomiona w 1958 r. Początkowo funkcjo-
nowała jako ciepłownia. W latach 1963-
1999 działały na terenie zakładu 3 kotły 
wodne. W 1999 r. pracę rozpoczął nowy 

kocioł fluidalny BC35, który został prze-
kształcony w kocioł całkowicie na bioma-
sę. Najnowszym blokiem ciepłowniczym 
jest BC50 oddany do użytku w 2016 r. 

W 2012 r. EC Tychy została włączo-
na do spółki Tauron Ciepło SA i  zmie-
niła dotychczasową nazwę na Zakład 
Wytwarzania Tychy. W  dalszej części 
materiału nazwy przedsiębiorstwa będą 
przywoływane wymiennie. Obecnie EC 
Tychy zajmuje się wytwarzaniem energii 
cieplnej oraz wytwarzaniem prądu. Kotły 
opalane są głównie węglem, tylko jeden 
z nich opalany jest biomasą (zrębka leśna, 
wierzba energetyczna, łuski ze słoneczni-
ka pelet). Cztery kotły podłączone są do 
dwóch emitorów o wysokościach 120 m 
i 180 m (rys. 1). 

Emisja zanieczyszczeń 
Według raportów środowiskowych 

Zakładu Wytwarzania Tychy zanieczysz-
czenia emitowane do środowiska to: pier-
wiastki metaliczne i niemetaliczne oraz 
ich związki (kadm, ołów, chrom, arsen, 
rtęć, nikiel, cynk; gazy: benzo(a)piren, 
dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, tle-
nek węgla, tlenki azotu, podtlenek azotu, 
amoniak).
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Rys. 1. Dwa emitory kominowe EC Tychy 
Fot. K. Płużek
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Zdjęcie na okładce Katarzyna Bonenberg

Elżbieta KONIUSZy

Młodzież	walczy	o	lepszy	klimat

W ostatnich miesiącach każdy z nas w różnym stopniu odczuwa skutki pan-
demii COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Wirus rozprzestrzeniający 
się na całym świecie spowodował m.in. straty społeczne i gospodarcze. 

Skupieni na walce z koronawirusem, nie powinniśmy jednak zapominać o in-
nych problemach, z jakimi boryka się świat, np. postępujący kryzys klimatyczny. 
Warto zauważyć działania młodych ludzi, reprezentujących Młodzieżowy Strajk 
Klimatyczny (MSK) – międzynarodowy ruch uczniów i  studentów, którzy od 
dwóch lat protestują przeciw bierności polityków wobec globalnego ocieplenia 
i zmian klimatu. 

Aktywiści MSK nie zaprzestają działań, ale zachowują się odpowiedzialnie 
– w czasie pandemii nie spotykają się, nie maszerują ulicami miast, jednak cały 
czas protestują. Od 3 kwietnia każdy z nas mógł dołączyć do międzynarodowej 
mobilizacji internetowej w celu podkreślenia potrzeby działania w obliczu kryzy-
su klimatycznego. – Pandemia zaskoczyła nas wszystkich. Zdajemy sobie sprawę 
z tej sytuacji, dlatego działamy odpowiedzialnie wobec obu kryzysów. Nierozsądnym 
byłoby organizowanie masowych demonstracji w trakcie epidemii, dlatego zmieniamy 
formę naszego strajku – czytamy w opisie wydarzenia. Strajk online to termin pa-
rasolowy, pod którym kryje się wiele różnych działań w sieci. Jednym z nich jest 
hasztag (#ClimateStrikeOnline), pod którym wiele osób wrzuciło swoje zdjęcie, 
pokazując zaangażowanie w protest. 

Wszystkie te akcje odbywają się na stronie MSK. Aktywiści apelują o trakto-
wanie kryzysu klimatycznego przynajmniej równie poważnie, jak kryzysu związa-
nego z COVID-19. – Myjcie ręce, ale nie umywajcie rąk od odpowiedzialności za klimat 
– apelują. Podkreślają jednak, że zarzut ten dotyczy polityków, którzy od lat uni-
kają tematu katastrofy klimatycznej, a obecna sytuacja związana z pandemią po-
zwala im jeszcze skuteczniej ignorować kwestię klimatu. – Zależy nam, żeby kryzys 
klimatyczny został potraktowany z równym zaangażowaniem, jak to wokół COVID-19. 
Nie możemy lekceważyć żadnego kryzysu. Kryzys klimatyczny wymaga stawienia mu 
czoła – zaznaczają aktywiści. 24 kwietnia uczestniczyli w ogólnoświatowej mobi-
lizacji młodych ludzi domagających się działań w sprawie kryzysu klimatycznego.

Ponadto polscy aktywiści z MSK napisali list – apel, w którym domagają się 
od Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzenia edukacji klimatycznej do 
szkół. W  liście odnoszą się także do materiału na temat globalnego ocieplenia, 
opublikowanego przez MEN w serwisie epodreczniki.pl oraz do niedawnych poża-
rów Biebrzańskiego Parku Narodowego. Apel młodzieży poparło ponad 70 orga-
nizacji, ruchów i naukowców.

 – Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które w młodości odczuwa skutki antropo-
genicznej zmiany klimatu oraz ostatnim, które może im zapobiec, dlatego edukacja 
klimatyczna jest dla nas sprawą najwyższej wagi – czytamy w liście. 7 maja list zo-
stał doręczony przez dwie osoby z MSK do punktu podawczego skarg i wniosków 
MEN, a następnego dnia list upubliczniono.  Przekazanie listu poprzedziły działa-
nia, których celem było zwrócenie uwagi mediów na list oraz zebranie szerokiego 
poparcia społecznego dla tej inicjatywy. Wcześniej media społecznościowe ruchu 
publikowały kilkunastosekundowe filmiki, zapowiadające zbliżającą się akcję.

Aktywiści MSK oraz osoby sygnujące list wykonały też telekonferencyjne 
zdjęcie, trzymając w ręku pierwszą stronę listu do MEN. Zwieńczeniem akcji był 
kilkuminutowy spot udostępniony w mediach społecznościowych MSK. – Rolą 
młodzieży nie powinno być domaganie się dostępu do wiedzy, której przekazywanie 
jest obowiązkiem systemu oświaty. (...) Panie Ministrze, żądamy edukacji na miarę kry-
zysu – apelują młodzi ludzie występujący w filmiku.

W spocie została wspomniana petycja opublikowana na platformie Avaaz. Pe-
tycja nie jest tożsama z listem, ale w dużej części dotyczy jego treści. O ile pod listem 
podpisywały się organizacje, ruchy i eksperci, o tyle pod petycją może podpisać się 
każdy. Termin zakończenia podpisywania się pod petycją nie jest na razie określony.  
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Czy to tylko problem suszy?
 

Wkwietniowym numerze 
Aury zamieszczono arty-
kuł Pana Cezarego J. Ta-
jera „Jak (nie) przeciwdzia-

łać skutkom suszy?” Należy cieszyć się, że 
grono ludzi krytycznie myślących o tym, co 
się dzieje z wodą w Polsce powiększa się. 
Coraz więcej młodych ludzi odczuwa ko-
nieczność zmian w gospodarowaniu wodą. 
Gorzej jest z wiedzą, jak to zrobić. 

Ponieważ przez wiele lat zajmowałem 
się sprawami funkcjonowania gospodarki 
wodą, mam pewne przemyślenia [1, 2, 3, 4]  
i spróbuję je wykorzystać w tym artykule.

Jak jest? 
O  tym, że od 2000 roku funkcjonuje 

Dyrektywa Ramowa 2000/60/UE wiedzą 
prawie wszyscy.

O tym, że do roku 2015 mieliśmy mieć 
„dobry stan ekologiczny wód” już nie wszy-
scy. O tym, że stan wód zamiast się popra-
wiać – pogarsza – jeszcze mniej. Nie bez 
powodu. 

Decyzją Rady Ministrów z grudnia  2018 
dział administracji rządowej „Gospodarka 
wodna” został przypisany Ministrowi Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
Powstała sytuacja, w której śladowa gałąź 
transportu decyduje odtąd o warunkach ży-
cia prawie 40 milionowego narodu. 

Aby uzmysłowić szkodliwość tej decyzji 
posłużę się historią1.

W latach 30. ubiegłego wieku wiodącym 
w sprawach gospodarki wodnej było Biuro 
Dróg Wodnych Ministerstwa Komunikacji.  
Zatrudnieni w nim ludzie mieli poczucie mi-
sji. Pamiętając jak Polska wzbogaciła się na 
handlu towarami przewożonymi Wisłą uwa-
żali, że można nadrobić zaległości powstałe 
wskutek zaborów i rozwijając żeglugę to-
warową zbuduje się podstawy pomyślności 
kraju. 

W planach opracowanych w tym Biu-
rze przewidywano, że po pełnej rozbudowie, 
drogami wodnymi w 1970 roku będzie się 
przewozić 19100 tys. ton towarów, co miało 
stanowić 25% przewozów kolejowych. Oka-
zało się to całkowicie nietrafione. 

Według GUS, przewozy w roku 1970 wy-
niosły: wodą – 8,8 mln ton, kolejami – 370 mln  
ton, samochodami – 862 mln ton, rurocią-
gami – 15,4 mln ton. Transport wodny po-
dobnie ja transport konny zostały całkowicie 
zmarginalizowane.

Dzisiaj tamte pomysły odżyły. Kaskady 
Wisły i Odry mają stać się „autostradami 
wodnymi”.

1 Dane historyczne pochodzą z mojej (niewydanej) 
książki: Podstawy zintegrowanego zarządzania zaso-
bami wody. 

Owymi „autostradami wodnymi” ma być 
przewożone: 
�� Odrzańską Drogą Wodną do roku 2020: 

20 mln ton. W perspektywie długotermino-
wej do 25 mln ton.
�� Przewozy na dolnej Wiśle są szacowane 

na 12 mln ton.
Z danych z tego samego źródła koszty 

budowy, według wstępnego szacunku, mają 
wynieść do roku 2030:
�� Odrzańska Droga wodna: 30,7 mld zł.
�� Kaskada Wisły na odcinku Warszawa  

– Gdańsk: 31,5 mld zł.
�� Połączenie Wisła – Odra 6,5 mld zł.
�� Połączenie Wisła – Brześć 8,1 mld zł. 

Warto wiedzieć, że struktura przewo-
zów towarowych w Polsce jest następująca  
(wg GUS, rys. 1).               

Entuzjaści „autostrad wodnych” za na-
sze (podatników) prawie 70 mld zł chcą po-
większyć czerwoną kreseczkę na wykresie 
oznaczającą przewozy drogami wodnymi 
cztero, może pięciokrotnie. 

Nie można także przechodzić do porząd-
ku dziennego nad pomysłem reklamowa-
nym w telewizji „programie zwalczania skut-
ków suszy”. Za 14 mld zł mają być wybudo-
wane zbiorniki, które te skutki suszy mają 
łagodzić. Może będą, ale tylko na obszarach 
przyległych do zbiorników, które stanowią 
znikomy procent powierzchni objętej suszą. 

inż. Jerzy IwanIckI
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Oczywiście znacznie łatwiej wydać 
państwowe (to znaczy pieniądze moje 
i czytelników) na budowę owych zbiorni-
ków, niż zastanowić się i  zorganizować  
zatrzymanie  wody w przestrzeni rolniczej 
i leśnej, bo tylko to jest realny sposób zła-
godzenia skutków suszy. 

Efektem tej „radosnej twórczości” jest 
stale pogarszający się stan jakościowy 
wód, na który nacisk kładzie Dyrektywa 
Ramowa.  

Odpowiedź to pytanie jest następująca: 
gospodarka wodna w Polsce jest po prostu 
zacofana.

Ludzie decydujący o sprawach wody  
– źródła i podstawy życia bazują na wiedzy, 
która dziś jest po prostu anachroniczna.  

Opowiadanie o tym, że wdrażamy za-
sady Dyrektywy Ramowej jest po prostu 
nieprawdziwe. Z najnowszej wersji Prawa 
Wodnego wynika, że jego autorzy wciąż 
uważają, że zgodnie z zasadami sformu-
łowanymi sto lat temu, należy wodę jak 
najszybciej odprowadzić „do Wisły i Wisłą 
do morza”, nie przyjmując do wiadomości, 
że zmieniły się warunki działania, że po  
II wojnie światowej wyprodukowano około 
stu tysięcy produktów chemicznych, z któ-
rych wiele trafia do wód i mimo uzdatniania 
wpływa na nasze zdrowie. 

Nie przyjmuje się do wiadomości, że 
próby „ujarzmiania przyrody” spowodowały 
katastrofy ekologiczne, że za pomocą hy-
drotechniki nie osiągnięto oczekiwanych 
i  zadowalających efektów. Że wreszcie 
cywilizowane kraje, wyciągając wnioski 
z popełnionych błędów, zmieniły w sposób 
zasadniczy cel i metody gospodarowania 
wodami, kładąc nacisk na jakość wód  
– podstawę życia i zdrowia wszystkiego 
co żyje.

Przekazanie działu administracji rządo-
wej „gospodarka wodna” do resortu Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej cofa 
nas o sto lat, a struktura i zamiary Wód 
Polskich jednoznacznie wskazuje na to, że 
nadal chcemy „ujarzmiać przyrodę”.

Dlaczego nie jest tak
 jak powinno być?

Odpowiedź na to pytanie jest następu-
jąca: ponieważ nie chcemy albo nie umie-
my wyciągać wniosków z popełnionych 
błędów.

W cytowanych wyżej Założeniach do 
planów rozwoju śródlądowych dróg wod-
nych w Polsce… napisano między innymi: 
Modernizacja śródlądowych dróg wodnych 
przyczyni się przede wszystkim do: poprawy 
bezpieczeństwa powodziowego, tym samym 
redukcji potencjalnych strat powodziowych. 

Tylko w latach 1997–2010 łączne koszty po-
wodzi w Polsce wyniosły ok. 43 mld zł. 

Pisanie, że kanalizacja głównych rzek 
poprawi bezpieczeństwo powodziowe jest 
nadużyciem obliczonym na niewiedzę czy-
telnika. Wszystkie planowane na Wiśle i Od-
rze zbiorniki obu kaskad to typowe zbiorniki 
przepływowe, o znikomej zdolności reten-
cyjnej. Zwiększają one, a nie zmniejszają 
zagrożenie stratami powodziowymi (casus 
Włocławek i powódź 1982).  

W tym samym dokumencie jest mowa 
o zapewnieniu wody dla rolnictwa, przemy-
słu i ludności.

Warto odpowiedzieć na pytanie: jaki 
udział w łagodzeniu skutków suszy na Ku-
jawach ma zbiornik włocławski. 

Odpowiedź brzmi: żaden. Jest za to ma-
gazynem wszystkiego, co spłynęło z góry. 

W  ekspertyzie wykonanej przez Pań-
stwowy Instytut Geologiczny w roku 1998 
[7] napisano, że w zbiorniku włocławskim 
zalega: 190 ton kadmu, 7600 ton chromu,  
4200 ton miedzi, 46 ton rtęci, 2100 ton niklu, 
2200 ton ołowiu, 1500 ton cynku, 51 ton wie-
lopierścieniowych węglowodanów aromatycz-
nych, 1,5 tony pestycydów chloroorganicznych, 
0,55 tony polichlorowanych bifenyli i 36600 ton 
olejów mineralnych.

Autorzy stwierdzają dalej: Zawartość ole-
jów mineralnych w mułach nagromadzonych 
w zbiorniku … jest znacznie wyższa niż dopusz-
czana np. dla osadów w basenach portowych… 
a także: usunięcie mułów ze zbiornika wyma-
gać będzie odpowiedniego, bezpiecznego dla 
środowiska ich zagospodarowania. Z uwagi na 
małą zawartość w mułach substancji organicz-
nej i wysoką zawartość kadmu, można z góry 
wykluczyć ich rolniczą utylizację.

Przez wiele lat w  „słusznie minionym 
okresie” meliorowano, a w ostatnich kilku-
nastu latach „udrażniano” koryta tysięcy 
kilometrów rzek. Zmeliorowano obszary 
wilgotne, bagienne, lasy łęgowe, które, jak 
słusznie zauważa Cezary Tajer, są nie tylko 
siedliskami bioróżnorodności, ale zachowu-
jąc się jak gąbka potrafią zredukować sku-
tecznie falę powodziową. Nie żyjący już prof. 
W. Mioduszewski w pracy [8] napisał między 
innymi: 30% udział torfowisk w powierzchni 
całej zlewni może spowodować redukcję fali 
powodziowej w granicach 60–80%.

To nie jedyny skutek zniszczenia obsza-
rów wilgotnych i bagiennych. 

Przesuszone przez meliorację gleby or-
ganiczne:
�� rozpadają się w tempie 1–1,5 cm/rok gru-

bości zalegającej warstwy,
�� wydzielają z nienawadnianych powierzch-

ni torfowisk nieleśnych, w ciągu roku  około  
4% całkowitej emisji CO2 w skali kraju,

�� gromadzą ilość azotanów porównywal-
ną z  azotanami zawartymi w  ściekach 
komunalnych.
�� 10-krotnie zwiększają Ilość związków wę-

gla w wodach płynących przez przesuszo-
ne torfy, 
�� ponoszą znaczne szkody w bioróżnorod-

ności i zdolnościach retencyjnych .
Gleby organiczne (torfy) i  związane 

z nimi mokradła są, obok lasów łęgowych, 
siedliskami o największej bioróżnorodności. 

To nie wszystko. W  ostatnich latach 
„udrożniono” przez odmulanie i trapezowa-
nie  koryt ponad 30000 km rzek, z czego ok. 
18000 rzek na obszarach „Natura 2000” (5)2. 

Skutkiem takich działań jest przyspie-
szenie spływu wód, obniżanie poziomu wód 
gruntowych w dolinach rzecznych, co oczy-
wiście pogłębia zjawisko suszy ale nie tylko. 

W pracy [9] J. Żelaziński pisze: Jeśli przez 
regulacje o 10% przyspieszymy spływ wód po-
wodziowych i jednocześnie o 10% skrócimy 
długość cieku, to można oczekiwać wzrostu 
natężenia maksymalnego przepływu fali po-
wodziowej o 38%, co oznacza bardzo poważny 
wzrost zagrożenia powodziowego.

Co trzeba zrobić, 
żeby było dobrze?

Zanim powiemy „co trzeba zrobić, żeby 
było dobrze”, musimy wiedzieć „co to jest 
dobrze”. 

Musimy mieć punkt odniesienia – wzo-
rzec, z którym można porównywać rzeczy-
wistość.

Dysponujemy dwoma wzorcami, które 
powinny być obowiązującymi, jeśli chcemy 
prowadzić politykę wodną nowoczesną, 
zgodną z naszym interesem narodowym. 

Pierwszy to Ramowa Dyrektywa Wodna 
2000/60/UE (RDW) oraz wynikające z niej 
zasady zintegrowanego (systemowego, ho-
listycznego) zarządzania zasobami wody. 

Drugi to Dyrektywa Powodziowa 
2006/60/UE, której uzupełnieniem są wy-
tyczne europejskie dotyczące minimalizacji 
strat i szkód powodziowych.

Oba wzorce powstały w oparciu o do-
świadczenia europejskie i światowe, ocenia-
jące z jednej strony skuteczność rozwiązań 
bazujących na hydrotechnice, a z drugiej 
strony dostrzegających zagrożenia ze 
strony antropopresji na zasoby wodne, za-
grażające zdrowiu i życiu wszystkich istot 
żywych.

Przesłanie RDW jest proste: uchwalona 
w roku 2000 nakazywała osiągnąć „dobry 
stan ekologiczny” wód powierzchniowych 

2  Są to dane przybliżone, ponieważ dane w materiałach 
dostarczonych przez Ministra były bardzo dyskusyjne.
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i „dobry stan chemiczny” wód podziemnych 
w ciągu 15 lat od uchwalenia Dyrektywy. 

Dyrektywa nakazywała szerokie – ho-
listyczne, kompleksowe traktowanie pro-
blemów gospodarki wodą. Nie negowała 
hydrotechniki, nakazywała natomiast roz-
wiązywanie lokalnych problemów wodnych 
za pomocą różnych metod o najmniejszej 
szkodliwości dla środowiska.

Podejście do zwalczania skutków sta-
nów nadzwyczajnych, jakimi są powódź 
i susza (ale nie tylko) jest także wynikiem 
przemyśleń opartych na doświadcze-
niach krajów europejskich. Efektem tych 
doświadczeń jest przekonanie, iż sukcesy 
w zwalczaniu skutków stanów nadzwyczaj-
nych wywoływanych przez wodę można 
osiągnąć tylko przez działania komplekso-
we, czyli:
�� planowanie przestrzenne, 
�� systemy ubezpieczeń, 
�� edukacja zagrożonych, 
�� systemy alarmowe, sprawną ewakuację, 
�� sprawne akcje ratunkowe, 
�� budownictwo hydrotechniczne, 
�� przywrócenie naturalnych obszarów 

retencyjnych.
My chcemy walczyć z  powodzią za 

pomocą kaskad Wisły i Odry i zbiorników 
przepływowych.

Podobnie z suszą. Budujemy zbiorniki, 
chcemy pozwolić na wiercenie studni na 
polach.

Kolejne próby dostosowania Prawa Wod-
nego do wymagań polityki wodnej UE są pró-
bami z góry skazanymi na niepowodzenie.                                                                                                                            

Albert Einstein wypowiedział następują-
ce zdanie: Nie możemy rozwiązać problemów 
przez stosowanie tego samego myślenia, które 
stosowaliśmy, gdy te problemy tworzyliśmy.

Nie znając tej myśli w roku 2014 opinio-
wałem dla senackiej Komisji Środowiska 
projekt kolejnej nowelizacji Prawa Wodnego 
[10]. Oczywiście negatywnie. 

  Prawdziwa reforma gospodarki zaso-
bami wody nie polega na kolejnym „prze-
stawianiu klocków”. Wymaga całkowicie 
nowego podejścia. Należy zaprzestać prób 
„ujarzmiania przyrody”. Należy zacząć go-
spodarować zasobami wody zdefiniowa-
nych obszarów – zlewni.  

Dysponujemy narzędziem, które umoż-
liwia nowe spojrzenie na gospodarkę wodą.

Jest to oparta na prakseologii Tadeusza 
Kotarbińskiego Inżynieria Systemów Działania 
(ISD).

Zasoby wodne zdefiniowanej zlewni 
traktujemy jako system złożony z elemen-
tów – zdefiniowanych obiektów, między któ-
rymi zachodzą relacje, które także możemy 
zdefiniować i skwantyfikować.

Warto dodać, że z systemowego punktu 
widzenia system wodny jest ze swej natu-
ry systemem dwustanowym. Funkcjonuje 
w stanie „normalnym” i „nadzwyczajnym”. 

To również można opisać za pomocą 
ISD. 

W tym artykule pokazuję niektóre kroki 
dla skonstruowania Zintegrowanego Sys-
temu Gospodarowania Zasobami Wody 
(ZSGZW) w stanie normalnym3. Wykorzy-
stuję do tego Teorię Eksploatacji opracowa-
ną przez ucznia Tadeusza Kotarbińskiego 
– Józefa Koniecznego.

Zasoby wodne zlewni rzecznej może-
my opisać jako system wodny, który spełnia 
definicję systemu: jest to wydzielony z oto-
czenia zbiór obiektów, zdefiniowanych za 
pomocą jasnych kryteriów, między którymi 
zachodzą relacje (nadrzędności, podrzęd-
ności i współdziałania), także możliwe do 
opisania.

Mówi ona, że każdy wyróżniony obiekt, 
z którego korzysta człowiek, jest eksploato-
wany. To znaczy, że jest użytkowany, przez 
co zmniejsza się jego potencjał eksploata-
cyjny – zdolność do pełnienia przypisanej 
mu roli. Jeśli jest użytkowany, to musi być 
obsługiwany. Oznacza to, że  muszą być 
wykonane czynności odtwarzające jego po-
tencjał eksploatacyjny. Za pomocą takiego 
rozumowania można opisać obiekty – ele-
menty systemu wodnego. Obiekty tworzące 
strukturę systemu wodnego mogą być natu-
ralnymi OE, którymi mogą być: wydzielony 
fragment rzeki, jezioro, bagno lub sztuczny-
mi OT– wytworzonymi przez człowieka (jaz, 
studnia, ujęcie wody itp.). 

Każdy z wyróżnionych obiektów pełni 
określoną rolę (funkcję) w systemie wod-
nym.

Rysunek 2 pokazuje dowolny obiekt 
eksploatacji w systemie wodnym, na któ-
ry oddziałują trzy rodzaje procesów. Są to: 
procesy użytkowania PU1-n, procesy obsłu-
giwania PO1-n, procesy naturalne (deszcz, 
mróz, wiatr itp.) Pn1-n. 

Te procesy powodują, że obiekt znajduje 
się w określonym stanie.   

Stan obiektu jest opisywany za pomocą 
zbioru cech stanu cS. Warto zauważyć, że 
cechy stanu są w sposób arbitralny definio-
wane przez specjalistów, którzy uznają, że 
taki, a nie inny zestaw opisuje stan obiek-
tu. Także specjaliści określają, jaki zestaw 

i rozmiar procesów użytkowania i obsługi-
wania jest dla danego obiektu dopuszczal-
ny ze względu na wymagany stan. Norma 
stanu ekologicznego to nic innego jak zbiór 
cech uznanych przez specjalistów za dobre, 
bardzo dobre itd. Przedstawienie systemu 
wodnego wybranej zlewni jest relatywnie 
proste. Potrzebne są do tego kryteria wy-
różniania obiektów naturalnych (morfolo-
gia cieku, podłoże, spadek itp.) i sztucznych, 
relacji między nimi oraz określenie „wejść” 
i „wyjść” systemu. 

Trudniejsze jest ustalenie wpływu tych 
wejść i wyjść na stan, zwłaszcza stan ja-
kościowy wód zlewni. Opisanie systemu 
jest jednak sprawą zasadniczą – punktem 
wyjścia do zarządzania systemem – stero-
wania stanem wody i środowiska wodnego.    

Aby móc gospodarować zasobami wod-
nymi musi być na system wodny nałożony 
system zarządzania tymi zasobami. Po-
nieważ mówimy o podejściu systemowym 
musi to być Zintegrowany System Zarzą-
dzania Zasobami Wody (ZSGZW) wyróż-
nionej zlewni uwzględniający wszystkie 
przejawy oddziaływania na zasoby wodne, 
łączne traktowanie spraw ilości i  jakości 
wody. Musi być w tym systemie osoba od-
powiedzialna za stan wód. 

Tej osobie muszą być stworzone warun-
ki do skutecznego działania. 

Punktem wyjścia do konstruowania 
ZSGZW jest określenie celu lub celów, które 
ma osiągnąć. 

W Dyrektywie Ramowej cel sformułowa-
ny w p. 24 wstępu brzmi:   

Osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 
wód przez określenie i wdrożenie niezbęd-
nych działań w ramach zintegrowanych pro-
gramów działań uwzględniając istniejące 
wymogi Wspólnoty.

Jednocześnie nie można pomijać 
oczywistego celu: Zaspokajanie potrzeb 
wodnych ludności i gospodarki przy po-

3 Stan normalny  to wody mieszczące się w  przed-
ziale od stanów niskich zapewniających przepływ 
biologiczny w  rzekach  do stanów wody brzegowej, 
powyżej których woda zaczyna zalewać dolinę 
i  powodować straty. Powyżej tych stanów zaczyna 
się powódź. Poniżej tych stanów zaczyna się susza 
hydrologiczna.

Rys. 2.
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Musi być ktoś, kto zna lokalne zasoby 
wód podziemnych, kto dokona rzetelnego 
bilansu i pozwoli wziąć tyle, ile można, a nie 
tyle, ile pompa wyciągnie. 

Musi być wreszcie ktoś, kto jest rzeczy-
wistym gospodarzem zasobów, rzeczywi-
ście odpowiedzialnym za to, co płynie w rze-
ce, co się dzieje na obszarze jego działania, 
kto jednocześnie będzie nadzorowany przez 
kompetentne ciała nadzorujące.

Musi być wreszcie dokonana prawdzi-
wa reforma gospodarki wodą, dzięki której 
następne pokolenia będą mogły korzystać 
ze zdrowej wody, dzięki której będzie można 
wejść do wody bez obawy o swoje zdrowie, 
nie mówiąc o tym, że dobrze byłoby od cza-
su do czasu zjeść rybę nienafaszerowaną 
chemią.
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[11]  Iwanicki J., Uwagi do projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo wodne  w: Opinie i Ekspertyzy. Kan-
celaria Senatu Biuro Analiz i dokumentacji. OE – 218 
maj 2014.

są bardziej nastawione na budowę „auto-
strad wodnych” niż na osiąganie podanych 
wyżej celów.

Zakończenie 
W artykule chciałem pokazać, że oprócz 

ludzi zatroskanych o skutki anachronicznej 
polityki wodnej, są w Polsce ludzie, którzy 
nie tylko potrafią opisać absurdy, ale potrafią 
też pokazać drogi wyjścia z tej sytuacji, ko-
rzystając z dorobku polskiej myśli organi-
zatorskiej.

Kiedy czytam i słucham o mocarstwo-
wych planach hydrotechników, o planach 
pomocy rolnikom, którzy bez ładu i składu 
mają wiercić na swoich polach studnie, żeby 
łagodzić skutki suszy nie patrząc na to, że 
być może wyczerpują wody podziemne  
– ostatnią, strategiczną rezerwę wody pit-
nej dla swoich dzieci i wnuków, nie mogę 
powstrzymać się od wyrażenia po prostu 
głębokiego sprzeciwu.

Nie mam nic przeciwko wierceniu studni 
na polach, ale tylko tam, gdzie to jest moż-
liwe. 

szanowaniu zasad zrównoważonego użyt-
kowania wód.

Rysunek 3 pokazuje, że ZSGZW jest po-
wołany po to, aby „przetwarzać” złe zasoby 
wodne w „dobre”, zaspokajając uzasadnione 
potrzeby użytkowników wód. Działalność 
ZSGZW jest zabezpieczana przez dostawców 
informacji, materiałów, energii, maszyn itp.  

Aby osiągnąć podane wyżej cele 
ZSGZW musi realizować czynności, któ-
rych lista powstaje przez metodyczne roz-
łożenie zakresu celów na działania elemen-
tarne, które powinni wykonywać ludzie lub 
zespoły ludzkie. Taki zbiór powstaje przez 
zbudowanie klasyfikacji tych czynności 
(funkcji). 

Struktura ZSGZW musi być dostoso-
wana do hierarchicznej (ze swojej natury) 
sieci rzecznej. Oznacza to w praktyce trzy 
szczeble zarządzania: zlewnia, region, za-
rząd krajowy. 

Nietrudno zauważyć, że dzisiejsza struk-
tura Wód Polskich, mimo iż trójszczeblowa, 
jest wadliwa. Zadania, które powinny wyko-
nywać poszczególne szczeble tej struktury 

Rys. 3.
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Przedstawiony w WISL rozmiar użytkowa-
nia w lasach prywatnych jest jednak mimo 
to blisko trzykrotnie wyższy od wielkości 
raportowanej w GUS „Leśnictwo” i wynosi 
obecnie około 4,5 mln m3 grubizny netto.

W  lasach prywatnych, podobnie jak 
w  lasach ogółem, największy udział po-
wierzchniowy stanowią drzewostany  
w III i IV klasach wieku. Znacznie mniejszy 
jest za to udział starszych klas wieku – wy-
nosi 8,7%, wobec ok. 15% w lasach kraju ogó-
łem. Najliczniej występującym gatunkiem 
w lasach prywatnych jest sosna zwyczajna, 
której udział przekraczający 54% jest zdecy-
dowanie wyższy niż pozostałych gatunków, 
tj. brzozy – ponad 10%, olszy – poniżej 9% 
i dębu – ponad 5% powierzchni leśnej. Udział 
gatunków liściastych wynosi ok. 36%.

Zgodnie z informacją Głównego Urzę-
du Statystycznego, 82,8% powierzchni la-
sów prywatnych w Polsce miało na dzień  
31 grudnia 2018 r. dokumentację urządze-
niową. Oznacza to dużą poprawę – jeszcze 
10 lat temu miało ją zaledwie 53% lasów 
prywatnych. Obecna sytuacja dotycząca 
posiadania dokumentacji urządzeniowej 
jest jednak bardzo zróżnicowana w różnych 
regionach Polski. Przykładowo, w woj. łódz-
kim jest to 93,3% powierzchni lasów prywat-
nych, w woj. podlaskim 76,2%, natomiast 
w woj. małopolskim 68,3%.

Organem nadzoru nad gospodarką 
leśną  w lasach prywatnych jest starosta, 
który może powierzyć prowadzenie w jego 
imieniu spraw z zakresu nadzoru nadleśni-
czemu Lasów Państwowych, w tym wyda-
wanie decyzji administracyjnych w pierw-
szej instancji. Nadleśnictwa obowiązane 
są do realizacji  zadań wynikających z usta-
wowych obowiązków wobec lasów prywat-
nych, co dotyczy zarówno doradztwa udzie-

lesistości. Do lasów publicznych (80,7% ogó-
łu) zalicza się lasy stanowiące własność 
Skarbu Państwa (tj. w zarządzie LP, parków 
narodowych i innych podmiotów), natomiast 
do prywatnych (19,3% ogółu) – stanowiące 
własność osób fizycznych, wspólnot grunto-
wych, spółdzielni, kościołów, związków wy-
znaniowych, organizacji społecznych, spółek 
i innych podmiotów prywatnych. 

Lasy prywatne zatem – o powierzchni 
około 1,79 mln ha, czyli zbliżonej do ogólnej 
powierzchni lasów naszych sąsiadów: Sło-
wacji (1,9 mln ha) i Litwy (2,2 mln ha), mają 
istotny udział w  kształtowaniu leśnictwa  
w kraju. 

Najwięcej jest ich  w centralnej, wschod-
niej i południowej części Polski; tj. w woje-
wództwach mazowieckim (374 tys. ha), lu-
belskim (242 tys. ha), podlaskim (207 tys. 
ha), małopolskim (190 tys. ha), łódzkim (136 
tys. ha) oraz podkarpackim (123 tys. ha). 

Jaki jest stan tych lasów? Do niedawna 
uważano, że lasy prywatne mają znacząco 
niższą zasobność i są słabiej pielęgnowane 
w porównaniu do lasów w zarządzie PGL 
Lasy Państwowe. Wykonanie I i II cyklu Wiel-
koobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu 
(WISL) umożliwiło przedstawienie bardziej 
szczegółowych informacji. Okazało się, że 
bieżący przyrost miąższości z 5-letniego 
okresu, zarówno w Lasach Państwowych, 
jak i prywatnych, był na zbliżonym pozio-
mie, przekraczającym 9 m3/ha/rok. Prze-
ciętne roczne użytkowanie grubizny brutto, 
w analogicznym okresie znacznie różniło się 
natomiast między lasami poszczególnych 
form własności. W Lasach Państwowych 
wynosiło około 6,4 m3/ha/rok, a w lasach 
prywatnych 3,3 m3/ha/rok, co wskazuje 
na odmienny charakter gospodarki leśnej 
prowadzonej przez prywatnych właścicieli. 

Wramach projektu zreali-
zowano działania edu-
kacyjne i  informacyjne. 
Wykonano m. in. ogól-

nopolskie badania ankietowe wśród rol-
ników – właścicieli gruntów leśnych,  
w  celu rozpoznania potrzeb i opinii w zakre-
sie gospodarki leśnej. Zorganizowano też 
szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych 
oraz służb starostw i Lasów Państwowych, 
sprawujących nadzór nad gospodarką w la-
sach prywatnych wraz z opracowaniem ma-
teriałów szkoleniowych. Szkolenia odbyły 
się w ośmiu województwach Polski cen-
tralnej, południowej i wschodniej, w których 
znajduje się łącznie ponad 80% powierzchni 
lasów prywatnych. Elementem projektu jest 
również kampania informacyjna w mediach 
tradycyjnych (czego elementem jest niniej-
szy artykuł) oraz promocja działań w pro-
jekcie na stronie internetowej www.lasy-pry-
watne.pl. Eksperci zaangażowani w projekt 
opracowali także broszurę „Gospodarowa-
nie w lasach prywatnych. Aspekty prawne 
i hodowlane” oraz zorganizowali konferencję 
tematyczną. To ostatnie przedsięwzięcie 
zostało zrealizowane połowicznie, gdyż ze 
względu na stan zagrożenia epidemicznego, 
a następnie stan epidemii, konferencja za-
planowana na dzień 26 marca br. nie mogła 
się odbyć. Jednakże abstrakty i prezentacje 
przygotowane na to wydarzenie są dostęp-
ne na stronie projektu, a pełne teksty wystą-
pień zostaną wkrótce wydane w  książkowej 
publikacji pokonferencyjnej. 

Stan lasów prywatnych w Polsce
Zgodnie z „Rocznikiem Statystycznym 

Leśnictwa 2019”, według stanu na dzień 
31.12.2018 r. powierzchnia lasów w Polsce 
wynosiła 9,26 mln ha, co odpowiadało 29,7% 

Uwarunkowania leśnictwa prywatnego 
w Polsce – dziś i jutro
Conditions of Private forestry in Poland – today and tomorrow

dr inż. Wojciech Gil
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

dr Marek Geszprych
radca prawny

Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) w Sękocinie Starym pod Warszawą 
realizuje od 2019 roku projekt pod tytułem „Lasy prywatne – szanse, 
problemy, rozwiązania”. Uzyskał on rekomendację Ministra Środowiska 
i dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Celem projektu jest rozpropagowanie potrzeby zmian or-
ganizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z gospodarowaniem 
lasami na gruntach prywatnych. W artykule opisano aktualny stan lasów 
prywatnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zale-
sień i zrzeszania się właścicieli lasów.

The Forest Research Institute in Sękocin Stary near Warsaw has been 
implementing a project under the title ‚Private forests - opportunities, pro-
blems, solutions’ since 2019. The project obtained the recommendation of 
the Minister of the Environment and co-financing of the National Fund for 
Environmental Protection and Water Management. The aim of the project 
is to promote the need for organizational, legal and financial changes 
related to forest management on private land. The article describes the 
current state of private forests in Poland, with particular emphasis on 
problems of afforestation and associations of forest owners.
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tycznych. Lasy prywatne są potencjalnie 
znaczącą przestrzenią inwestycji zapobie-
gających powstawaniu lub minimalizacji 
negatywnych skutków zjawisk naturalnych: 
suszy, powodzi i podtopień przez rozwój 
systemów małej retencji, przeciwdziałają-
cych nadmiernej erozji gleb oraz wzmacnia-
jących odporność ekosystemów leśnych, 
zagrożonych postępującymi zmianami 
klimatu. Gospodarka leśna w tych lasach, 
w oparciu o uproszczone plany urządzenia 
lasów (UPUL), z uwzględnieniem aspektów 
ochronnych i rozwojowych, ma znamiona 
gospodarki trwale zrównoważonej, będącej 
pochodną ustrojowej zasady zrównoważo-
nego rozwoju, uregulowanej w przepisach 
Konstytucji RP.  Należy dążyć do zmiany 
regulacji prawnych w kierunku ujednolice-
nia działalności urządzeniowej w  lasach 
prywatnych – przy rezygnacji wydawania 
decyzji administracyjnych, określających 
zadania właścicieli lasów w oparciu o in-
wentaryzację i wyłącznie o UPUL. 

Wyzwaniem dla właścicieli lasów pry-
watnych i polityki leśnej są zorganizowane 
formy działalności leśnej. Istniejące obec-
nie w polskim porządku prawnym zorgani-
zowane formy gospodarowania w lasach 
prywatnych są niezdolne do prowadzenia 
trwałej gospodarki leśnej. Największym 
problemem powszechnych stowarzyszeń 
leśnych jest brak skutecznych rozwiązań 
prawnych do prowadzenia gospodarki le-
śnej oraz znikome zainteresowanie samych 
członków stowarzyszenia do pozostawania 
w jego strukturach, ze względu na brak speł-
nienia początkowych oczekiwań pomocy 
finansowej państwa dla tych instytucji. 

Planując zmiany  przepisów prawnych 
w tym zakresie, należy ustalić, czy zapew-
niać dużą dowolność kształtowania we-
wnętrznych stosunków organizacyjnych 
zrzeszeń leśnych dla potrzeb różnych 
wariantów współdziałania gospodarczo-
-ochronnego, czy ograniczyć działania 
przez określenie praw i obowiązków w for-
mie tzw. statutu wzorcowego. Kwestia ta 
jest bardzo dyskusyjna. Polska podstawa 
konstytucyjna odnosząca się do wolności 
tworzenia i działania zrzeszeń leśnych (art. 
12 Konstytucji RP) dotyczy wszelkich do-
browolnych organizacji społeczno-zawo-
dowych rolników, stowarzyszeń, ruchów 
obywatelskich i  innych dobrowolnych 
zrzeszeń oraz fundacji. Głównym adresa-
tem wskazanej normy konstytucyjnej są 
organy władzy publicznej, które powinny 
zapewnić warunki dla tworzenia i działa-
nia dobrowolnych zrzeszeń leśnych. Sami 
zainteresowani, korzystając z tej wolności, 
powinni mieć możliwość wyboru najbar-

2021–2027 Komisja Europejska (KE) przed-
stawiła cele szczegółowe w oparciu o które 
państwa członkowskie w krajowych planach 
strategicznych, opracowywać będą inter-
wencje dostosowane do swoich krajowych 
uwarunkowań. Podobnie jak do tej pory, KE 
wskazuje leśnictwo jako integralną część 
rozwoju obszarów wiejskich, a rozwój ob-
szarów leśnych i zrównoważone zarządzanie 
lasami jako element, który powinien być ujęty 
w ramach wsparcia na rzecz zrównoważo-
nego i przyjaznego dla klimatu użytkowania 
gruntów. Stąd w projekcie rozporządzenia 
dotyczącego planów strategicznych WPR 
2021–2027, KE wskazuje, że środki na  le-
śnictwo powinny przyczyniać się do realizacji 
strategii leśnej Unii Europejskiej. Jednocze-
śnie podkreśla się, że wsparcie leśnictwa 
powinno opierać się na krajowych lub re-
gionalnych programach leśnych państw 
członkowskich, w  których należy uwzględnić 
zobowiązania wynikające z rozporządzenia 
w sprawie włączenia emisji i pochłaniania 
gazów cieplarnianych pochodzących z dzia-
łalności związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
(rozporządzenie LULUCF) oraz zobowiąza-
nia podjęte na konferencjach ministerialnych 
w sprawie ochrony lasów w Europie.

Szanse i wyzwania
Obecnie przed lasami prywatnymi jest 

szansa włączenia ich w działania na rzecz 
rozwoju kraju. Lasy, niezależnie od formy 
własności, są istotnym elementem stabili-
zacji klimatu globalnego oraz lokalnego. Dla-
tego należy promować działania wpisujące 
się w kierunek kompleksowego programu 
adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klima-

lanego indywidualnie właścicielom lasów, 
jak i wsparcia zadań realizowanych w tych 
lasach. W 2018 r. koszty nadzoru nad lasa-
mi niestanowiącymi własności Skarbu Pań-
stwa, w tym lasami prywatnymi, wyniosły 
21 644 605 zł, z czego ok. 81% dotyczyło po-
wierzonych spraw nadzoru nad gospodarką 
leśną w lasach niepaństwowych, natomiast 
pozostałe 19% – wykonania ustawowych 
zadań własnych w tych lasach. Na pokrycie 
kosztów powierzanego nadzoru starostowie 
zabezpieczyli środki finansowe w kwocie  
17 211 560 zł, co zapewniło ok. 97,8% refun-
dację wydatków nadleśnictw. 

Zalesienia gruntów prywatnych
Grunty prywatne w  ostatnich latach 

mają coraz większe znaczenie w wypełnia-
niu założeń Krajowego Programu Zwiększa-
nia Lesistości. W latach 2004–2020 w ko-
lejnych Programach Rozwojów Obszarów 
Wiejskich w Polsce wdrażane były działania 
dotyczące m.in. lasw prywatnych. Były to 
przede wszystkim działania zalesieniowe, 
realizowane w całym tym okresie, a także 
uruchomione w 2007 roku działania służące  
odtwarzaniu lasów zniszczonych w wyniku 
katastrof oraz wsparcie na inwestycje zwięk-
szające odporność ekosystemów leśnych 
i ich wartość dla środowiska, realizowane 
od 2014 roku, z późniejszymi modyfikacjami. 

Praktycznie wszystkie zalesienia na 
gruntach niestanowiących własności Skar-
bu Państwa, realizowane są przy wsparciu 
ze środków pochodzących z rolniczych fun-
duszy Unii Europejskiej. Tym samym w ra-
mach poszczególnych PROW zalesiono ok. 
80 tys. ha lasów. W propozycji dotyczącej 
realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w latach 

W województwie mazowieckim znajduje się najwięcej lasów prywatnych
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leśnych powinni więc mieć swobodę wybo-
ru działań w celu uzyskiwania najlepszych 
efektów prowadzenia gospodarki leśnej. 

W publikacji wykorzystano dane z referatów nadesłanych na 
konferencję „Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiąza-
nia”, która miała się odbyć  26 marca 2020 roku. 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinan-
sowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie 
Instytut Badawczy Leśnictwa.

w celu rozwijania zainteresowań i wymiany 
doświadczeń między członkami, a nie re-
alizacji działań społeczno-gospodarczych. 
Właściwszą formą organizacyjną dla prowa-
dzenia trwałej gospodarki leśnej jest forma 
nie stowarzyszenia, ale raczej spółki admi-
nistracyjnej. Warto również powrócić do ze-
społów fachowych, służących prowadzeniu 
zbiorowej działalności leśnej. Istnienie kilku 
rodzajów zrzeszeń działających na bazie in-
dywidualnych gospodarstw leśnych pozwoli 
na dobrą konkurencję, której wyznacznikiem 
będzie aktywność oraz skuteczność dzia-
łania i osiągania założonych celów. Człon-
kowie tworzonych w przyszłości zrzeszeń 

dziej odpowiadającej im formy zrzeszenia, 
przy czym nie muszą dokładnie korzystać 
z nazw i  form określonych w przepisach 
ustawowych. Jednakże ustawodawca nie 
zapewnił w sposób należyty realizacji wska-
zanej normy konstytucyjnej w przepisach 
ustawowych. Użytkownicy lasów nie mogą 
współcześnie utworzyć zrzeszenia leśnego, 
które  efektywnie prowadziłoby trwałą go-
spodarkę leśną, z możliwością uzyskiwania 
zysku. Istniejące konstrukcje są bądź zbyt 
elitarne i przestarzałe (spółki leśne), bądź 
zbyt ogólne i nie odnoszą się bezpośred-
nio do gospodarki leśnej (stowarzyszenia 
i spółdzielnie). Stowarzyszenia są tworzone 

lasy prywatne.indd   9 2020-06-08   08:09:01



10
6 /2020 AURA

W artykule przedstawiono analizę zanieczyszczeń emitowanych do powie-
trza z instalacji energetycznej opalanej węglem kamiennym, na przykładzie 
Elektrociepłowni Tychy, obecnie Zakład Wytwarzania Tychy. Opracowano 
i zilustrowano dane zawarte w rocznych raportach środowiskowych, za-
wierających ilości wyemitowanych zanieczyszczeń. Emitowane zanie-
czyszczenia porównano z emisjami z poprzednich lat. Obliczono udział 
procentowy emitowanych zanieczyszczeń Elektrociepłowni Tychy w ogól-
nopolskiej emisji. Stwierdzono, że EC Tychy nie jest znaczącym emitorem.
Słowa kluczowe: energetyka, zanieczyszczenia, środowisko

The article presents the analysis of pollutants emitted into the air from  
a coal power installation, on the example of the Tychy CHP Plant, nowadays 
Tychy Manufacturing Plant. The data contained in the annual environmen-
tal reports containing the quantities of pollutants emitted were developed 
and illustrated. Emitted pollutants were compared with emissions from 
previous years. The percentage share of emitted pollutants of Tychy CHP 
Plant in the nationwide emission was calculated. It was found that EC 
Tychy is not a significant emitter.
Keywords: energy, pollution, environment

Emisja zanieczyszczeń z instalacji energetycznej 
opalanej węglem kamiennym
Emission of Pollutants from a Coal-Fired Power Plant
 

Elektrociepłownia to zakład wy-
twarzający jednocześnie energię 
elektryczną oraz ciepło, najczę-
ściej w  postaci gorącej wody 

przekazywanej do sieci miejskiej. Wytwa-
rzanie jednoczesne jest bardziej efektyw-
ne niż rozdzielna produkcja ciepła i energii. 
Dużą zaletą jest również to, iż zakład taki 
produkuje mniej zanieczyszczeń pyłowych 
i gazowych. Spalane paliwo z mieszanką 
odpadów lub biomasy służy do podgrzania 
kotła wodnoparowego. Para wodna wy-
tworzona w kotle napędza turbiny parowe 
oraz generator, który następnie przekazuje 
energię elektryczną do sieci. Spaliny po 
przejściu przez elektrofiltry odprowadzane 
są kanałem do emitora. Do odsiarczania 
i usuwania zanieczyszczeń w spalinach 
używa się koksu lub wapna [1]. 

Elektrownia węglowa jest zakładem 
wytwarzającym energię elektryczną przez 
wykorzystanie paliwa konwencjonalnego, 
którym jest węgiel kamienny lub brunatny. 
Paliwo w postaci węgla mielone jest na spe-
cjalnych młynach, a następnie transporto-
wane do kotłów, Energia chemiczna paliwa 
jest zmieniana w energię cieplną wodnej 
pary, a następnie na turbinach zamieniana 
na mechaniczną. W generatorze ulega prze-
mianie na energię elektryczną [2].

Elektrociepłownia Tychy została uru-
chomiona w 1958 r. Początkowo funkcjo-
nowała jako ciepłownia. W latach 1963-
1999 działały na terenie zakładu 3 kotły 
wodne. W 1999 r. pracę rozpoczął nowy 

kocioł fluidalny BC35, który został prze-
kształcony w kocioł całkowicie na bioma-
sę. Najnowszym blokiem ciepłowniczym 
jest BC50 oddany do użytku w 2016 r. 

W 2012 r. EC Tychy została włączo-
na do spółki Tauron Ciepło SA i  zmie-
niła dotychczasową nazwę na Zakład 
Wytwarzania Tychy. W  dalszej części 
materiału nazwy przedsiębiorstwa będą 
przywoływane wymiennie. Obecnie EC 
Tychy zajmuje się wytwarzaniem energii 
cieplnej oraz wytwarzaniem prądu. Kotły 
opalane są głównie węglem, tylko jeden 
z nich opalany jest biomasą (zrębka leśna, 
wierzba energetyczna, łuski ze słoneczni-
ka pelet). Cztery kotły podłączone są do 
dwóch emitorów o wysokościach 120 m 
i 180 m (rys. 1). 

Emisja zanieczyszczeń 
Według raportów środowiskowych 

Zakładu Wytwarzania Tychy zanieczysz-
czenia emitowane do środowiska to: pier-
wiastki metaliczne i niemetaliczne oraz 
ich związki (kadm, ołów, chrom, arsen, 
rtęć, nikiel, cynk; gazy: benzo(a)piren, 
dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, tle-
nek węgla, tlenki azotu, podtlenek azotu, 
amoniak).

inż. Katarzyna PłużeK 
prof. dr hab. inż. Stanisław WaSileWSKi 

prof. dr hab. inż. Wiktoria SobczyK
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

DOI: 10.15199/2.2020.6.1

Rys. 1. Dwa emitory kominowe EC Tychy 
Fot. K. Płużek
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Nie ma ustawowo określonych 
ilości zanieczyszczeń, które elek-
trownia może emitować, ponieważ 
jest to sprawą indywidualną określa-
ną m.in. w pozwoleniach zintegro-
wanych. Do wiadomości publicz-
nej podaje się emisje wybranych 
substancji (tabela 1). Dane przyto-
czono z rocznych raportów środo-
wiskowych pozyskanych z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego z uwzględnieniem norm 
emisji do 2016 r. od 2017 r.

W  tabeli 2 przedstawiono pro-
centowy udział poszczególnych 
zanieczyszczeń w  analizowanych 
latach w stosunku do krajowej emisji 
zanieczyszczeń (oprócz 2017 r., dla 
którego nie uzyskano danych z EC 
Tychy). Najwyższy udział procento-
wy w krajowej emisji ma benzo(a)pi-
ren: w 2015 r. 17,5%, w 2016 r. 12,5%. 

Dyskusja wyników
Na podstawie zgromadzonych 

wyników pomiarów emisji zanie-
czyszczeń w Elektrociepłowni Tychy 
stwierdzono wahania ilości emitowa-
nych zanieczyszczeń, ale stosunko-
wo dużą stabilność zanieczyszczeń 
dominujących.

W  2006 r. ilość emitowanego 
dwutlenku węgla była znacznie 
wyższa niż pozostałych substancji 
i stanowiła ponad 99% wszystkich 
wyemitowanych zanieczyszczeń. 
Najmniejsze emisje odnotowano 
w  przypadku węglowodorów aro-
matycznych (WWA), w tym benzo(a)
pirenu – jednego z najbardziej tok-
sycznych składników m.in. smogu. 
Wśród zanieczyszczeń należących 
do grupy metali toksycznych najwięk-
szą emisję stwierdzono w przypadku 
rtęci: 69,7 Mg i chromu: 0,067 Mg. 

W r. 2012 ponownie emisja dwu-
tlenku węgla była najwyższa spo-
śród wszystkich związków i wyno-
siła powyżej 99% zanieczyszczeń. 
Najmniejsze emisje odnotowano 
w przypadku benzo(a)pirenu. Z gru-
py metali toksycznych najwyższą 
wartość stwierdzono w przypadku 
rtęci: ponad 22,6 Mg i pyłów chromu: 
0,023 Mg. 

W 2015 r. wśród analizowanych 
zanieczyszczeń pojawiły się do-
datkowe metale toksyczne: kadm 
– 0,016 Mg, nikiel – 0,015 Mg oraz 
cynk – 0,15 Mg. Analogicznie do po-
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Rys. 2. Emisja poszczególnych metali toksycznych w wybranych latach w okresie od 2006 r. do 2017 r.

Tabela 2. Procentowy udział poszczególnych zanieczyszczeń z EC Tychy w emisji krajowej [opracowanie własne 
na podstawie Krajowego bilansu]

lp. zanieczyszczenie 2006 2012 2015 2016 

1 amoniak - - - 0,61% 

2 arsen 0,05% 0,06% 0,03% 0,01% 

3 benzo(a)piren 17,87% 15,35% 17,50% 12,50% 

4 chrom 0,95% 0,35% 3,11% 2,35% 

5 cynk - - 0,18% 0,19% 

6 dwutlenek siarki 0,21%  0,12% 0,04% 0,10% 

7 kadm - - 9,48% 9,16% 

8 nikiel - - 0,04% 0,09% 

9 ołów 0,08% 1,07% 0,40% 0,39% 

10 pierwiastki metaliczne 
i ich zw. brak danych brak danych 0,59% 0,49% 

11 pierwiastki niemetaliczne brak danych brak danych 0,08% 0,03% 

12 tlenki azotu (NO2) 0,02% 0,07% 0,15% 0,28% 

13 pyły ze spalania paliw 0,11%  0,06% 0,11% 0,10% 

14 rtęć - - 0,06% 0,18% 

15 tlenek węgla 0,47% 0,03% 0,17% 0,29% 

16 

przednich analizowanych lat najwyższy 
odsetek zanieczyszczeń miał dwutlenek 
węgla, a wyemitowana ilość benzo(a)pirenu 
pozostała bez zmian w porównaniu z 2012 r.  
Podobnie było z grupą metali toksycznych: 
emisja pyłów chromu nadal była najwyższa: 
0,199 Mg. Zanotowano ogromny, ponad-
dziesięciokrotny skok w emisji pyłów tego 
metalu. Emisja pyłów cynku wynosiła 0,151 
Mg i był to drugi co do ilości metal toksycz-
ny emitowany przez Zakład. 

W r. 2016 bez zmian najwyższą ilość 
wyemitowanych zanieczyszczeń odno-
towano w  przypadku dwutlenku węgla, 
natomiast w grupie metali toksycznych 
w  przypadku rtęci –26,601 Mg, cynku  
– 0,168 Mg i chromu – 0,149 Mg. 

Ostatnim analizowanym okresem 
był 2017 r., w  którym nie zanotowano 
żadnych istotnych zmian oprócz istotnie 
niższej emisji benzo(a)pirenu 0,0001 Mg 
w porównaniu z latami 2012, 2015 i 2016. 
Tym samym udział EC Tychy w krajowej 
emisji zmalał do 2,5%. W przypadku dwu-
tlenku siarki, tlenku węgla i tlenków azo-
tu w ostatnich latach ich emisja spadła 
o połowę w stosunku do r. 2006. Najniższą 
emisję pyłów chromu i ołowiu zanotowa-
no w 2012 r., a najwyższą pyłów chromu 
w 2015 r.

Normy emisji obowiązujące w latach 
2016 i 2017 dla dwutlenku węgla i rtęci 
nie zostały przekroczone. 

Na podstawie powyższej analizy moż-
na wnioskować, iż Elektrociepłownia Tychy 
jest znaczącym emiterem zanieczyszczeń 
powietrza w skali regionalnej, natomiast 
udział Zakładu w emisji zanieczyszczeń 
w skali kraju jest niewielki.
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Złotodeszcz czyli złotokap zwyczajny 
(Laburnum anagyroides Medik.), opisany 
w  wierszu angielskiego poety Francisa 
Thompsona (1895), stał się inspiracją dla 
JRR Tolkiena do stworzenia  laurelinu, jed-
nego z dwóch mitycznych drzew Silima-
rillionu.

Złotokap jest niewielkim drzewem 
dorastającym do 10 metrów lub wyso-
kim krzewem z rodziny bobowatych. Po-
chodzi z południowo-wschodniej Europy. 
W  naszym kraju traktowany jest jako 
jeden z  okazałych i  pięknych gatunków 
ozdobnych. Jednak w Polsce należy też 
do kategorii gatunków zawleczonych i za-
domowionych.

Złotokap występuje w Polsce lokalnie 
na pojedynczych stanowiskach w lasach 
w zachodniej części kraju, np. w Wielkopol-
skim Parku Narodowym. Gatunek ten jest 
również zaliczany do kategorii archeofitów.

Są to rośliny synantropijne obcego po-
chodzenia, które znalazły się i trwale za-
domowiły na nowym obszarze przed koń-
cem XV w. (w czasach przedhistorycznych, 
w starożytności lub w średniowieczu); za 
granicę czasową umownie przyjmuje się 
datę odkrycia Ameryki przez Kolumba, 
w  następstwie którego rozpoczęła się 
na wielką skalę wymiana składników flo-
ry między kontynentami głównie Europą 
i Ameryką.

Złotokap charakteryzuje się wąską, 
lekko nieregularną koroną i wzniesionymi, 
później nieco przechylonymi gałęziami. 
Pień jego ma gładką korę ( fot.1), a na jego 
przekroju widać zróżnicowanie szerokości 
słojów rocznego przyrostu ( fot.2). Drzewo 
to ma liście skrętoległe (na długopędach), 
złożone trójlistkowe. Listki o długości do 
5 cm i szerokość do 2 cm, na szczycie są 
tępo zaokrąglone. Z wierzchu są ciemno-
zielone (fot.3), a od spodu zielonoszare i są 
jedwabiście owłosione. Liście osadzone są 
na ogonkach o długości 3-5 cm.

Złotodeszcz – piękno blasku i promieni słońca 
w kwiatach

dr Małgorzata Falencka-Jabłońska
Zakład Ekologii Lasu

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Drzewa

1

Jego pogodny spilth pożaru, 
jego miodem dzikich płomienia!

                                      Francis Thompson
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ku górze, korona jest złocista, o średnicy  
ok. 2 cm, a zdobi ją charakterystyczna brą-
zowa plamka.

Grona kwiatostanów, których długość 
dochodzi do 30-40 cm (fot. 4), sprawiają, 

że słodko pachnący złotokap w swej sło-
necznej szacie jest podziwiany i uważany 
za najpiękniejszy wśród wiosennej dendro-
flory (fot. 5).

Owocem tego gatunku  są suche, 
spłaszczone strąki o długości do 8 cm, 
które tworzy złotokap od sierpnia. Liczne 
czarne nasiona w nich zgromadzone za-
wierają cytozynę – alkaloid bardzo trują-
cy dla ludzi, paraliżujący nerwy. Najwięcej 
tego słodkiego związku zawierają nasio-
na (1,5%), w liściach jest go pięciokrotnie 
mniej. Zatrucia zdarzają się czasem u lu-
dzi, zwłaszcza zagrożone są dzieci. W ich 
przypadku śmierć może nastąpić po spo-
życiu 2-10 nasion złotokapu, dla człowieka 
dorosłego dawką śmiertelną jest spożycie 
30-40 sztuk. Ocenia się, że złotokap należy 
do najsilniej trujących roślin drzewiastych!

Szczególnie wrażliwe na zatrucia cyty-
zyną są konie (dawka śmiertelna to 0,5 g na 
1 kg masy zwierzęcia), natomiast odporne 
na działanie tej trucizny są natomiast owce, 
kozy, zające oraz jelenie, które ze smakiem 
zjadają liście i korę tego gatunku.  Dlatego 
też w niektórych regionach uważano złoto-
kap za magiczną roślinę.

Występowanie i wymagania
Złotokap zwyczajny to gatunek cie-

płolubny, rośnie na nasłonecznionych gle-
bach kamienistych w terenie górzystym 
na południu Europy Środkowej i Południo-
wej. Występuje w świetlistych lasach, na 
zrębach i skalnych zboczach. Można go 
spotkać również w suchych lasach, za-
roślach; preferuje gleby lekkie, wapienne, 
nieco wilgotne, świeże, żyzne, o odczynie 
od słabo kwaśnego po lekko zasadowy. 
Wymaga stanowisk słonecznych. Dobrze 
znosi suszę i  jest odporny na warunki 
miejskie. 

Z  racji swych efektownych kwiatów, 
jest często wykorzystywany i ceniony jako 
gatunek ozdobny w ogrodach przydomo-
wych, zieleni osiedlowej oraz parkach.

Kora złotokapu zimą jest bardzo często 
uszkadzana przez zające, w związku z tym 
okazy rosnące w odkrytej przestrzeni po-
winny mieć zabezpieczone pnie.

Pożytki
Drewno złotokapu doskonale nadaje się 

do polerowania i jest wykorzystywane do 
budowy instrumentów muzycznych oraz 
jako materiał tokarski.

Drewno to jest twarde i ciężkie, koloru 
żółto-brązowego, dlatego wykorzystywane 
jest jako słupki oraz paliwo. W przeszłości, 
a dziś w rekonstrukcjach historycznych – 
do wyrobu łuków. 

W porze kwitnienia, przypadającej  na 
przełom maja i czerwca, złotokap tworzy 
bardzo liczne złocistożółte kwiaty, zebrane 
w zwisających gronach. Kwiaty jego są tak 
odwrócone, że ich żagielek skierowany jest 

3
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Drewno z bardzo starych okazów złoto-
kapu może imitować heban, stąd nazwane 
bywa tzw. fałszywym hebanem.

Jako surowiec zielarski i leczniczy wy-
korzystywane są: nasiona złotokapu Citisi 
semen, ziele złotokapu – Citisi herba. Na-
siona (skład frakcji alkaidowych w liściach 
i kwiatach jest zbliżony) zawierają alkaloidy 
chinolizydynowe do 3% cytyzyny, która sta-
nowi 95% frakcji.

Dawniej nasiona tego gatunku były 
wykorzystywane w  medycynie ludowej 
jako środek wymiotny i przeczyszczający 
w zaparciach. Zewnętrznie stosowano je 
w nerwobólach. 

Aktualnie lektyny pozyskiwane z nasion 
i ziela stosuje się w analityce klinicznej do 
oznaczania grup krwi A, B, i 0. Cytyzyna 
jest ważnym składnikiem preparatu Tabex, 
wykorzystywanego z pozytywnym efektem 
w kuracji antynikotynowej.

Złotokap zwyczajny jest uprawiany 
jako drzewo ozdobne, często możemy też 
spotkać jego hybrydy Laburnum ×watereri, 
Vossii’, których kwiatostany osiągają nawet 
50 cm długości. Nic więc dziwnego, że ta 
złota piękność zyskała też nazwy: złoty 
łańcuch i złoty deszcz.

5
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 ekonomia środowiska
prof. dr hab. Tomasz Żylicz 

 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Ć wierć wieku temu popularnym 
hasłem było „Greening the 
GATT” („Zazielenić GATT”, czyli 
General Agreement on Tariffs and 

Trade, Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu 
– organizację, która trzęsła międzynarodo-
wym obrotem gospodarczym). Jej następ-
czynią jest WTO (World Trade Organization, 
Światowa Organizacja Handlu). „Greening 
the GATT” oznaczało życzenie, by globali-
zacja w większym stopniu, kierowana była 
potrzebami trwałości rozwoju niż wygodą 
handlujących. Tylko nieliczni postulowali, 
że właściwszym hasłem byłoby „GATTing 
the Green”, czyli przyjęcie przez światowych 
Zielonych sformalizowanej struktury insty-
tucjonalnej, która promowałaby trwałość 
skuteczniej niż – tak jak to bywa – promo-
cja za pomocą postulatów, żeby szanować 
przyrodę.

Katastrofa wywołana przez pandemię 
COVID-19 skutkuje wieloma pomysłami, jak 
można by zorganizować życie na nowo, nie 
pod dyktando wąskiej grupy możnych tego 
świata, tylko w sposób przyjaźniejszy dla 
zwykłego człowieka. Skoro okazało się, że 
można przez dłuższy czas żyć bez zajęć, 
które wcześniej wydawały się nieuniknione, 
to może nie są one wcale potrzebne? Skoro 
ludziom do przeżycia nie są przydatne różne 
rzeczy, to może gospodarka nie powinna 
przeznaczać na ich produkcję tyle zasobów, 
co poprzednio?

Również ekonomiści środowiska służą 
radami, co by należało wreszcie zmienić. 
Patrząc na katastrofę z nieco odleglejszej 

perspektywy, można ją wiązać z nieumie-
jętnością radzenia sobie z niszczeniem kli-
matu i deforestacją. Zwierzęta wypędzane 
ze swoich dotychczasowych siedlisk prze-
noszą się bliżej ludzi i zwiększają prawdo-
podobieństwo pojawienia się patogenów, 
które wcześniej trzymały się z dala i nie 
miały okazji do łatwego pokonania barie-
ry międzygatunkowej. Jednak patrząc na 
sprawę przez pryzmat najpilniejszych de-
cyzji ekonomicznych, pięć postulatów wy-
daje się szczególnie istotnych. Po pierwsze, 
umożliwienie ludziom kontynuowania pracy, 
o ile nie jest to zbytnio ryzykowne. Po drugie, 
pomoc najbardziej potrzebującym. Po trze-
cie, zapobieganie bankructwom, zwłaszcza 
najmniejszych przedsiębiorstw. Po czwarte, 
sensowna pomoc dla sektora finansowego 
narażonego na niespłacanie kredytów. I, po 
piąte, tolerowanie długu publicznego.

Przede wszystkim, konieczne jest 
„spłaszczenie” fali zachorowań, aby umoż-
liwić chorym potrzebną terapię. Ale odbywa 
się to głównie przez ograniczanie kontak-
tów, co utrudnia albo wręcz nie pozwala na 
pracę. W dłuższej perspektywie czasowej 
ogranicza to skuteczność służby zdrowia, 
a więc nawet „spłaszczona” fala zachoro-
wań może się okazać niemożliwa do właści-
wego potraktowania medycznego. Znalezie-
nie jakiejś równowagi między izolowaniem 
ludzi, a umożliwieniem im pracy jest trudne, 
ale konieczne. Wystarczy sobie wyobrazić 
kataklizm spowodowany brakiem elektrycz-
ności w gniazdku, czy brakiem wody w kra-
nie (albo brakiem Internetu, czy telefonów 
komórkowych).

Niestety nie da się uniknąć masowe-
go zubożenia. Dla niektórych oznacza to 
niekatastrofalne jeszcze obniżenie pozio-
mu życia, ale dla innych obniżka może 
oznaczać znacznie gorsze konsekwencje. 
Rozróżnienie między obydwiema katego-
riami jest trudne, choć konieczne, bo na-
wet najzamożniejsze społeczeństwo nie 
dałoby rady pomagać wszystkim jedno-
cześnie. Wystąpienia o pomoc budżetową 
dla klubów piłkarskich spotkały się z dość 
powszechną dezaprobatą społeczną. Ale 
utrata zarobków dotyczy przecież nie tylko 
piłkarzy pobierających absurdalnie wysokie 
wynagrodzenia. W przypadku wielu zawo-
dów pomoc jest potrzebna.

Świadomość, że trzeba przeciwdziałać 
bankructwom jest powszechna. O pomoc 
występują różne przedsiębiorstwa. Istnie-
je domniemanie, że duże przedsiębiorstwa 
potrafią znaleźć zapasy, z których przeżyją. 
Natomiast najmniejsze takich zapasów nie 
mają, a bankrutując, przyczynią się do wielu 
ludzkich nieszczęść.

Banki nie cieszą się sympatią. Jest 
dość rozpowszechnione przekonanie, że 
z kryzysu wyjdą ze stosunkowo najmniej-
szymi stratami. Ale kłopot polega na tym, 
że ich upadłość pozbawiłaby nie tylko 
możliwości wypłacania wysokich pensji 
swoim urzędnikom (co dla wielu osób nie 
stanowiłoby powodu do zmartwienia), ale 
również naraziłaby depozytariuszy – wśród 
nich także osoby niezamożne – na utratę 
pieniędzy.

w publicystyce aż roi się od pomysłów na organizację lepszego świata, 
który miałby się wyłonić po kryzysie. ekonomiści środowiskowi postulują 
„zazielenienie” gospodarek jako sposób na sensowniejsze funkcjonowa-
nie człowieka na ziemi. rzeczywiście przydałoby się takie „zazielenienie”, 
tylko nie powinno ono polegać na eliminacji podmiotów nieprzyjaznych 
dla środowiska, ale na stworzeniu instytucji, dzięki którym takie podmioty 
widziałyby zachętę do podjęcia dbałości o to środowisko.

The media are full of ideas on how to better organize the world that 
emerges after the crisis. environmental economists advocate for the 
„greening” of economies in order to allow man to manage resources 
more reasonably. indeed, such „greening” is desirable. Yet it should not 
be based on the elimination of the environmentally unfriendly, but rather 
on establishing institutions that allow such economic agents to recognize 
incentives to become more friendly for the environment.

Zazielenianie po kryzysie
Greening after the crisis
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W  celu realizacji wszystkich działań 
ochronnych, potrzebne jest zapożyczenie 
się budżetu, co ma fachową nazwę zacią-
gnięcia długu publicznego. Można narzekać, 
że niektóre rządy nie wykorzystały koniunk-
tury gospodarczej, żeby mieć więcej na 
trudniejsze czasy, ale historii się nie cofnie 
i trzeba podejmować decyzje w takich oko-
licznościach, jakie są, a nie w takich, jakie 
mogłyby być.

Podobne postulaty podnoszone były już 
dziesięć lat temu, po poprzednim kryzysie. 
Nie był on wprawdzie tak powszechny i głę-
boki, ale potrzeba finansowania budżetowe-
go różnych podmiotów występowała i wte-
dy. Postulowano, by pieniądze pompować 
do tych, którzy dają szansę „zazielenienia”, 
a nie pompować do tych, którzy takiej szan-
sy nie dają, a zwłaszcza tych, którzy szcze-
gólnie drastycznie niszczą środowisko. Roz-
goryczenie wielu ekonomistów środowisko-
wych spowodowane było stwierdzeniem, 
że niestety pieniądze popłynęły również do 
tych, którzy powinni raczej zniknąć.

Fot. Pixabay

Mamy obecnie pokusę, aby poszukiwać 
sposobów na wymuszenie działań przyjaź-
niejszych dla środowiska i na pewno warto 
o to zabiegać. Ale niebezpiecznie byłoby 
to robić na skróty, przyjmując rozwiązania, 
które wydają się oczywiste, na przykład ra-
tując produkcję żywności kosztem czegoś 
innego. Owszem, w ciągu ostatnich wielu 
tysięcy lat ludziom potrzebne było głównie 
pożywienie; prawie cały dochód był na nie 
przeznaczany. Ale już dwa tysiące lat temu, 
lud domagał się „chleba i igrzysk”. Wpraw-
dzie chleb pochłaniał większość dochodu, 
jednak inne potrzeby również musiały być 
zaspokojone. W Polsce w ciągu ostatnich 
dwóch dekad udział wydatków na żywność 
zmalał z 1/3 do 1/4. Innymi słowy, znaczna 
większość przeciętnego domowego budże-
tu przeznaczana jest na inne wydatki. Może 
się zrodzić pokusa, żeby owe inne wydatki 
potraktować jako wątpliwe i – być może – 
niepotrzebne. Jednak stąd prosta droga do 
rozwiązania problemu popularnego w go-
spodarce nierynkowej, by nie kierować się 
preferencjami konsumentów, tylko dostar-
czać im tego, co jest „naprawdę” potrzebne.

Drugim niebezpiecznym pomysłem 
na „zazielenianie” gospodarki jest elimi-
nacja niedostatecznie „zielonych”. Jest to 
przykład tendencji obecnej w całej historii 
ludzkości, ale najpełniej zwerbalizowanej 
w  trakcie Wielkiej Rewolucji Francuskiej 
(i  wdrażanej przez inne rewolucje): jeśli 
tylko wyeliminować „złych”, to będzie na-
reszcie dobrze. Niestety nie jest to prawdą 
i skuteczniejsze próby naprawienia świata 
polegają nie na eliminacji „złych”, tylko na 
stworzeniu warunków, w których nawet owi 
„źli” (którzy zawsze byli i zawsze będą) mo-
gli zrobić coś dobrego.

Na tym powinno polegać „zazielenia-
nie” świata po kryzysie. Nie tyle na elimi-
nacji niedostatecznie „zielonych”, co raczej 
na stworzeniu instytucji, które stwarzałyby 
nawet tym niedostatecznie „zielonym” mo-
tywację do skuteczniejszej pracy dla dobra 
ogółu. Warto wrócić do pomysłu z lat 90., 
aby należycie zinstytucjonalizować ochronę 
środowiska, a nie liczyć na to, że w istnieją-
cych instytucjach wyeliminuje się ludzi, któ-
rzy niedostatecznie o to środowisko dbają.
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  Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI ue
dr hab. Adam HAbudA

 profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Postanowienie Trybunału z 26 marca 2020 r. w sprawie zwrotu uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych przez luksemburskiego przewoźnika lotniczego, C–113/19

Sentencja
Artykuły 20 i 47 oraz art. 49 ust. 3 Karty 

praw podstawowych Unii Europejskiej nale-
ży interpretować w ten sposób, że nie stoją 
one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy 
nie miał jakiejkolwiek możliwości wpływania 
na wymiar kary ryczałtowej przewidzianej 
w  art.  16 ust.  3 dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 
13 października 2003 r. ustanawiającej sys-
tem handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie.

 Stan faktyczny
Luxaviation jest przewoźnikiem lotni-

czym posiadającym flotę 260 samolotów; 
bierze udział w  systemie handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych. 
Podmioty lotnicze uczestniczące w takim 
systemie mają obowiązek zwrotu określonej 
liczby emisji pod rygorem kary pieniężnej. 
Według luksemburskiego ministra środo-
wiska, Luxaviation nie dokonał prawidło-
wego rozliczenia zwrotu emisji za 2015 r., 
a w konsekwencji nałożył karę pieniężną 
w wysokości blisko 643 tys. EUR. Przewoź-
nik twierdzi, że w kwietniu 2016 r. dokonał 
odpowiedniego rozliczenia i otrzymał na-
wet elektroniczne potwierdzenie odbioru. 
Jednak elektroniczne potwierdzenie zakoń-
czenia procedury dotyczyło w rzeczywisto-
ści nabycia uprawnień przez Luxaviation 
od słoweńskiej spółki, a nie przeniesienia 
uprawnień do emisji do rejestru Unii. Luk-
semburski sąd administracyjny I instancji 
oddalił skargę przewoźnika, natomiast sąd 
II instancji, rozpatrując apelację, zwrócił się 
z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości. 

  Problem prawny
Luxaviation twierdzi, że działała w do-

brej wierze, będąc przekonaną o zakończe-
niu procedury zwrotu. Podnosi ponadto, 
że kara zagraża jej rentowności. Powołuje 
się również na naruszenie zasad równości 
i wolnej konkurencji ze względu na to, że 
operatorzy francuscy korzystają ze wspar-
cia właściwych organów krajowych przy 
wypełnianiu ciążącego na nich obowiązku 
zwrotu. Podnosi ona wreszcie kwestię zgod-
ności kary ryczałtowej z zasadą proporcjo-
nalności. Brak mechanizmów w zakresie 

powiadamiania, upomnienia i przedtermi-
nowego zwrotu w prawie luksemburskim 
jest niezgodny z zasadą proporcjonalności, 
ponieważ organy luksemburskie nie usta-
nowiły jakiegokolwiek etapu pośredniego, 
aby wspomagać operatorów w wypełnianiu 
ich zobowiązań, a kara ryczałtowa jest sto-
sowana w sposób „automatyczny, natych-
miastowy i bez rozpatrzenia okoliczności 
danego przypadku”, leżących u podstaw 
braku zwrotu uprawnień. 

Z uzasadnienia
Artykuł 16 ust. 3 i 4 dyrektywy 2003/87 

należy interpretować w ten sposób, że nie 
dopuszcza on, by operator, który nie doko-
nał do 30 kwietnia zwrotu uprawnień do 
emisji dwutlenku węgla odpowiadających 
jego emisji z  roku poprzedniego, uniknął 
przewidzianej w tym przepisie kary finan-
sowej z tytułu przekroczenia emisji, nawet 
jeżeli w tym dniu posiadał wystarczającą 
liczbę uprawnień. Wykładnia ta przywiązu-
je szczególną wagę do tego, że nałożony 
w dyrektywie 2003/87 obowiązek należy 
postrzegać nie jako zwykły obowiązek po-
siadania w dniu 30 kwietnia uprawnień po-
krywających emisję z roku poprzedniego, 
lecz jako obowiązek zwrotu tych uprawnień 
do 30 kwietnia w celu ich umorzenia w re-
jestrze Unii, służącemu zapewnieniu ścisłe-
go rozrachunku tych uprawnień, ponieważ 
ogólna systematyka dyrektywy 2003/87 
polega na ścisłym rozrachunku uprawnień 
rozdzielonych, posiadanych, przekazanych 
i  umorzonych, i  wymaga ustanowienia 
w drodze odrębnego rozporządzenia Ko-
misji systemu ujednoliconych rejestrów. 
Zważywszy na te szczególne okoliczności, 
kary finansowej za przekroczenie emisji 
przewidzianej w dyrektywie 2003/87 nie 
można uznać za sprzeczną z zasadą pro-
porcjonalności z powodu braku możliwości 
modyfikacji jej wysokości przez sąd krajo-
wy. W kontekście pilnej potrzeby zaradze-
nia istotnym problemom środowiskowym 
obowiązek zwrotu przewidziany w art. 12 
ust. 3 dyrektywy 2003/87 i grożąca za jego 
niedopełnienie ryczałtowa kara finansowa 
określona w art. 16 ust. 3 i 4 tej dyrektywy 
wydawały się bowiem prawodawcy Unii nie-
zbędne z punktu widzenia uzasadnionego 

celu w postaci ustanowienia skutecznego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
dwutlenku węgla, aby uniknąć sytuacji, 
w której operatorzy lub pośrednicy rynkowi 
mogliby próbować obchodzić system lub 
manipulować nim przez nieuprawnione 
operowanie cenami, liczbą, terminami lub 
złożonymi instrumentami finansowymi, 
jakie zwykle powstają na każdym rynku. 
Poza tym, jak wynika z dyrektywy 2003/87, 
operatorzy mają cztery miesiące na zwrot 
uprawnień odpowiadających emisji z roku 
poprzedniego, co jest rozsądnym terminem 
wykonania obowiązku zwrotu. Co się tyczy 
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prawa jest ogólną zasadą prawa Unii, któ-
ra wymaga, aby porównywalne sytuacje 
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tuacji nieprzestrzegania ciążącego na nich 
obowiązku zwrotu, nie tylko nie wynika 
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Kolektory słoneczne (II)

 odnawialne Źródła energii
  

Budowa 
próżniowych rurowych 
kolektorów słonecznych

Kolektory próżniowe rurowe składają 
się z dwóch koncentrycznych szklanych 
rur (rury w rurze). Między nimi jest próżnia 
stanowiąca doskonałą izolację. Rura we-
wnętrzna pokryta jest warstwą silnie ab-
sorbującą energię słoneczną (np. Al/N/Al).  
Dodatkowo z tyłu każdej rury, może się 
znajdować lustro paraboliczne o wysokiej 
zdolności odbijania światła, odporne na nie-
korzystne warunki pogodowe. Gwarantuje 
to absorbowanie promieniowania słonecz-
nego padającego nawet pod ostrym kątem, 
dodatkowo skupiając promienie słoneczne 
na znajdujących się w próżniowych rurach 
elementach absorbujących.

Głównym elementem kolektora próż-
niowego jest szklana rura o średnicy 
ok. 60 mm i długości 1500÷2000 mm, 
wykonana ze specjalnego szkła borowo 
– krzemowego, o obniżonej zawartości 
żelaza oraz odporna na gradobicie. Rura 
ta posiada podwójne ścianki, z pomiędzy 
których wypompowano powietrze, two-
rząc w ten sposób doskonałą izolację 
termiczną – próżnię (ok. 0,05 Pa).

W rurach próżniowych umieszczony 
jest ciepłowód (rurka cieplna) z czynni-
kiem rozpoczynającym przekazywanie 
ciepła już przy temp. ok. 15°C, a wrzącym 
przy temp. ok. 23°C. Ciepło przekazywane 
jest z absorbera do rurki cieplnej przez 
aluminiowy zbieracz. U góry kolektora 
znajduje się doskonale izolowana skrzyn-
ka, w której zbiegają się zakończenia ru-
rek cieplnych wszystkich rur próżniowych, 
skraplacze (kondensatory). Umieszczono 
w niej również rury miedziane kolektora, 
zasilanie/powrót.

w pierwszej części artykułu omówiono budowę, zasadę działania kolektorów płaskich. druga część prezentuje budowę, zasadę działania ko-
lektorów rurowych próżniowych. Urządzenia te służą do ogrzewania wody, wykorzystując energię słoneczną. Mogą być wykorzystywane przede 
wszystkim do podgrzewania wody w mieszkaniach, domkach kempingowych, letniskowych, obiektach sportowych i rekreacyjnych, w budynkach 
inwentarskich, paszarniach, a także w zbiornikach, basenach oraz wody technologicznej w małych zakładach przemysłowych. Z ok. 200 tysięcy m2  
kolektorów słonecznych zamontowanych w Polsce w roku 2019 połowę stanowiły próżniowe kolektory słoneczne.

ważne przy kolektorach płaskich, w tym 
przypadku nie stanowi wielkiego pro 
blemu. 

Aby poprawić sprawność niektóre ko-
lektory próżniowe są wyposażane w lustro 
skupiające z blachy nierdzewnej lub alumi-
niowej. Element ten umieszczony jest od 
spodu rury próżniowej. Zabieg ten podnosi 
sprawność kolektora przez wykorzystanie 
promieni odbitych. Wewnątrz rurki cieplnej 
znajduje się ciecz o temperaturze wrzenia 
ok. 23°C (np. R407). W czasie ogrzewania 
rurki temperatura cieczy wzrasta i po kil-
ku sekundach ciecz zaczyna wrzeć, para 
unosi się do górnej końcówki, gdzie przez 
oddanie ciepła przepływającemu np. roz-
tworowi wody i glikolu (płyn solarny), ulega 
skropleniu i spływa w dół rurki. Proces ten 
jest zjawiskiem ciągłym, wywoływanym 
energią cieplną uzyskaną z promieniowa-
nia słonecznego. Swą dużą sprawność ko-
lektory próżniowe uzyskują dzięki wysokiej 
próżni między dwiema rurami szklanymi, 
gdyż próżnia jest idealnym izolatorem 
ciepła. Dzięki takiemu rozwiązaniu jego 
sprawność w mroźne, słoneczne dni osią-
ga wartość ok. 30%. Jest to jego najwięk-
szą zaletą. 

Rys. 1. Kolektor rurowy próżniowy zamontowany na dachu [1]

Rys. 2. Zasada działania kolektora rurowego [1]         Rys. 3. Przekrój kolektora rurowego próżniowego [1]
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Rys. 103. Schemat ideowy 
kolektora[250]

13.6.3. Kolektory próżniowe z U-rurą

Kolektor próżniowo-rurowy, 
składa się z czterech podstawo-
wych elementów zabudowanych 
na wspólnej ramie:

–  rury próżniowej, opisanej 
wcześniej;

–  zwierciadła CPC;
– zbieracza z jednostką 

przenoszącą ciepło i rurą 
powrotną, U-rurką;

–  komory zbiorczej oraz jed-
nostki przenoszącej ciepło.

W komorze znajdują się dwie 
rury zbiorcze oraz rura powrotna. 
W ten sposób możliwe jest usy-
tuowanie zasilania i powrotu po 
jednej stronie kolektora. Możliwa 
jest również zmiana (na miejscu 
zabudowy kolektora) wyprowa-
dzeń zasilania i powrotu po lewej, albo prawej stronie. Każda rura próżniowa, posiada 
rurkę w kształcie „U” z przepływającym w niej płynem obiegu kolektora (niezamarza-
jący płyn, glikol – woda).

Rurka ta wraz z blachami przenoszącymi ciepło zostaje wsunięta do rury próżnio-
wej.

Ta kompletna jednostka przenosząca ciepło wchodzi do komory zbiorczej.

Rys. 104. Przekrój rury próżniowej 
kolektora[250]

1. Rura miedziana.
2. Blacha przenosząca ciepło.
3. Warstwa absorbera.
4. Rura próżniowa.
5. Zwierciadło CPC.
6. Blacha – ekran.

piecznik, który w momencie zbyt wysokiej temperatury w tubie kolektora, odcina 
dopływ ciepła do płynu solarnego. Dzięki temu zabezpieczeniu, płyn solarny zawsze 
pracuje w dopuszczalnym zakresie temperatur. 

Kolektor ten posiada symbol ochrony środowiska „Błękitny Anioł” oraz testy ja-
kościowe zgodne z normą europejską i polską PN-EN 12975, oznaczone CE.[297]

Jak każde rozwiązanie ma on swoje wady, wynikające z połączenia metalowo-
szklanego, tuby i ciepłowodu, które przy dłuższej eksploatacji może powodować 
rozszczelnienie kolektora.
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aby poprawi� sprawno�� s� wyposa�ane w lustro skupiaj�ce z blachy nierdzewnej 
lub aluminiowej. Element ten umieszczony jest od spodu rury pró�niowej. Zabieg ten 
podnosi sprawno�� kolektora poprzez wykorzystanie promieni odbitych.

Wewn�trz rurki cieplnej znajduje si� ciecz o temperaturze wrzenia ok. 23°C (np. 
R407). W czasie ogrzewania rurki temperatura cieczy wzrasta i po kilku sekundach 
ciecz zaczyna wrze�, para unosi si� do górnej ko�cówki, gdzie poprzez oddanie ciep�a
przep�ywaj�cemu, np. roztworowi wody i glikolu, ulega skropleniu i sp�ywa w dó�
rurki. Proces ten jest zjawiskiem ci�g�ym, wywo�ywanym energi� ciepln� uzyskan�
z promieniowania s�onecznego. Sw� du�� sprawno�� kolektory pró�niowe uzyskuj�,
dzi�ki wysokiej pró�ni mi�dzy dwiema rurami szklanymi, gdy� pró�nia jest idealnym 
izolatorem ciep�a. Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu jego sprawno�� w mro�ne, s�onecz-
ne dni osi�ga warto�� do 30%. Jest to jego najwi�ksz� zalet�. Temperatura wrzenia 
cieczy w rurce solarnej, mo�e osi�ga� ok. 165°C.[231] Nale�y jednak zaznaczy�, �e
wewn�trz rury pró�niowej nie ma pró�ni, gdy� ciepowód jest zamkni�ty korkiem 
poliuretanowym. Tylko absorber jest izolowany pró�niowo.

Do oblicze� apertury w tego typu kolektorach, bierze si� powierzchni� ca�kowit�
rury, podzielon� przez ok. 2,7. Inaczej sprawa przedstawia si�, je�eli pod rury zostanie 
wsuni�te zwierciad�o CPC. Je�eli zwierciad�o jest paraboliczne (przy prawid�owo do-
branym kszta�cie paraboli), to z du�� doz� prawdopodobie�stwa promienie padaj�ce
mi�dzy rurami przy ka�dym k�cie padania, tra�� na rury od spodu (ale nie w 100% 
w efekcie poch�aniania promieniowania przez lustro). 

Sprawno�� tych kolektorów, zmniejsza si� ze wzgl�du na podwójne przeszklenie, 
nawet ze zwierciad�em CPC. Dzieje si� tak, poniewa� mniej promieniowania s�o-
necznego dociera do wn�trza kolektora przez dwie warstwy rury szklanej, wyst�puje
ni�sza sprawno�� optyczna ni� w przypadku pojedynczej szyby. 

Pró�niowe kolektory rurowe posiadaj� sprawno�� energetyczn� ok. 80% 
w pracy ca�orocznej.[145]

13.6.2. Kolektory pró�niowe heat-pipe z pojedyncz� rur� pró�niow�
Rozwi�zanie techniczne w kolektorach rurowych tubowych sprowadza si� do 

zastosowania pojedynczej rury pró�niowej i umieszczonemu w jej wn�trzu (wzd�u�
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Rys. 100. Przekrój rury ciep�owodu[297]

Rys. 101. Sposób ��czenia
ciep�owodu[297]

wewnątrz rury próżniowej nie ma próżni, gdyż ciepłowód jest zamknięty korkiem
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nostki przenoszącej ciepło.

W komorze znajdują się dwie 
rury zbiorcze oraz rura powrotna. 
W ten sposób możliwe jest usy-
tuowanie zasilania i powrotu po 
jednej stronie kolektora. Możliwa 
jest również zmiana (na miejscu 
zabudowy kolektora) wyprowa-
dzeń zasilania i powrotu po lewej, albo prawej stronie. Każda rura próżniowa, posiada 
rurkę w kształcie „U” z przepływającym w niej płynem obiegu kolektora (niezamarza-
jący płyn, glikol – woda).

Rurka ta wraz z blachami przenoszącymi ciepło zostaje wsunięta do rury próżnio-
wej.

Ta kompletna jednostka przenosząca ciepło wchodzi do komory zbiorczej.
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1. Rura miedziana.
2. Blacha przenosząca ciepło.
3. Warstwa absorbera.
4. Rura próżniowa.
5. Zwierciadło CPC.
6. Blacha – ekran.

piecznik, który w momencie zbyt wysokiej temperatury w tubie kolektora, odcina 
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2. Blacha przenosząca ciepło.
3. Warstwa absorbera.
4. Rura próżniowa.
5. Zwierciadło CPC.
6. Blacha – ekran.
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Rys. 97. Kolektor w monta u dachowym[231]
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Rys. 99. Zasada dzia ania i przekrój kolektora rurowego[231]

Rys. 98. Kolektor rurowy-pró niowy
zamontowany w laboratorium O E
w ZSE nr 1 w Krakowie

jest ciep owód (rurka cieplna) z czynnikiem rozpoczynaj cym przekazywanie ciep a
ju  przy temp. ok. 15°C, a wrz cym przy temp. ok. 23°C. Ciep o z absorbera do rurki 
cieplnej, przekazywane jest przez aluminiowy zbieracz. U góry kolektora znajduje 
si  doskonale izolowana skrzynka, w której zbiegaj  si  zako czenia rurek cieplnych 
wszystkich rur pró niowych, skraplacze (kondensatory). Umieszczono w niej rów-
nie  rury miedziane kolektora, zasilanie/powrót.

Zastosowanie rur pró niowych, które maj  wykonany absorber na ca ym swoim 
obwodzie, stwarza warunki do maksymalnego wykorzystania promieniowania s o-
necznego, od wczesnego rana do pó nego popo udnia. Aby uzyska  efekt ci g ego
o wietlania po owy absorbera przez s o ce, nie trzeba obraca  kolektorem. Równie
skierowanie go dok adnie na po udnie, tak wa ne przy kolektorach p askich, w tym 
przypadku nie stanowi a  tak wielkiego problemu. Niektóre kolektory pró niowe,
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pracuje w dopuszczalnym zakresie temperatur. 

Kolektor ten posiada symbol ochrony środowiska „Błękitny Anioł” oraz testy ja-
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Jak każde rozwiązanie ma on swoje wady, wynikające z połączenia metalowo-
szklanego, tuby i ciepłowodu, które przy dłuższej eksploatacji może powodować 
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aby poprawi� sprawno�� s� wyposa�ane w lustro skupiaj�ce z blachy nierdzewnej 
lub aluminiowej. Element ten umieszczony jest od spodu rury pró�niowej. Zabieg ten 
podnosi sprawno�� kolektora poprzez wykorzystanie promieni odbitych.

Wewn�trz rurki cieplnej znajduje si� ciecz o temperaturze wrzenia ok. 23°C (np. 
R407). W czasie ogrzewania rurki temperatura cieczy wzrasta i po kilku sekundach 
ciecz zaczyna wrze�, para unosi si� do górnej ko�cówki, gdzie poprzez oddanie ciep�a
przep�ywaj�cemu, np. roztworowi wody i glikolu, ulega skropleniu i sp�ywa w dó�
rurki. Proces ten jest zjawiskiem ci�g�ym, wywo�ywanym energi� ciepln� uzyskan�
z promieniowania s�onecznego. Sw� du�� sprawno�� kolektory pró�niowe uzyskuj�,
dzi�ki wysokiej pró�ni mi�dzy dwiema rurami szklanymi, gdy� pró�nia jest idealnym 
izolatorem ciep�a. Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu jego sprawno�� w mro�ne, s�onecz-
ne dni osi�ga warto�� do 30%. Jest to jego najwi�ksz� zalet�. Temperatura wrzenia 
cieczy w rurce solarnej, mo�e osi�ga� ok. 165°C.[231] Nale�y jednak zaznaczy�, �e
wewn�trz rury pró�niowej nie ma pró�ni, gdy� ciepowód jest zamkni�ty korkiem 
poliuretanowym. Tylko absorber jest izolowany pró�niowo.

Do oblicze� apertury w tego typu kolektorach, bierze si� powierzchni� ca�kowit�
rury, podzielon� przez ok. 2,7. Inaczej sprawa przedstawia si�, je�eli pod rury zostanie 
wsuni�te zwierciad�o CPC. Je�eli zwierciad�o jest paraboliczne (przy prawid�owo do-
branym kszta�cie paraboli), to z du�� doz� prawdopodobie�stwa promienie padaj�ce
mi�dzy rurami przy ka�dym k�cie padania, tra�� na rury od spodu (ale nie w 100% 
w efekcie poch�aniania promieniowania przez lustro). 

Sprawno�� tych kolektorów, zmniejsza si� ze wzgl�du na podwójne przeszklenie, 
nawet ze zwierciad�em CPC. Dzieje si� tak, poniewa� mniej promieniowania s�o-
necznego dociera do wn�trza kolektora przez dwie warstwy rury szklanej, wyst�puje
ni�sza sprawno�� optyczna ni� w przypadku pojedynczej szyby. 

Pró�niowe kolektory rurowe posiadaj� sprawno�� energetyczn� ok. 80% 
w pracy ca�orocznej.[145]

13.6.2. Kolektory pró�niowe heat-pipe z pojedyncz� rur� pró�niow�
Rozwi�zanie techniczne w kolektorach rurowych tubowych sprowadza si� do 

zastosowania pojedynczej rury pró�niowej i umieszczonemu w jej wn�trzu (wzd�u�
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Rys. 100. Przekrój rury ciep�owodu[297]

Rys. 101. Sposób ��czenia
ciep�owodu[297]
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13.6.3. Kolektory próżniowe z U-rurą

Kolektor próżniowo-rurowy, 
składa się z czterech podstawo-
wych elementów zabudowanych 
na wspólnej ramie:

–  rury próżniowej, opisanej 
wcześniej;

–  zwierciadła CPC;
– zbieracza z jednostką 

przenoszącą ciepło i rurą 
powrotną, U-rurką;

–  komory zbiorczej oraz jed-
nostki przenoszącej ciepło.

W komorze znajdują się dwie 
rury zbiorcze oraz rura powrotna. 
W ten sposób możliwe jest usy-
tuowanie zasilania i powrotu po 
jednej stronie kolektora. Możliwa 
jest również zmiana (na miejscu 
zabudowy kolektora) wyprowa-
dzeń zasilania i powrotu po lewej, albo prawej stronie. Każda rura próżniowa, posiada 
rurkę w kształcie „U” z przepływającym w niej płynem obiegu kolektora (niezamarza-
jący płyn, glikol – woda).

Rurka ta wraz z blachami przenoszącymi ciepło zostaje wsunięta do rury próżnio-
wej.

Ta kompletna jednostka przenosząca ciepło wchodzi do komory zbiorczej.

Rys. 104. Przekrój rury próżniowej 
kolektora[250]

1. Rura miedziana.
2. Blacha przenosząca ciepło.
3. Warstwa absorbera.
4. Rura próżniowa.
5. Zwierciadło CPC.
6. Blacha – ekran.

piecznik, który w momencie zbyt wysokiej temperatury w tubie kolektora, odcina 
dopływ ciepła do płynu solarnego. Dzięki temu zabezpieczeniu, płyn solarny zawsze 
pracuje w dopuszczalnym zakresie temperatur. 

Kolektor ten posiada symbol ochrony środowiska „Błękitny Anioł” oraz testy ja-
kościowe zgodne z normą europejską i polską PN-EN 12975, oznaczone CE.[297]

Jak każde rozwiązanie ma on swoje wady, wynikające z połączenia metalowo-
szklanego, tuby i ciepłowodu, które przy dłuższej eksploatacji może powodować 
rozszczelnienie kolektora.
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Rys. 97. Kolektor w monta u dachowym[231]
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jest ciep owód (rurka cieplna) z czynnikiem rozpoczynaj cym przekazywanie ciep a
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aby poprawi� sprawno�� s� wyposa�ane w lustro skupiaj�ce z blachy nierdzewnej 
lub aluminiowej. Element ten umieszczony jest od spodu rury pró�niowej. Zabieg ten 
podnosi sprawno�� kolektora poprzez wykorzystanie promieni odbitych.

Wewn�trz rurki cieplnej znajduje si� ciecz o temperaturze wrzenia ok. 23°C (np. 
R407). W czasie ogrzewania rurki temperatura cieczy wzrasta i po kilku sekundach 
ciecz zaczyna wrze�, para unosi si� do górnej ko�cówki, gdzie poprzez oddanie ciep�a
przep�ywaj�cemu, np. roztworowi wody i glikolu, ulega skropleniu i sp�ywa w dó�
rurki. Proces ten jest zjawiskiem ci�g�ym, wywo�ywanym energi� ciepln� uzyskan�
z promieniowania s�onecznego. Sw� du�� sprawno�� kolektory pró�niowe uzyskuj�,
dzi�ki wysokiej pró�ni mi�dzy dwiema rurami szklanymi, gdy� pró�nia jest idealnym 
izolatorem ciep�a. Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu jego sprawno�� w mro�ne, s�onecz-
ne dni osi�ga warto�� do 30%. Jest to jego najwi�ksz� zalet�. Temperatura wrzenia 
cieczy w rurce solarnej, mo�e osi�ga� ok. 165°C.[231] Nale�y jednak zaznaczy�, �e
wewn�trz rury pró�niowej nie ma pró�ni, gdy� ciepowód jest zamkni�ty korkiem 
poliuretanowym. Tylko absorber jest izolowany pró�niowo.

Do oblicze� apertury w tego typu kolektorach, bierze si� powierzchni� ca�kowit�
rury, podzielon� przez ok. 2,7. Inaczej sprawa przedstawia si�, je�eli pod rury zostanie 
wsuni�te zwierciad�o CPC. Je�eli zwierciad�o jest paraboliczne (przy prawid�owo do-
branym kszta�cie paraboli), to z du�� doz� prawdopodobie�stwa promienie padaj�ce
mi�dzy rurami przy ka�dym k�cie padania, tra�� na rury od spodu (ale nie w 100% 
w efekcie poch�aniania promieniowania przez lustro). 

Sprawno�� tych kolektorów, zmniejsza si� ze wzgl�du na podwójne przeszklenie, 
nawet ze zwierciad�em CPC. Dzieje si� tak, poniewa� mniej promieniowania s�o-
necznego dociera do wn�trza kolektora przez dwie warstwy rury szklanej, wyst�puje
ni�sza sprawno�� optyczna ni� w przypadku pojedynczej szyby. 

Pró�niowe kolektory rurowe posiadaj� sprawno�� energetyczn� ok. 80% 
w pracy ca�orocznej.[145]

13.6.2. Kolektory pró�niowe heat-pipe z pojedyncz� rur� pró�niow�
Rozwi�zanie techniczne w kolektorach rurowych tubowych sprowadza si� do 

zastosowania pojedynczej rury pró�niowej i umieszczonemu w jej wn�trzu (wzd�u�

odbiór ciep�a

gor�ca para

sch�odzona para

miedziana
rurka

skroplony
kondensat

pró�nia
rura szklana

Rys. 100. Przekrój rury ciep�owodu[297]

Rys. 101. Sposób ��czenia
ciep�owodu[297]

wewnątrz rury próżniowej nie ma próżni, gdyż ciepłowód jest zamknięty korkiem

133

aby poprawi� sprawno�� s� wyposa�ane w lustro skupiaj�ce z blachy nierdzewnej 
lub aluminiowej. Element ten umieszczony jest od spodu rury pró�niowej. Zabieg ten 
podnosi sprawno�� kolektora poprzez wykorzystanie promieni odbitych.

Wewn�trz rurki cieplnej znajduje si� ciecz o temperaturze wrzenia ok. 23°C (np. 
R407). W czasie ogrzewania rurki temperatura cieczy wzrasta i po kilku sekundach 
ciecz zaczyna wrze�, para unosi si� do górnej ko�cówki, gdzie poprzez oddanie ciep�a
przep�ywaj�cemu, np. roztworowi wody i glikolu, ulega skropleniu i sp�ywa w dó�
rurki. Proces ten jest zjawiskiem ci�g�ym, wywo�ywanym energi� ciepln� uzyskan�
z promieniowania s�onecznego. Sw� du�� sprawno�� kolektory pró�niowe uzyskuj�,
dzi�ki wysokiej pró�ni mi�dzy dwiema rurami szklanymi, gdy� pró�nia jest idealnym 
izolatorem ciep�a. Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu jego sprawno�� w mro�ne, s�onecz-
ne dni osi�ga warto�� do 30%. Jest to jego najwi�ksz� zalet�. Temperatura wrzenia 
cieczy w rurce solarnej, mo�e osi�ga� ok. 165°C.[231] Nale�y jednak zaznaczy�, �e
wewn�trz rury pró�niowej nie ma pró�ni, gdy� ciepowód jest zamkni�ty korkiem 
poliuretanowym. Tylko absorber jest izolowany pró�niowo.

Do oblicze� apertury w tego typu kolektorach, bierze si� powierzchni� ca�kowit�
rury, podzielon� przez ok. 2,7. Inaczej sprawa przedstawia si�, je�eli pod rury zostanie 
wsuni�te zwierciad�o CPC. Je�eli zwierciad�o jest paraboliczne (przy prawid�owo do-
branym kszta�cie paraboli), to z du�� doz� prawdopodobie�stwa promienie padaj�ce
mi�dzy rurami przy ka�dym k�cie padania, tra�� na rury od spodu (ale nie w 100% 
w efekcie poch�aniania promieniowania przez lustro). 

Sprawno�� tych kolektorów, zmniejsza si� ze wzgl�du na podwójne przeszklenie, 
nawet ze zwierciad�em CPC. Dzieje si� tak, poniewa� mniej promieniowania s�o-
necznego dociera do wn�trza kolektora przez dwie warstwy rury szklanej, wyst�puje
ni�sza sprawno�� optyczna ni� w przypadku pojedynczej szyby. 

Pró�niowe kolektory rurowe posiadaj� sprawno�� energetyczn� ok. 80% 
w pracy ca�orocznej.[145]

13.6.2. Kolektory pró�niowe heat-pipe z pojedyncz� rur� pró�niow�
Rozwi�zanie techniczne w kolektorach rurowych tubowych sprowadza si� do 

zastosowania pojedynczej rury pró�niowej i umieszczonemu w jej wn�trzu (wzd�u�

odbiór ciep�a

gor�ca para

sch�odzona para

miedziana
rurka

skroplony
kondensat

pró�nia
rura szklana

Rys. 100. Przekrój rury ciep�owodu[297]

Rys. 101. Sposób ��czenia
ciep�owodu[297]

wewnątrz rury próżniowej nie ma próżni, gdyż ciepłowód jest zamknięty korkiem

135

Dobrze
zaizolowany
zbieracz
wraz z rur�
powrotn�

Wewn�trzna rura szklana

TermosPró�nia

Zewn�trzna rura szklana

Rys. 103. Schemat ideowy 
kolektora[250]

13.6.3. Kolektory próżniowe z U-rurą

Kolektor próżniowo-rurowy, 
składa się z czterech podstawo-
wych elementów zabudowanych 
na wspólnej ramie:

–  rury próżniowej, opisanej 
wcześniej;

–  zwierciadła CPC;
– zbieracza z jednostką 

przenoszącą ciepło i rurą 
powrotną, U-rurką;

–  komory zbiorczej oraz jed-
nostki przenoszącej ciepło.

W komorze znajdują się dwie 
rury zbiorcze oraz rura powrotna. 
W ten sposób możliwe jest usy-
tuowanie zasilania i powrotu po 
jednej stronie kolektora. Możliwa 
jest również zmiana (na miejscu 
zabudowy kolektora) wyprowa-
dzeń zasilania i powrotu po lewej, albo prawej stronie. Każda rura próżniowa, posiada 
rurkę w kształcie „U” z przepływającym w niej płynem obiegu kolektora (niezamarza-
jący płyn, glikol – woda).

Rurka ta wraz z blachami przenoszącymi ciepło zostaje wsunięta do rury próżnio-
wej.

Ta kompletna jednostka przenosząca ciepło wchodzi do komory zbiorczej.

Rys. 104. Przekrój rury próżniowej 
kolektora[250]

1. Rura miedziana.
2. Blacha przenosząca ciepło.
3. Warstwa absorbera.
4. Rura próżniowa.
5. Zwierciadło CPC.
6. Blacha – ekran.

piecznik, który w momencie zbyt wysokiej temperatury w tubie kolektora, odcina 
dopływ ciepła do płynu solarnego. Dzięki temu zabezpieczeniu, płyn solarny zawsze 
pracuje w dopuszczalnym zakresie temperatur. 

Kolektor ten posiada symbol ochrony środowiska „Błękitny Anioł” oraz testy ja-
kościowe zgodne z normą europejską i polską PN-EN 12975, oznaczone CE.[297]

Jak każde rozwiązanie ma on swoje wady, wynikające z połączenia metalowo-
szklanego, tuby i ciepłowodu, które przy dłuższej eksploatacji może powodować 
rozszczelnienie kolektora.
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2. Blacha przenosząca ciepło.
3. Warstwa absorbera.
4. Rura próżniowa.
5. Zwierciadło CPC.
6. Blacha – ekran.
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Rys. 97. Kolektor w monta u dachowym[231]
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Rys. 99. Zasada dzia ania i przekrój kolektora rurowego[231]

Rys. 98. Kolektor rurowy-pró niowy
zamontowany w laboratorium O E
w ZSE nr 1 w Krakowie

jest ciep owód (rurka cieplna) z czynnikiem rozpoczynaj cym przekazywanie ciep a
ju  przy temp. ok. 15°C, a wrz cym przy temp. ok. 23°C. Ciep o z absorbera do rurki 
cieplnej, przekazywane jest przez aluminiowy zbieracz. U góry kolektora znajduje 
si  doskonale izolowana skrzynka, w której zbiegaj  si  zako czenia rurek cieplnych 
wszystkich rur pró niowych, skraplacze (kondensatory). Umieszczono w niej rów-
nie  rury miedziane kolektora, zasilanie/powrót.

Zastosowanie rur pró niowych, które maj  wykonany absorber na ca ym swoim 
obwodzie, stwarza warunki do maksymalnego wykorzystania promieniowania s o-
necznego, od wczesnego rana do pó nego popo udnia. Aby uzyska  efekt ci g ego
o wietlania po owy absorbera przez s o ce, nie trzeba obraca  kolektorem. Równie
skierowanie go dok adnie na po udnie, tak wa ne przy kolektorach p askich, w tym 
przypadku nie stanowi a  tak wielkiego problemu. Niektóre kolektory pró niowe,

Temperatura wrzenia cieczy w rurce 
solarnej może osiągać ok. 165°C. Należy 
jednak zaznaczyć, że wewnątrz rury próż-
niowej nie ma próżni, gdyż ciepłowód jest 
zamknięty korkiem poliuretanowym. Tylko 
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obliczeń temperatury w tego typu kolek-
torach bierze się powierzchnię całkowitą 
rury podzieloną przez ok. 2,7. Inaczej ob-
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nięte zwierciadło CPC. Jeżeli zwierciadło 
jest paraboliczne (przy prawidłowo do-
branym kształcie paraboli), to z dużym 
prawdopodobieństwem promienie pada-

jące między rurami przy każdym kącie 
padania trafią na rury od spodu (ale nie 
w 100% w efekcie pochłaniania promie-
niowania przez lustro). Jednak sprawność 
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du na podwójne przeszklenie, nawet ze 
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warstwy rury szklanej, występuje niższa 
sprawność optyczna niż w przypadku 
pojedynczej szyby. Próżniowe kolektory 
rurowe mają sprawność energetyczną ok. 
80% w pracy całorocznej.

Kolektory próżniowe heat-pipe 
z pojedynczą rurą próżniową

Rozwiązanie techniczne w kolekto-
rach rurowych tubowych sprowadza się 
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i stal szlachetna.

Wykonano w nim trwałe, szczelne po-
łączenie szkła i metalu, dzięki czemu we-
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Rys. 4. Sposób łączenia ciepłowodu [1]

Rys. 5. Przekrój rury ciepłowodu [1]

Tabela 1. Dane techniczne rur próżniowych heat-pipe [1]  

Tabela 2. Dane techniczne kolektorów próżniowych z rurami heat-pipe [1]  
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aby poprawi� sprawno�� s� wyposa�ane w lustro skupiaj�ce z blachy nierdzewnej 
lub aluminiowej. Element ten umieszczony jest od spodu rury pró�niowej. Zabieg ten 
podnosi sprawno�� kolektora poprzez wykorzystanie promieni odbitych.

Wewn�trz rurki cieplnej znajduje si� ciecz o temperaturze wrzenia ok. 23°C (np. 
R407). W czasie ogrzewania rurki temperatura cieczy wzrasta i po kilku sekundach 
ciecz zaczyna wrze�, para unosi si� do górnej ko�cówki, gdzie poprzez oddanie ciep�a
przep�ywaj�cemu, np. roztworowi wody i glikolu, ulega skropleniu i sp�ywa w dó�
rurki. Proces ten jest zjawiskiem ci�g�ym, wywo�ywanym energi� ciepln� uzyskan�
z promieniowania s�onecznego. Sw� du�� sprawno�� kolektory pró�niowe uzyskuj�,
dzi�ki wysokiej pró�ni mi�dzy dwiema rurami szklanymi, gdy� pró�nia jest idealnym 
izolatorem ciep�a. Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu jego sprawno�� w mro�ne, s�onecz-
ne dni osi�ga warto�� do 30%. Jest to jego najwi�ksz� zalet�. Temperatura wrzenia 
cieczy w rurce solarnej, mo�e osi�ga� ok. 165°C.[231] Nale�y jednak zaznaczy�, �e
wewn�trz rury pró�niowej nie ma pró�ni, gdy� ciepowód jest zamkni�ty korkiem 
poliuretanowym. Tylko absorber jest izolowany pró�niowo.

Do oblicze� apertury w tego typu kolektorach, bierze si� powierzchni� ca�kowit�
rury, podzielon� przez ok. 2,7. Inaczej sprawa przedstawia si�, je�eli pod rury zostanie 
wsuni�te zwierciad�o CPC. Je�eli zwierciad�o jest paraboliczne (przy prawid�owo do-
branym kszta�cie paraboli), to z du�� doz� prawdopodobie�stwa promienie padaj�ce
mi�dzy rurami przy ka�dym k�cie padania, tra�� na rury od spodu (ale nie w 100% 
w efekcie poch�aniania promieniowania przez lustro). 

Sprawno�� tych kolektorów, zmniejsza si� ze wzgl�du na podwójne przeszklenie, 
nawet ze zwierciad�em CPC. Dzieje si� tak, poniewa� mniej promieniowania s�o-
necznego dociera do wn�trza kolektora przez dwie warstwy rury szklanej, wyst�puje
ni�sza sprawno�� optyczna ni� w przypadku pojedynczej szyby. 

Pró�niowe kolektory rurowe posiadaj� sprawno�� energetyczn� ok. 80% 
w pracy ca�orocznej.[145]

13.6.2. Kolektory pró�niowe heat-pipe z pojedyncz� rur� pró�niow�
Rozwi�zanie techniczne w kolektorach rurowych tubowych sprowadza si� do 

zastosowania pojedynczej rury pró�niowej i umieszczonemu w jej wn�trzu (wzd�u�
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Rys. 100. Przekrój rury ciep�owodu[297]

Rys. 101. Sposób ��czenia
ciep�owodu[297]

wewnątrz rury próżniowej nie ma próżni, gdyż ciepłowód jest zamknięty korkiem
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jący płyn, glikol – woda).

Rurka ta wraz z blachami przenoszącymi ciepło zostaje wsunięta do rury próżnio-
wej.

Ta kompletna jednostka przenosząca ciepło wchodzi do komory zbiorczej.

Rys. 104. Przekrój rury próżniowej 
kolektora[250]

1. Rura miedziana.
2. Blacha przenosząca ciepło.
3. Warstwa absorbera.
4. Rura próżniowa.
5. Zwierciadło CPC.
6. Blacha – ekran.

piecznik, który w momencie zbyt wysokiej temperatury w tubie kolektora, odcina 
dopływ ciepła do płynu solarnego. Dzięki temu zabezpieczeniu, płyn solarny zawsze 
pracuje w dopuszczalnym zakresie temperatur. 

Kolektor ten posiada symbol ochrony środowiska „Błękitny Anioł” oraz testy ja-
kościowe zgodne z normą europejską i polską PN-EN 12975, oznaczone CE.[297]

Jak każde rozwiązanie ma on swoje wady, wynikające z połączenia metalowo-
szklanego, tuby i ciepłowodu, które przy dłuższej eksploatacji może powodować 
rozszczelnienie kolektora.
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aby poprawi� sprawno�� s� wyposa�ane w lustro skupiaj�ce z blachy nierdzewnej 
lub aluminiowej. Element ten umieszczony jest od spodu rury pró�niowej. Zabieg ten 
podnosi sprawno�� kolektora poprzez wykorzystanie promieni odbitych.

Wewn�trz rurki cieplnej znajduje si� ciecz o temperaturze wrzenia ok. 23°C (np. 
R407). W czasie ogrzewania rurki temperatura cieczy wzrasta i po kilku sekundach 
ciecz zaczyna wrze�, para unosi si� do górnej ko�cówki, gdzie poprzez oddanie ciep�a
przep�ywaj�cemu, np. roztworowi wody i glikolu, ulega skropleniu i sp�ywa w dó�
rurki. Proces ten jest zjawiskiem ci�g�ym, wywo�ywanym energi� ciepln� uzyskan�
z promieniowania s�onecznego. Sw� du�� sprawno�� kolektory pró�niowe uzyskuj�,
dzi�ki wysokiej pró�ni mi�dzy dwiema rurami szklanymi, gdy� pró�nia jest idealnym 
izolatorem ciep�a. Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu jego sprawno�� w mro�ne, s�onecz-
ne dni osi�ga warto�� do 30%. Jest to jego najwi�ksz� zalet�. Temperatura wrzenia 
cieczy w rurce solarnej, mo�e osi�ga� ok. 165°C.[231] Nale�y jednak zaznaczy�, �e
wewn�trz rury pró�niowej nie ma pró�ni, gdy� ciepowód jest zamkni�ty korkiem 
poliuretanowym. Tylko absorber jest izolowany pró�niowo.

Do oblicze� apertury w tego typu kolektorach, bierze si� powierzchni� ca�kowit�
rury, podzielon� przez ok. 2,7. Inaczej sprawa przedstawia si�, je�eli pod rury zostanie 
wsuni�te zwierciad�o CPC. Je�eli zwierciad�o jest paraboliczne (przy prawid�owo do-
branym kszta�cie paraboli), to z du�� doz� prawdopodobie�stwa promienie padaj�ce
mi�dzy rurami przy ka�dym k�cie padania, tra�� na rury od spodu (ale nie w 100% 
w efekcie poch�aniania promieniowania przez lustro). 

Sprawno�� tych kolektorów, zmniejsza si� ze wzgl�du na podwójne przeszklenie, 
nawet ze zwierciad�em CPC. Dzieje si� tak, poniewa� mniej promieniowania s�o-
necznego dociera do wn�trza kolektora przez dwie warstwy rury szklanej, wyst�puje
ni�sza sprawno�� optyczna ni� w przypadku pojedynczej szyby. 

Pró�niowe kolektory rurowe posiadaj� sprawno�� energetyczn� ok. 80% 
w pracy ca�orocznej.[145]

13.6.2. Kolektory pró�niowe heat-pipe z pojedyncz� rur� pró�niow�
Rozwi�zanie techniczne w kolektorach rurowych tubowych sprowadza si� do 

zastosowania pojedynczej rury pró�niowej i umieszczonemu w jej wn�trzu (wzd�u�

odbiór ciep�a

gor�ca para

sch�odzona para

miedziana
rurka

skroplony
kondensat

pró�nia
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Rys. 100. Przekrój rury ciep�owodu[297]

Rys. 101. Sposób ��czenia
ciep�owodu[297]

wewnątrz rury próżniowej nie ma próżni, gdyż ciepłowód jest zamknięty korkiem
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Rys. 103. Schemat ideowy 
kolektora[250]

13.6.3. Kolektory próżniowe z U-rurą

Kolektor próżniowo-rurowy, 
składa się z czterech podstawo-
wych elementów zabudowanych 
na wspólnej ramie:
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wcześniej;
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– zbieracza z jednostką 

przenoszącą ciepło i rurą 
powrotną, U-rurką;

–  komory zbiorczej oraz jed-
nostki przenoszącej ciepło.
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Rys. 97. Kolektor w monta u dachowym[231]

przekazanie ciep a
do uk adu

rura heat-pipe

powrót skroplonej cieczy
przep yw pary do skraplacza

ciep o absorbowane 
przez rurk

przekazywania ciep a

Rys. 99. Zasada dzia ania i przekrój kolektora rurowego[231]

Rys. 98. Kolektor rurowy-pró niowy
zamontowany w laboratorium O E
w ZSE nr 1 w Krakowie

jest ciep owód (rurka cieplna) z czynnikiem rozpoczynaj cym przekazywanie ciep a
ju  przy temp. ok. 15°C, a wrz cym przy temp. ok. 23°C. Ciep o z absorbera do rurki 
cieplnej, przekazywane jest przez aluminiowy zbieracz. U góry kolektora znajduje 
si  doskonale izolowana skrzynka, w której zbiegaj  si  zako czenia rurek cieplnych 
wszystkich rur pró niowych, skraplacze (kondensatory). Umieszczono w niej rów-
nie  rury miedziane kolektora, zasilanie/powrót.

Zastosowanie rur pró niowych, które maj  wykonany absorber na ca ym swoim 
obwodzie, stwarza warunki do maksymalnego wykorzystania promieniowania s o-
necznego, od wczesnego rana do pó nego popo udnia. Aby uzyska  efekt ci g ego
o wietlania po owy absorbera przez s o ce, nie trzeba obraca  kolektorem. Równie
skierowanie go dok adnie na po udnie, tak wa ne przy kolektorach p askich, w tym 
przypadku nie stanowi a  tak wielkiego problemu. Niektóre kolektory pró niowe,

Tab. 33. Dane techniczne rur próżniowych[218]

Tab. 34. Dane techniczne kolektorów próżniowych „heat-pipe”[218]
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Tab. 24. Dane techniczne rur pró niowych[218]

Parametr/Model DN 47
(Heat-pipe)

DN 58
(Heat-pipe)

DN 70
(SHCMV)

rednica rurki zewn trznej [mm] 47 58 70
rednica rurki wewn trznej [mm] 37 47 58

Grubo cianki [mm] 1,6 1,6 2,0
D ugo  rury [mm] 1500 1800 2000
Wysoko  powierzchni absorpcyjnej [mm] 1440 1740 1940
Powierzchnia absorpcyjna [m2] 0,1674 0,2569 0,3535
Waga pojedynczej rurki z wk adem [kg] 1,65 3,9
Przejrzysto  rurki zewn trznej [%] 92
Warstwa absorpcyjna [%] AL/N/AL.
Efektywno  absorpcyjna [%] 93
Efektywno  emisji (odbicia) [%] 6
Ci nienie pró ni [Pa] p<=0,05
Maksymalna temperatura [°C] 250
Wytrzyma o  na zniszczenie* [mm] 25
  * oznacza wytrzyma o  na uderzenie gradem o podanej rednicy
** przy za o eniu G = 800 kWh/m2/rok

Tab. 25. Dane techniczne kolektorów pró niowych „heat-pipe”[218]

Parametr/Model IB-Sol
20-47

IB-Sol
30-47

IB-Sol
20-58

IB-Sol
30-58

D ugo  rury pró niowej [mm] 1500 1500 1800 1800
D ugo  wymiennika rurowego [mm] 65 65 65 65

rednica wymiennika rurowego [mm] 14 14 14 14
Szeroko  [mm] 1466 2166 1656 2456
Wysoko  [mm] 1700 1700 1990 1990
Szeroko  wymiennika kolektora [mm] 130 130 130 130
Wysoko  wymiennika kolektora [mm] 140 140 140 140
Wysoko  p askiej powierzchni absorpcyjnej [mm] 1440 1440 1740 1740
Szeroko  p askiej powierzchni absorpcyjnej [mm] 1377 2077 1578 2378
D ugo  miedzianego kró ca przy czowego [mm] 60 60 60 60
Szer. miedzianego kró ca przy czeniowego [mm] 22 22 22 22
Waga kolektora [kg] 50 66 63 93
Ilo  rur pró niowych [szt.] 20 30 20 30

rednica rur pró niowych [mm] 47 47 58 58
Pojemno  kolektora [dm3] 1,99 2,87 2,23 3,24
Powierzchnia kolektora [m2] 2,49 3,68 3,30 4,89
P aska powierzchnia absorpcyjna [m2] 1,98 2,99 2,75 4,14
Rzeczywista powierzchnia absorpcyjna [m2] 3,35 5,02 5,14 10,6
Dobowa wydajno * [l/dz] 125 200 200 300
Maksymalne ci nienie robocze [bar] 10 10 10 10
Dobowy uzysk cieplny** [kW] 0,837 1,256 1,148 1,40
  * moc promieniowania 1000 W/m2       ** przy za o eniu G = 800 kWh/m2/rok
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rednicy), p askiego absorbera z pow ok  typu Sol-Titan lub Tinox, po czonego 
z ciep owodom (rurk  heat-pipe). Jest on wysokosprawnym kolektorem pró nio-
wym, przystosowanym do montowania w dowolnym po o eniu. Dzi ki nowej 
konstrukcji rurki cieplnej „heat pipe” – jednorodnej pod wzgl dem rednicy we-
wn trznej, mo na go nawet po o y  bezpo rednio na dachu p askim lub zamontowa
pionowo na elewacji budynku. Poszczególne rury, mo na obraca  wokó  osi i tym 
samym ustawia  optymalnie wzgl dem s o ca. Zalet  tego kolektora jest równie
to, e jest bezpieczny w eksploatacji, trwa y dzi ki odpornym na korozj , wysokiej 
jako ci materia om, takim jak: szk o solarne, mied  i stal szlachetna. Wykonano 
w nim trwa e, szczelne po czenie szk a i metalu, dzi ki czemu wewn trz rury osi -
gni to stan bliski pró ni.

W rurze heat-pipe panuje podci nienie 10 razy ni sze od atmosferycznego, wi c
parowanie w niej wody (ok. 30 ml, czynnik grzewczy w ciep owodzie to p yn na bazie 
wody i polipropylenu), rozpoczyna si  w temperaturze ok. 30°C. 

Badania pokazuj , e ten typ kolektora uzyskuje nawet 30% wi cej energii ni
kolektory o budowie termosowej (podwójna rura).[39] Dodatkowo posiada on unikaln
funkcj  zabezpieczaj c  p yn solarny przed przegrzewem. Przekazywanie ciep a do 
p ynu solarnego z absorbera w tubie kolektora, odbywa si  poprzez specjalny bez-

Rys. 102. Zdj cie kolektora tubowego i przekrój ciep owodu[297]

Tab. 26. Dane techniczne kolektora z pojedyncz  rur  pró niow [297]

Typ Vitosol 200-T: SD2A 2m2 SD2A 3m2

Liczba rur pró niowych 20 30
Powierzchnia brutto (m2) 2,88 4,32
Powierzchnia absorbera (m2) 2,05 3,07
Powierzchnia czynna (m2) 2,11 3,17
Szeroko  (mm) 1418 2127
Wysoko  (mm) 2031 2031
G boko  (mm) 143 143
Ci ar (kg) 51 76

Tab. 35. Dane techniczne kolektora z pojedynczą rurą próżniową[297]

Tab. 33. Dane techniczne rur próżniowych[218]

Tab. 34. Dane techniczne kolektorów próżniowych „heat-pipe”[218]
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rednica rur pró niowych [mm] 47 47 58 58
Pojemno  kolektora [dm3] 1,99 2,87 2,23 3,24
Powierzchnia kolektora [m2] 2,49 3,68 3,30 4,89
P aska powierzchnia absorpcyjna [m2] 1,98 2,99 2,75 4,14
Rzeczywista powierzchnia absorpcyjna [m2] 3,35 5,02 5,14 10,6
Dobowa wydajno * [l/dz] 125 200 200 300
Maksymalne ci nienie robocze [bar] 10 10 10 10
Dobowy uzysk cieplny** [kW] 0,837 1,256 1,148 1,40
  * moc promieniowania 1000 W/m2       ** przy za o eniu G = 800 kWh/m2/rok
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Tab. 24. Dane techniczne rur pró niowych[218]

Parametr/Model DN 47
(Heat-pipe)

DN 58
(Heat-pipe)

DN 70
(SHCMV)

rednica rurki zewn trznej [mm] 47 58 70
rednica rurki wewn trznej [mm] 37 47 58

Grubo cianki [mm] 1,6 1,6 2,0
D ugo  rury [mm] 1500 1800 2000
Wysoko  powierzchni absorpcyjnej [mm] 1440 1740 1940
Powierzchnia absorpcyjna [m2] 0,1674 0,2569 0,3535
Waga pojedynczej rurki z wk adem [kg] 1,65 3,9
Przejrzysto  rurki zewn trznej [%] 92
Warstwa absorpcyjna [%] AL/N/AL.
Efektywno  absorpcyjna [%] 93
Efektywno  emisji (odbicia) [%] 6
Ci nienie pró ni [Pa] p<=0,05
Maksymalna temperatura [°C] 250
Wytrzyma o  na zniszczenie* [mm] 25
  * oznacza wytrzyma o  na uderzenie gradem o podanej rednicy
** przy za o eniu G = 800 kWh/m2/rok

Tab. 25. Dane techniczne kolektorów pró niowych „heat-pipe”[218]

Parametr/Model IB-Sol
20-47

IB-Sol
30-47

IB-Sol
20-58

IB-Sol
30-58

D ugo  rury pró niowej [mm] 1500 1500 1800 1800
D ugo  wymiennika rurowego [mm] 65 65 65 65

rednica wymiennika rurowego [mm] 14 14 14 14
Szeroko  [mm] 1466 2166 1656 2456
Wysoko  [mm] 1700 1700 1990 1990
Szeroko  wymiennika kolektora [mm] 130 130 130 130
Wysoko  wymiennika kolektora [mm] 140 140 140 140
Wysoko  p askiej powierzchni absorpcyjnej [mm] 1440 1440 1740 1740
Szeroko  p askiej powierzchni absorpcyjnej [mm] 1377 2077 1578 2378
D ugo  miedzianego kró ca przy czowego [mm] 60 60 60 60
Szer. miedzianego kró ca przy czeniowego [mm] 22 22 22 22
Waga kolektora [kg] 50 66 63 93
Ilo  rur pró niowych [szt.] 20 30 20 30

rednica rur pró niowych [mm] 47 47 58 58
Pojemno  kolektora [dm3] 1,99 2,87 2,23 3,24
Powierzchnia kolektora [m2] 2,49 3,68 3,30 4,89
P aska powierzchnia absorpcyjna [m2] 1,98 2,99 2,75 4,14
Rzeczywista powierzchnia absorpcyjna [m2] 3,35 5,02 5,14 10,6
Dobowa wydajno * [l/dz] 125 200 200 300
Maksymalne ci nienie robocze [bar] 10 10 10 10
Dobowy uzysk cieplny** [kW] 0,837 1,256 1,148 1,40
  * moc promieniowania 1000 W/m2       ** przy za o eniu G = 800 kWh/m2/rok
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rednicy), p askiego absorbera z pow ok  typu Sol-Titan lub Tinox, po czonego 
z ciep owodom (rurk  heat-pipe). Jest on wysokosprawnym kolektorem pró nio-
wym, przystosowanym do montowania w dowolnym po o eniu. Dzi ki nowej 
konstrukcji rurki cieplnej „heat pipe” – jednorodnej pod wzgl dem rednicy we-
wn trznej, mo na go nawet po o y  bezpo rednio na dachu p askim lub zamontowa
pionowo na elewacji budynku. Poszczególne rury, mo na obraca  wokó  osi i tym 
samym ustawia  optymalnie wzgl dem s o ca. Zalet  tego kolektora jest równie
to, e jest bezpieczny w eksploatacji, trwa y dzi ki odpornym na korozj , wysokiej 
jako ci materia om, takim jak: szk o solarne, mied  i stal szlachetna. Wykonano 
w nim trwa e, szczelne po czenie szk a i metalu, dzi ki czemu wewn trz rury osi -
gni to stan bliski pró ni.

W rurze heat-pipe panuje podci nienie 10 razy ni sze od atmosferycznego, wi c
parowanie w niej wody (ok. 30 ml, czynnik grzewczy w ciep owodzie to p yn na bazie 
wody i polipropylenu), rozpoczyna si  w temperaturze ok. 30°C. 

Badania pokazuj , e ten typ kolektora uzyskuje nawet 30% wi cej energii ni
kolektory o budowie termosowej (podwójna rura).[39] Dodatkowo posiada on unikaln
funkcj  zabezpieczaj c  p yn solarny przed przegrzewem. Przekazywanie ciep a do 
p ynu solarnego z absorbera w tubie kolektora, odbywa si  poprzez specjalny bez-

Rys. 102. Zdj cie kolektora tubowego i przekrój ciep owodu[297]

Tab. 26. Dane techniczne kolektora z pojedyncz  rur  pró niow [297]

Typ Vitosol 200-T: SD2A 2m2 SD2A 3m2

Liczba rur pró niowych 20 30
Powierzchnia brutto (m2) 2,88 4,32
Powierzchnia absorbera (m2) 2,05 3,07
Powierzchnia czynna (m2) 2,11 3,17
Szeroko  (mm) 1418 2127
Wysoko  (mm) 2031 2031
G boko  (mm) 143 143
Ci ar (kg) 51 76

Tab. 35. Dane techniczne kolektora z pojedynczą rurą próżniową[297]
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W komorze znajdują się dwie rury zbior-
cze oraz rura powrotna. W ten sposób moż-
liwe jest usytuowanie zasilania i powrotu 
po jednej stronie kolektora. Możliwa jest 
również zmiana (na miejscu zabudowy ko-
lektora) wyprowadzeń zasilania i powrotu 
po lewej, albo prawej stronie. Każda rura 
próżniowa ma rurkę w kształcie „U” z prze-
pływającym w niej płynem obiegu kolek-
tora (niezamarzający płyn, glikol – woda).

Rurka ta wraz z blachami przenoszący-
mi ciepło zostaje wsunięta do rury próżnio-
wej. Ta kompletna jednostka przenosząca 
ciepło wchodzi do komory zbiorczej. No-
watorskie rozwiązanie kolektora z U-rurką 
(opatentowane) opracowała i wdrożyła 

Badania pokazują, że ten typ kolektora 
uzyskuje nawet 20% więcej energii niż ko-
lektory o budowie termosowej (podwójna 
rura). Dodatkowo ma on unikalną funkcję 
zabezpieczającą płyn solarny przed prze-
grzewem. Przekazywanie ciepła do płynu 
solarnego z absorbera w tubie kolektora, 
odbywa się przez specjalny bezpiecznik, 
który w razie zbyt wysokiej temperatury 
odcina dopływ ciepła do płynu solarnego. 
Dzięki temu zabezpieczeniu płyn solarny 
zawsze pracuje w dopuszczalnym zakre-
sie temperatur.

Kolektor ten ma symbol ochrony śro- 
dowiska „Błękitny Anioł” oraz testy jakościo-
we zgodne z normą europejską i polską PN-

polska firma Makroterm [2]. Dotyczy ono 
między innymi sposobu mocowania U-rurki 
w komorze zbiorczej. Kolektor ten znajduje 
się w laboratorium OZE w ZSE nr 1, współ-
pracuje z kominkiem, tworząc zintegrowa-
ny system ogrzewania.

Ogólna charakterystyka 
kolektorów próżniowych

Zalety:
 � wytrzymuje uderzenia gradu o średnicy 

25 mm;
 � wysokiej jakości dwuścienne rurki próż-

niowe wykonane są ze szkła borowo-krze-
mowego, zapewniające doskonałą izolację 
termiczną i wysoką odporność na uderze-
nia mechaniczne;
 � efektywność absorbera na poziomie 93% 

oraz efektywność emisji (odbicia) na pozio-
mie 7%;
 � zespół odbiorczy ciepła (wymiennik kolek-

tora) wykonany z miedzi, a jego obudowa 
z blachy nierdzewnej, zapewnia długotrwałą 
eksploatację i estetyczny wygląd;
 � wysoka efektywność przez cały rok, 

zarówno w okresie letnim i zimowym (zależy 
od natężenia oświetlenia);
 � długa żywotność (wszystkie elementy 

konstrukcyjne i obudowy, wykonane są ze 
stali nierdzewnej);
 � nawet po uszkodzeniu lub zniszczeniu 

jednej lub kilku rur, kolektor nadal pracuje 
(z mniejszą efektywnością). Wymiana rur 
jest łatwa i prosta. Wyjęcie rur nie powo-
duje wypływu medium;
 � mała pojemność cieplna, powoduje szybki 

odbiór ciepła;
 � elementy charakteryzujące się wyso-

kim stopniem refleksu, odbijają promienie 
słoneczne wprost na rurę próżniową tak, 
że absorpcja promieni jest możliwa nawet 
przy niekorzystnym kącie padania (zimowe, 
pochmurne dni).

Wady niektórych kolektorów próżnio-
wych:
 � nie do końca rozwiązany jest problem 

z utylizacją absorbera;
 � szkło narażone na zniszczenie;
 � możliwe rozszczelnienie kolektora lub 

rury próżniowej.

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

nawialnej. Wydanie XII, 2020, Wydawnictwo 
i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Pol-
sce, Kraków.

[2]  www.makroterm.pl

Tabela 3. Dane techniczne kolektora z pojedynczą rurą próżniową [1]

Rys. 7. Przekrój rury próżniowej kolektora [2]

-EN 12975, oznaczony symbolem CE. Jak 
każde rozwiązanie ma on swoje wady, wy-
nikające z połączenia metalu i szkła, tuby 
i ciepłowodu, które przy dłuższej eksploata-
cji może powodować rozszczelnienie ko-
lektora.

Kolektory próżniowe z U-rurą
Kolektor próżniowo-rurowy składa się 

z czterech podstawowych elementów za-
budowanych na wspólnej ramie:
 � rury próżniowej opisanej wcześniej;
 � zwierciadła CPC;
 � zbieracza z jednostką przenoszącą cie-

pło i rurą powrotną, U-rurką;
 � komory zbiorczej oraz jednostki przeno-

szącej ciepło.
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Rys. 103. Schemat ideowy 
kolektora[250]

13.6.3. Kolektory próżniowe z U-rurą

Kolektor próżniowo-rurowy, 
składa się z czterech podstawo-
wych elementów zabudowanych 
na wspólnej ramie:

–  rury próżniowej, opisanej 
wcześniej;

–  zwierciadła CPC;
– zbieracza z jednostką 

przenoszącą ciepło i rurą 
powrotną, U-rurką;

–  komory zbiorczej oraz jed-
nostki przenoszącej ciepło.

W komorze znajdują się dwie 
rury zbiorcze oraz rura powrotna. 
W ten sposób możliwe jest usy-
tuowanie zasilania i powrotu po 
jednej stronie kolektora. Możliwa 
jest również zmiana (na miejscu 
zabudowy kolektora) wyprowa-
dzeń zasilania i powrotu po lewej, albo prawej stronie. Każda rura próżniowa, posiada 
rurkę w kształcie „U” z przepływającym w niej płynem obiegu kolektora (niezamarza-
jący płyn, glikol – woda).

Rurka ta wraz z blachami przenoszącymi ciepło zostaje wsunięta do rury próżnio-
wej.

Ta kompletna jednostka przenosząca ciepło wchodzi do komory zbiorczej.

Rys. 104. Przekrój rury próżniowej 
kolektora[250]

1. Rura miedziana.
2. Blacha przenosząca ciepło.
3. Warstwa absorbera.
4. Rura próżniowa.
5. Zwierciadło CPC.
6. Blacha – ekran.

piecznik, który w momencie zbyt wysokiej temperatury w tubie kolektora, odcina 
dopływ ciepła do płynu solarnego. Dzięki temu zabezpieczeniu, płyn solarny zawsze 
pracuje w dopuszczalnym zakresie temperatur. 

Kolektor ten posiada symbol ochrony środowiska „Błękitny Anioł” oraz testy ja-
kościowe zgodne z normą europejską i polską PN-EN 12975, oznaczone CE.[297]

Jak każde rozwiązanie ma on swoje wady, wynikające z połączenia metalowo-
szklanego, tuby i ciepłowodu, które przy dłuższej eksploatacji może powodować 
rozszczelnienie kolektora.
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aby poprawi� sprawno�� s� wyposa�ane w lustro skupiaj�ce z blachy nierdzewnej 
lub aluminiowej. Element ten umieszczony jest od spodu rury pró�niowej. Zabieg ten 
podnosi sprawno�� kolektora poprzez wykorzystanie promieni odbitych.

Wewn�trz rurki cieplnej znajduje si� ciecz o temperaturze wrzenia ok. 23°C (np. 
R407). W czasie ogrzewania rurki temperatura cieczy wzrasta i po kilku sekundach 
ciecz zaczyna wrze�, para unosi si� do górnej ko�cówki, gdzie poprzez oddanie ciep�a
przep�ywaj�cemu, np. roztworowi wody i glikolu, ulega skropleniu i sp�ywa w dó�
rurki. Proces ten jest zjawiskiem ci�g�ym, wywo�ywanym energi� ciepln� uzyskan�
z promieniowania s�onecznego. Sw� du�� sprawno�� kolektory pró�niowe uzyskuj�,
dzi�ki wysokiej pró�ni mi�dzy dwiema rurami szklanymi, gdy� pró�nia jest idealnym 
izolatorem ciep�a. Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu jego sprawno�� w mro�ne, s�onecz-
ne dni osi�ga warto�� do 30%. Jest to jego najwi�ksz� zalet�. Temperatura wrzenia 
cieczy w rurce solarnej, mo�e osi�ga� ok. 165°C.[231] Nale�y jednak zaznaczy�, �e
wewn�trz rury pró�niowej nie ma pró�ni, gdy� ciepowód jest zamkni�ty korkiem 
poliuretanowym. Tylko absorber jest izolowany pró�niowo.

Do oblicze� apertury w tego typu kolektorach, bierze si� powierzchni� ca�kowit�
rury, podzielon� przez ok. 2,7. Inaczej sprawa przedstawia si�, je�eli pod rury zostanie 
wsuni�te zwierciad�o CPC. Je�eli zwierciad�o jest paraboliczne (przy prawid�owo do-
branym kszta�cie paraboli), to z du�� doz� prawdopodobie�stwa promienie padaj�ce
mi�dzy rurami przy ka�dym k�cie padania, tra�� na rury od spodu (ale nie w 100% 
w efekcie poch�aniania promieniowania przez lustro). 

Sprawno�� tych kolektorów, zmniejsza si� ze wzgl�du na podwójne przeszklenie, 
nawet ze zwierciad�em CPC. Dzieje si� tak, poniewa� mniej promieniowania s�o-
necznego dociera do wn�trza kolektora przez dwie warstwy rury szklanej, wyst�puje
ni�sza sprawno�� optyczna ni� w przypadku pojedynczej szyby. 

Pró�niowe kolektory rurowe posiadaj� sprawno�� energetyczn� ok. 80% 
w pracy ca�orocznej.[145]

13.6.2. Kolektory pró�niowe heat-pipe z pojedyncz� rur� pró�niow�
Rozwi�zanie techniczne w kolektorach rurowych tubowych sprowadza si� do 

zastosowania pojedynczej rury pró�niowej i umieszczonemu w jej wn�trzu (wzd�u�

odbiór ciep�a

gor�ca para

sch�odzona para

miedziana
rurka

skroplony
kondensat

pró�nia
rura szklana

Rys. 100. Przekrój rury ciep�owodu[297]

Rys. 101. Sposób ��czenia
ciep�owodu[297]

wewnątrz rury próżniowej nie ma próżni, gdyż ciepłowód jest zamknięty korkiem
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6. Blacha – ekran.
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kościowe zgodne z normą europejską i polską PN-EN 12975, oznaczone CE.[297]

Jak każde rozwiązanie ma on swoje wady, wynikające z połączenia metalowo-
szklanego, tuby i ciepłowodu, które przy dłuższej eksploatacji może powodować 
rozszczelnienie kolektora.
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jest ciep owód (rurka cieplna) z czynnikiem rozpoczynaj cym przekazywanie ciep a
ju  przy temp. ok. 15°C, a wrz cym przy temp. ok. 23°C. Ciep o z absorbera do rurki 
cieplnej, przekazywane jest przez aluminiowy zbieracz. U góry kolektora znajduje 
si  doskonale izolowana skrzynka, w której zbiegaj  si  zako czenia rurek cieplnych 
wszystkich rur pró niowych, skraplacze (kondensatory). Umieszczono w niej rów-
nie  rury miedziane kolektora, zasilanie/powrót.

Zastosowanie rur pró niowych, które maj  wykonany absorber na ca ym swoim 
obwodzie, stwarza warunki do maksymalnego wykorzystania promieniowania s o-
necznego, od wczesnego rana do pó nego popo udnia. Aby uzyska  efekt ci g ego
o wietlania po owy absorbera przez s o ce, nie trzeba obraca  kolektorem. Równie
skierowanie go dok adnie na po udnie, tak wa ne przy kolektorach p askich, w tym 
przypadku nie stanowi a  tak wielkiego problemu. Niektóre kolektory pró niowe,
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13.6.3. Kolektory próżniowe z U-rurą

Kolektor próżniowo-rurowy, 
składa się z czterech podstawo-
wych elementów zabudowanych 
na wspólnej ramie:

–  rury próżniowej, opisanej 
wcześniej;

–  zwierciadła CPC;
– zbieracza z jednostką 

przenoszącą ciepło i rurą 
powrotną, U-rurką;

–  komory zbiorczej oraz jed-
nostki przenoszącej ciepło.

W komorze znajdują się dwie 
rury zbiorcze oraz rura powrotna. 
W ten sposób możliwe jest usy-
tuowanie zasilania i powrotu po 
jednej stronie kolektora. Możliwa 
jest również zmiana (na miejscu 
zabudowy kolektora) wyprowa-
dzeń zasilania i powrotu po lewej, albo prawej stronie. Każda rura próżniowa, posiada 
rurkę w kształcie „U” z przepływającym w niej płynem obiegu kolektora (niezamarza-
jący płyn, glikol – woda).

Rurka ta wraz z blachami przenoszącymi ciepło zostaje wsunięta do rury próżnio-
wej.

Ta kompletna jednostka przenosząca ciepło wchodzi do komory zbiorczej.

Rys. 104. Przekrój rury próżniowej 
kolektora[250]

1. Rura miedziana.
2. Blacha przenosząca ciepło.
3. Warstwa absorbera.
4. Rura próżniowa.
5. Zwierciadło CPC.
6. Blacha – ekran.
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dopływ ciepła do płynu solarnego. Dzięki temu zabezpieczeniu, płyn solarny zawsze 
pracuje w dopuszczalnym zakresie temperatur. 

Kolektor ten posiada symbol ochrony środowiska „Błękitny Anioł” oraz testy ja-
kościowe zgodne z normą europejską i polską PN-EN 12975, oznaczone CE.[297]

Jak każde rozwiązanie ma on swoje wady, wynikające z połączenia metalowo-
szklanego, tuby i ciepłowodu, które przy dłuższej eksploatacji może powodować 
rozszczelnienie kolektora.
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aby poprawi� sprawno�� s� wyposa�ane w lustro skupiaj�ce z blachy nierdzewnej 
lub aluminiowej. Element ten umieszczony jest od spodu rury pró�niowej. Zabieg ten 
podnosi sprawno�� kolektora poprzez wykorzystanie promieni odbitych.

Wewn�trz rurki cieplnej znajduje si� ciecz o temperaturze wrzenia ok. 23°C (np. 
R407). W czasie ogrzewania rurki temperatura cieczy wzrasta i po kilku sekundach 
ciecz zaczyna wrze�, para unosi si� do górnej ko�cówki, gdzie poprzez oddanie ciep�a
przep�ywaj�cemu, np. roztworowi wody i glikolu, ulega skropleniu i sp�ywa w dó�
rurki. Proces ten jest zjawiskiem ci�g�ym, wywo�ywanym energi� ciepln� uzyskan�
z promieniowania s�onecznego. Sw� du�� sprawno�� kolektory pró�niowe uzyskuj�,
dzi�ki wysokiej pró�ni mi�dzy dwiema rurami szklanymi, gdy� pró�nia jest idealnym 
izolatorem ciep�a. Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu jego sprawno�� w mro�ne, s�onecz-
ne dni osi�ga warto�� do 30%. Jest to jego najwi�ksz� zalet�. Temperatura wrzenia 
cieczy w rurce solarnej, mo�e osi�ga� ok. 165°C.[231] Nale�y jednak zaznaczy�, �e
wewn�trz rury pró�niowej nie ma pró�ni, gdy� ciepowód jest zamkni�ty korkiem 
poliuretanowym. Tylko absorber jest izolowany pró�niowo.

Do oblicze� apertury w tego typu kolektorach, bierze si� powierzchni� ca�kowit�
rury, podzielon� przez ok. 2,7. Inaczej sprawa przedstawia si�, je�eli pod rury zostanie 
wsuni�te zwierciad�o CPC. Je�eli zwierciad�o jest paraboliczne (przy prawid�owo do-
branym kszta�cie paraboli), to z du�� doz� prawdopodobie�stwa promienie padaj�ce
mi�dzy rurami przy ka�dym k�cie padania, tra�� na rury od spodu (ale nie w 100% 
w efekcie poch�aniania promieniowania przez lustro). 

Sprawno�� tych kolektorów, zmniejsza si� ze wzgl�du na podwójne przeszklenie, 
nawet ze zwierciad�em CPC. Dzieje si� tak, poniewa� mniej promieniowania s�o-
necznego dociera do wn�trza kolektora przez dwie warstwy rury szklanej, wyst�puje
ni�sza sprawno�� optyczna ni� w przypadku pojedynczej szyby. 

Pró�niowe kolektory rurowe posiadaj� sprawno�� energetyczn� ok. 80% 
w pracy ca�orocznej.[145]

13.6.2. Kolektory pró�niowe heat-pipe z pojedyncz� rur� pró�niow�
Rozwi�zanie techniczne w kolektorach rurowych tubowych sprowadza si� do 

zastosowania pojedynczej rury pró�niowej i umieszczonemu w jej wn�trzu (wzd�u�
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Rys. 100. Przekrój rury ciep�owodu[297]

Rys. 101. Sposób ��czenia
ciep�owodu[297]

wewnątrz rury próżniowej nie ma próżni, gdyż ciepłowód jest zamknięty korkiem
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Rys. 6. Schemat ideowy kolektora [2]

Tab. 33. Dane techniczne rur próżniowych[218]

Tab. 34. Dane techniczne kolektorów próżniowych „heat-pipe”[218]
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Tab. 24. Dane techniczne rur pró niowych[218]

Parametr/Model DN 47
(Heat-pipe)

DN 58
(Heat-pipe)

DN 70
(SHCMV)

rednica rurki zewn trznej [mm] 47 58 70
rednica rurki wewn trznej [mm] 37 47 58

Grubo cianki [mm] 1,6 1,6 2,0
D ugo  rury [mm] 1500 1800 2000
Wysoko  powierzchni absorpcyjnej [mm] 1440 1740 1940
Powierzchnia absorpcyjna [m2] 0,1674 0,2569 0,3535
Waga pojedynczej rurki z wk adem [kg] 1,65 3,9
Przejrzysto  rurki zewn trznej [%] 92
Warstwa absorpcyjna [%] AL/N/AL.
Efektywno  absorpcyjna [%] 93
Efektywno  emisji (odbicia) [%] 6
Ci nienie pró ni [Pa] p<=0,05
Maksymalna temperatura [°C] 250
Wytrzyma o  na zniszczenie* [mm] 25
  * oznacza wytrzyma o  na uderzenie gradem o podanej rednicy
** przy za o eniu G = 800 kWh/m2/rok

Tab. 25. Dane techniczne kolektorów pró niowych „heat-pipe”[218]

Parametr/Model IB-Sol
20-47

IB-Sol
30-47

IB-Sol
20-58

IB-Sol
30-58

D ugo  rury pró niowej [mm] 1500 1500 1800 1800
D ugo  wymiennika rurowego [mm] 65 65 65 65

rednica wymiennika rurowego [mm] 14 14 14 14
Szeroko  [mm] 1466 2166 1656 2456
Wysoko  [mm] 1700 1700 1990 1990
Szeroko  wymiennika kolektora [mm] 130 130 130 130
Wysoko  wymiennika kolektora [mm] 140 140 140 140
Wysoko  p askiej powierzchni absorpcyjnej [mm] 1440 1440 1740 1740
Szeroko  p askiej powierzchni absorpcyjnej [mm] 1377 2077 1578 2378
D ugo  miedzianego kró ca przy czowego [mm] 60 60 60 60
Szer. miedzianego kró ca przy czeniowego [mm] 22 22 22 22
Waga kolektora [kg] 50 66 63 93
Ilo  rur pró niowych [szt.] 20 30 20 30

rednica rur pró niowych [mm] 47 47 58 58
Pojemno  kolektora [dm3] 1,99 2,87 2,23 3,24
Powierzchnia kolektora [m2] 2,49 3,68 3,30 4,89
P aska powierzchnia absorpcyjna [m2] 1,98 2,99 2,75 4,14
Rzeczywista powierzchnia absorpcyjna [m2] 3,35 5,02 5,14 10,6
Dobowa wydajno * [l/dz] 125 200 200 300
Maksymalne ci nienie robocze [bar] 10 10 10 10
Dobowy uzysk cieplny** [kW] 0,837 1,256 1,148 1,40
  * moc promieniowania 1000 W/m2       ** przy za o eniu G = 800 kWh/m2/rok
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rednicy), p askiego absorbera z pow ok  typu Sol-Titan lub Tinox, po czonego 
z ciep owodom (rurk  heat-pipe). Jest on wysokosprawnym kolektorem pró nio-
wym, przystosowanym do montowania w dowolnym po o eniu. Dzi ki nowej 
konstrukcji rurki cieplnej „heat pipe” – jednorodnej pod wzgl dem rednicy we-
wn trznej, mo na go nawet po o y  bezpo rednio na dachu p askim lub zamontowa
pionowo na elewacji budynku. Poszczególne rury, mo na obraca  wokó  osi i tym 
samym ustawia  optymalnie wzgl dem s o ca. Zalet  tego kolektora jest równie
to, e jest bezpieczny w eksploatacji, trwa y dzi ki odpornym na korozj , wysokiej 
jako ci materia om, takim jak: szk o solarne, mied  i stal szlachetna. Wykonano 
w nim trwa e, szczelne po czenie szk a i metalu, dzi ki czemu wewn trz rury osi -
gni to stan bliski pró ni.

W rurze heat-pipe panuje podci nienie 10 razy ni sze od atmosferycznego, wi c
parowanie w niej wody (ok. 30 ml, czynnik grzewczy w ciep owodzie to p yn na bazie 
wody i polipropylenu), rozpoczyna si  w temperaturze ok. 30°C. 

Badania pokazuj , e ten typ kolektora uzyskuje nawet 30% wi cej energii ni
kolektory o budowie termosowej (podwójna rura).[39] Dodatkowo posiada on unikaln
funkcj  zabezpieczaj c  p yn solarny przed przegrzewem. Przekazywanie ciep a do 
p ynu solarnego z absorbera w tubie kolektora, odbywa si  poprzez specjalny bez-

Rys. 102. Zdj cie kolektora tubowego i przekrój ciep owodu[297]

Tab. 26. Dane techniczne kolektora z pojedyncz  rur  pró niow [297]

Typ Vitosol 200-T: SD2A 2m2 SD2A 3m2

Liczba rur pró niowych 20 30
Powierzchnia brutto (m2) 2,88 4,32
Powierzchnia absorbera (m2) 2,05 3,07
Powierzchnia czynna (m2) 2,11 3,17
Szeroko  (mm) 1418 2127
Wysoko  (mm) 2031 2031
G boko  (mm) 143 143
Ci ar (kg) 51 76

Tab. 35. Dane techniczne kolektora z pojedynczą rurą próżniową[297]
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„Jedno zdrowie” – o znaczeniu przyrody 
w czasach pandemii
“One Health” – on the importance of nature during the pandemic

związek między zdrowiem człowieka, ochroną zdrowia zwierząt i kondy-
cją środowiska jest znany od starożytności. współcześnie światowy ruch 
„Jedno zdrowie” promuje takie podejście do ochrony zdrowia człowieka. 
dzisiaj choroby odzwierzęce przybierające postać groźnych pandemii 
nie są incydentalnymi niezamierzonymi zdarzeniami, ale konsekwencją 
naszej ingerencji w naturalne ekosystemy. postępująca deforestacja, 
niekontrolowana ekspansja rolnictwa, wydobycie paliw kopalnych, rozwój 
infrastruktury, a także eksploatacja dzikich gatunków stworzyły idealną 
sposobność dla rozprzestrzeniania się chorób z dzikiej przyrody na ludzi. 
Badania dowodzą, że zachowanie różnorodności biologicznej może ogra-
niczyć rozprzestrzenianie się patogenów. Czy po pandemii koronawirusa 
SarS-CoV-2 świat podejmie właściwie działania w trosce o środowisko, 
ograniczające wykorzystanie i kontakt z dzikimi zwierzętami?
Słowa kluczowe: koronawirus, choroby odzwierzęce, różnorodność bio-
logiczna, „mokre targi”

The relationship between human health, animal health protection and 
environmental condition has been known since antiquity. Today, the 
global movement „one Health” promotes this approach to protecting 
human health. Today, zoonoses in the form of dangerous pandemics 
are not incidental unintentional events, but a consequence of our inter-
ference with natural ecosystems. progressive deforestation, uncontrol-
led expansion of agriculture, extraction of fossil fuels, development of 
infrastructure as well as exploitation of wild species have created an 
ideal opportunity for the spread of diseases from wildlife to humans. 
Studies show that maintaining biodiversity can reduce the spread of 
pathogens. after the SarS-CoV-2 coronavirus pandemic, will the world 
take appropriate action to protect the environment and limit its use and 
contact with wild animals?
Keywords: coronavirus, zoonoses, biodiversity, „wet markets”

Wiosną 2020 roku świat zma-
ga się ze skutkami pande-
mii koronawirusa SARS-
-CoV-2. To tragedia dla 

milionów ludzi na całym globie. Doświad-
czamy w tym czasie nie tylko katastrofy 
zdrowotnej, ale społecznej i gospodarczej. 
Czy obecna pandemia to przypadkowe ka-
tastroficzne zdarzenie, na które nie mamy 
wpływu? Czy naukowcy przewidywali taki 
scenariusz? Czy mogliśmy jej przeciwdzia-
łać, a przynajmniej ograniczyć jej skalę?

Warto przywołać pisma Hipokratesa 
(460–377 p.n.e.) i Arystotelesa (384–322 
p.n.e.), którzy pisali o ścisłym związku mię-
dzy zdrowiem człowieka, ochroną zdrowia 
zwierząt i kondycją środowiska. Hipokrates 
w dziele „O powietrzu, wodach i okolicach” 
zwracał uwagę, że czynniki środowiskowe 
mogą wpływać na zdrowie człowieka. Po-
tem wielokrotnie różni autorzy nawiązywali 
do znaczenia stanu środowiska i dobra zwie-
rząt dla zdrowia ludzi. W połowie XIX wieku 
lekarz Rudolf Virchow jako pierwszy ustalił 
związek między chorobami zakaźnymi u lu-
dzi i zwierząt, wprowadził pojęcie choroby 
odzwierzęcej, aby opisać chorobę przeno-
szoną ze zwierząt na ludzi. W 2004 roku The 
Wildlife Conservation Society zorganizowało 
konferencję na Rockefeller University w No-

wym Jorku pod nazwą „One World, One He-
alth”. Stworzono wówczas dwanaście zasad 
z Manhattanu, które podkreślały powiązania 
między ludźmi, zwierzętami i środowiskiem, 
ich znaczenie dla zrozumienia dynamiki 
chorób oraz znaczenie interdyscyplinar-
nego podejścia do zapobiegania, edukacji, 
inwestycji i kształtowania właściwej polityki. 
Obecnie w świecie działa inicjatywa „Jedno 
Zdrowie” (One Health), która promuje ochro-
nę zdrowia człowieka, przy współdziałaniu 

ochrony zdrowia zwierząt i uwzględnianiu 
wpływów środowiska na ludzi i zwierzęta. 
To światowy ruch, w którym współpracu-
ją lekarze, weterynarze, biolodzy, ekolodzy 
i reprezentanci innych dyscyplin, związani 
ze zdrowiem człowieka, zwierząt i stanem 
środowiska. Koncepcja „Jedno Zdrowie” 
apeluje i domaga się ściślejszej współpra-
cy między tymi wszystkimi dyscyplinami, 
które warunkują ludzkie zdrowie (Stephen 
et al. 2014). Koncepcja One Health została 

 Czy zmienimy swój stosunek do przyrody i dzikich zwierząt po pandemii?
https://pixabay.com/pl/illustrations/coronavirus-koronawirus-wirus-5007959/
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uznana przez wiele organizacji światowych, 
w tym ONZ, UNEP, UNDP, WHO, FAO, Organi-
zację Zdrowia Zwierząt (OIE), Komisję Euro-
pejską, a także instytuty badawcze na całym 
świecie, organizacje pozarządowe.

Wiemy dzisiaj doskonale, że wiele nowo 
pojawiających się chorób, jak Ebola, AIDS, 
SARS, ptasia grypa, świńska grypa, a dziś 
nowy koronawirus (SARS-CoV-2) nie są 
incydentalnymi niezamierzonymi zdarze-
niami, ale konsekwencją naszej brutalnej 
ingerencji w naturalne ekosystemy. Spośród 
chorób zakaźnych człowieka, które wystę-
powały w ostatnim trzydziestoleciu, ponad 
70% stanowią zoonozy, czyli choroby, któ-
rych czynniki etiologiczne swe źródło mają 
wśród zwierząt dzikich, gospodarskich lub 
towarzyszących człowiekowi [3]. Tak zwane 
„mokre targi” sprzedające produkty, mięso 
i żywe dzikie zwierzęta stanowią świetny 
inkubator dla pojawienia się odzwierzęcych 
chorób zakaźnych. Dochodzi tu do kontaktu 
dzikich gatunków zwierząt, a także kontaktu 
z człowiekiem, co nigdy nie miałoby miej-
sca w naturze. Efektem jest rozwój starych 
i  nowych chorób odzwierzęcych, chorób 
zakaźnych, które mogą być przenoszone 
ze zwierząt na ludzi [2]. 

Postępująca deforestacja, niekontro-
lowana ekspansja rolnictwa, wydobycie 
paliw kopalnych, rozwój infrastruktury, 
a  także eksploatacja dzikich gatunków 
stworzyły idealne warunki do rozprze-
strzeniania się chorób z dzikiej przyrody 
na ludzi. Eksperci Międzyrządowej Platfor-
my ds. Różnorodności Biologicznej i Usług 
Ekosystemowych (IPBES) ostrzegają, że 
u ssaków i ptaków wodnych istnieje około 

Dlaczego dzisiaj, gdy świat doświadcza 
tragedii, umierają tysiące osób w wyniki in-
fekcji koronawirusem, nie mówimy wystar-
czająco głośno o tym, jakie są prawdziwe 
przyczyny pandemii? Od naukowców ocze-
kuje się teraz poradzenia sobie z chorobą 
Covid-19. Dlaczego nikt nie słucha ich od lat, 
gdy ostrzegają przed skutkami nadmiernej 
eksploatacji środowiska naturalnego, nisz-
czenia siedlisk dzikich zwierząt, skutkami 
przemysłowej hodowli zwierząt? Jeżeli 
chcemy zapobiec w przyszłości (prawdopo-
dobnie bardzo bliskiej) kolejnym wybuchom 
pandemii na skalę globalną, poszczególne 
kraje powinny wzmocnić przepisy dotyczą-
ce ochrony środowiska, muszą włączyć 
podejście „One Health”, które uznaje zło-
żone powiązania między zdrowiem ludzi, 
zwierząt, roślin i naszego wspólnego śro-
dowiska, do procesu decyzyjnego. Ponadto 
trzeba wspierać systemy opieki zdrowotnej 
w najbardziej wrażliwych krajach, w których 
zasoby są ograniczone. Nie powinniśmy 
tego traktować jak altruizm, ale niezbędną 
inwestycję w interesie wszystkich [6]. Do tej 
pory naukowcy nie znaleźli sposobu, aby 
dotrzeć do decydentów i przekonać ich do 
mądrej zrównoważonej gospodarki zaso-
bami planety. Czy tym razem po pandemii 
koronawirusa będzie inaczej?
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1,7 miliona niezidentyfikowanych wirusów, 
o których wiadomo, że zarażają ludzi. Każ-
dy z nich może być bardziej destrukcyjny 
i śmiertelny niż COVID-19 [6]. Docieramy 
w ostatnie dziewicze zakątki planety, co 
sprzyja „przeskakiwaniu” bytujących tam 
drobnoustrojów na człowieka [4, 8]. Felicia 
Keesing z Bard College w Nowym Jorku 
i współautorzy stwierdzili, że pojawienie się 
prawie połowy analizowanych przez nich 
nowych chorób było związane ze zmiana-
mi w użytkowaniu ziemi przez ludzi oraz 
praktykami rolniczymi i produkcją żywno-
ści, w tym polowaniem [5].

Współczesne badania dowodzą, że za-
chowanie różnorodności biologicznej może 
ograniczyć rozprzestrzenianie się patoge-
nów. Gdyby wpływ każdego gatunku na 
przenoszenie patogenów był całkowicie 
idiosynkratyczny, można by oczekiwać, że 
spadek różnorodności spowoduje zmniej-
szenie lub wzrost przenoszenia chorób 
u pozostałych gatunków. Jednak w ostat-
nich latach pojawił się spójny obraz – utrata 
różnorodności biologicznej zwykle zwiększa 
przenoszenie patogenów i zapadalność na 
choroby. Interakcja ta jest obserwowana 
w różnych ekosystemach, dotyczy różnych 
patogenów i gospodarzy  [1]. Naukowcy 
odnotowali wzorzec, który pokazuje, że 
utrata różnorodności biologicznej zwiększa 
przenoszenie chorób. Analiza występowa-
nia dwunastu chorób, w tym gorączki Za-
chodniego Nilu i boreliozy w ekosystemach 
na całym świecie wykazała, że w każdym 
przypadku choroby stały się bardziej po-
wszechne w miarę spadku różnorodności 
biologicznej [5]. 

zdrowie człowieka, zwierząt i przyrody są ze sobą ściśle powiązane  Foto. Piotr Skubała
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i  edukacji ekologicznej. Jej zasoby będą 
nieustannie aktualizowane. Mocną grupą 
wsparcia są m.in. specjaliści z U.S. Field Mu-
zeum, Harvard University i Marine Biological 
Laboratory.

Tim Berners,  gdy otrząsnął się już z eu-
forii i oswoił z własnym pomysłem, powie-
dział mniej więcej tak: Definiujemy przyszłe 
społeczeństwo. Pajęczyna pozwala ludziom 
szukać i odkrywać. Sami mogą decydować, 
jakie informacje są im potrzebne, a jakie nie 
i w jaki sposób przeciwstawić się wiadomo-
ściom, nad którymi nie mają kontroli. Myślę, 
że www będzie atrakcyjnym i ważnym instru-
mentem społecznej komunikacji.

Historyczne dokonanie brytyjskiego in-
żyniera znalazło uznanie nie tylko w świecie 
fizyki, ale także w dość konserwatywnym  
Pałacu Buckingham. Za stworzenie sieci 
hipertekstowej Tim Berners-Lee otrzymał 
z rąk królowej Elżbiety II  Komandorię Orderu 
Imperium Brytyjskiego. Nieco mniej szczę-
ścia miał drugi Tim Henman. Czterokrotnie 
był o krok od zdobycia tytułu mistrza Wim-
bledonu  i czeku na 1,5 miliona funtów. 

Niestety, w finałach zawodziły go ner-
wy. Nie wytrzymywał napięcia, robił błędy 
i schodził z kortu pokonany. Ale chwała mu 
za hardość i nieustępliwość, i za  emocje, 
których dostarczał  kibicom przez długie, 
długie lata. Do dziś, duże przykortowe wzgó-
rze Wimbledonu, nieopodal Church Road,  
nosi jego imię.

 

Podglądać zjawiska groźne i niewyobrażal-
ne, dalekie i bliskie. Sięgać po wiedzę bez 
ograniczeń. 

To prawdziwe źródło wiedzy dla szpe-
raczy i dociekliwych. Obserwacja przyrody 
pozwala łatwiej  zrozumieć otaczający nas 
świat, w  szczególności pojawiające się 
w  nim zawirowania – walkę, nietoleran-
cję, bezwzględność, żarłoczność,  miłość 
i samotność. Życie pszczoły, ortolana czy 
salamandry jest przecież częścią natury – 
czasem brutalnej, czasem bezwzględnej, 
ale zawsze zdumiewająco logicznej. Kto lubi 
niech sięga do tych obrazów, uczy się je roz-
poznawać, analizować i rozumieć.

Pomocną mogłaby tu być elektroniczna 
„Encyklopedia Życia”, nad którą pracują od 
lat Anglosasi. Jest to projekt tyle ambitny, co 
zuchwały. Encyklopedia ma bowiem objąć 
– aż wierzyć się nie chce – blisko 2 miliony 
gatunków przyrody. Jak stwierdził dyrektor 
wykonawczy przedsięwzięcia, a zarazem 
redaktor naczelny dr James Edwards inter-
nauci będą mogli korzystać z wielorakich 
analitycznych tekstów uzupełnionych zdję-
ciami, grafikami, mapami, próbkami DNA 
i nagraniami video. Encyklopedia ma być 
źródłem wiedzy dla fachowców i amatorów. 
Każde hasło będzie opisane  w dwóch wer-
sjach – podstawowej i rozszerzonej.

Amerykańskie i brytyjskie środowiska 
akademickie, współtworzące „Encyklopedię 
Życia”, dostrzegają szansę na zbudowanie 
czegoś w rodzaju globalnej platformy wie-
dzy o naturze, miejsca naukowej inspiracji Olgierd WIECZOREK

Człowiek z myszką
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H istorycznie było tak: w  Oxfordzie 
żyło ich dwóch – młodziutki Tim 
Henman i  starszy Tim Berners-

-Lee. Każdy z nich miał swoje pomysły, swo-
je plany, swoje nadzieje. Pierwszego kusił 
kort, drugiego fizyka. Obaj marzyli o suk-
cesach. Tim – tenisista, śnił o zwycięstwie 
w najstarszym i najgłośniejszym na świecie 
wielkoszlemowym turnieju w Wimbledonie. 
Tim – programista, chciał ogarnąć świat 
wirtualną siecią porozumienia.

Henman od rana do nocy odbijał pi-
łeczkę powtarzając do znudzenia tysiące 
serwisów, drajwów i wolejów. Zapamiętale 
doskonalił swój kaleki bekhend. Berners spo-
kojnie, w zaciszu oxfordzkich laboratoriów, 
majstrował szukając potwierdzenia swych 
pomysłów.

Kiedy Tim młodszy postawił wreszcie 
stopę na „świętej trawie” Londynu i wygrał 
kilka setów, Tim starszy budził już uzna-
nie najznamienitszych kręgów naukowych  
w  Wielkiej Brytanii i  Ameryce. Jego idea 
dopełniła się w Europejskim Laboratorium 
Fizyki Jądrowej w Genewie. Tam stworzył 
ostatecznie projekt globalnej sieci hipertek-
stowej znanej dziś pod nazwą World Wide 
Web. Był to cud  XX wieku, porównywalny 
z wynalezieniem czcionki przez Gutenber-
ga. Przyćmił on całkowicie chlubę Szwaj-
carii – wielki akcelerator z tunelem liczącym  
27 kilometrów, w którym cząstki materii roz-
pędzano niemal do prędkości światła. 35-let-
ni Berners wyznał skromnie, że pajęczą 
sieć wymyślił po to, by można było „śledzić 
wszystko, co się wokół dzieje, kto zna kogo, 
kto co napisał, czego potrzebuje”. W istocie 
zaś system usług WWW umożliwił totalny 
przekaz  wiadomości i dał przeciętnemu zja-
daczowi chleba dostęp do miliardów różno-
rodnych informacji. Otworzył niekończącą 
się perspektywę obcowania z dorobkiem 
cywilizacyjnym człowieka.

Dziś otwarcie internetowej strony wydaje 
się banalnie proste. Ale przecież wtedy, gdy 
Berners ślęczał w laboratoriach, mało kto 
wierzył w taką możliwość. Sklejenie świata 
przy pomocy procesora i myszki  graniczyło 
z fantazją. A jednak...

To dobrze, że jest Oxford, Genewa i Tim 
Berners-Lee, że dziś myszkę do ręki może 
wziąć każdy, że wystarczy wystukać na kla-
wiaturze krótki wers, by otworzył się świat, 
także świat przyrody. 

Dzięki magii WWW możemy poznać 
fenomen natury, jej różnorodność i barwy, 
wejrzeć w świat skamielin i żywej materii. 
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  paragraf i środowisko
Inspekcja Ochrony Środowiska i ochrona przyrody 
Pytanie: Jakie uzasadnienie – przy istnieniu Generalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska – miałby 
postulat zobowiązania Inspekcji Ochrony Środowiska do kontrolowania 
przestrzegania przepisów o ochronie przyrody? 

Uczestnicy krakowskiej konferencji „Zaczęło się od Tatr” 

Odpowiedź: Podstawowe znaczenie ma to, że ustawa powołująca do 
życia Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje 
ochrony środowiska oraz określająca ich zadania i kompetencje, tj. 
ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (DzU z 2018 r.  
poz. 2081) generalnie nie uznaje dyrekcji za organy kontrolne. Ow-
szem, art. 123 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(DzU z 2020 r. poz. 55) przyznaje regionalnemu dyrektorowi ochrony 
środowiska pewne kompetencje kontrolne, ale mocno ograniczone. 
Może on bowiem kontrolować jedynie przestrzeganie przepisów 
o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania za-
sobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz 
osoby prawne i fizyczne. Kompetencje kontrolne dyrektora zostały 
zakreślone wąsko w sposób daleko odbiegający od kompetencji 
najważniejszego organu kontrolnego, jakim jest Inspekcja Ochrony 
Środowiska.  

Sięgamy zatem do ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (DzU z 2019 r. poz. 1355 ze zm.) i spoglądamy na jej art. 
2 ust. 1 wyliczający zadania Inspekcji. Znajdujemy w nim wskazanie 
na kilkanaście ustaw, których przestrzeganie Inspekcja ma kontro-
lować, nie ma wśród nich jednak ustawy o ochronie przyrody. Na 
to można wprawdzie odpowiedzieć, że skoro Inspekcja kontroluje 
przestrzeganie prawa ochrony środowiska, a ochrona przyrody jest 
jednym z kierunków ochrony środowiska, to tym samym Inspekcja 
ma się zajmować także ochroną przyrody, ale to nie jest takie proste. 
Przecież np. przepisy ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o odpa-
dach to także przepisy z zakresu ochrony środowiska, a one zostały 
odrębnie wykazane w art. 2 ust. 1 ustawy o Inspekcji, podczas gdy 
o ustawie o ochronie przyrody nie ma w nim mowy. Śledząc ewo-
lucję kompetencji Inspekcji, trwającą już blisko 30 lat, zauważamy, 
że ustawodawca, dokładając jej kompetencji, pozostawił na uboczu 
przepisy o ochronie przyrody. Można odnieść wrażenie, że działal-
ność Inspekcji jest ukierunkowana wyraźnie „technicznie”, zajmuje 
się ona przede wszystkim zanieczyszczeniami wody, powietrza 
i ziemi, odpadami, hałasem i promieniowaniem. 

Tak jednak być nie musi, o czym przekonują przykłady za naszą 
południową granicą. Zarówno czeska ustawa o ochronie przyrody 
i krajobrazu z 1992 r., jak i słowacka ustawa o ochronie przyrody 
i krajobrazu z 2002 r. wśród organów ochrony przyrody wymienia 
odpowiednio Czeską Inspekcję Środowiska oraz Słowacką Inspekcję 
Środowiska, nadając im w tych ustawach daleko idące kompetencje 
kontrolne, nadzorcze i decyzyjne. Co więcej, badając strukturę orga-
nizacyjną obu Inspekcji stwierdzamy, że w ich ramach funkcjonują 
odpowiednie komórki organizacyjne, których przedmiotem działania 
jest właśnie ochrona przyrody i krajobrazu.

Doświadczenia czeskie i słowackie były jednym ze źródeł inspi-
racji, które skłoniły dr Darię Danecką i mnie do przedstawienia na 
wspomnianej konferencji „Zaczęło się od Tatr” propozycji uznania 
polskiej Inspekcji Ochrony Środowiska za organ ochrony przyrody 
wyposażony w kompetencje kontrolne i decyzyjne. Propozycja nie 
znalazła uznania i zamiast tego (jak informuje Aura nr 12/2019, 

s. 31) wskazano na konieczność powołania wyspecjalizowanej 
służby o odpowiednich kompetencjach (np. policji), odpowiedzial-
nej za zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko przyrodzie 
i środowisku. 

A po co? – chciałoby się zapytać, skoro taka wyspecjalizowana 
służba już jest, to właśnie Inspekcja Ochrony Środowiska, której 
ustawodawca już w tekście pierwotnym ustawy o Inspekcji nadał 
uprawnienia oskarżyciela publicznego we wszystkich sprawach 
o wykroczenia przeciwko środowisku (art. 14), zobowiązał ją do 
przygotowywania dla organów ścigania materiałów dokumentują-
cych podejrzenia popełnienia przestępstw przeciwko środowisku 
(art. 15), a w trakcie nowelizacji tej ustawy w 2018 r. za zadanie 
Inspekcji uznał wprost ściganie przestępstw przeciwko środowisku 
określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Ko-
deksie wykroczeń i ustawach wymienionych w art. 2 ust. 1, w tym 
wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia (nowy ust. 1a w art. 2). 
Inna rzecz, że wprowadzając to nowe rozwiązanie, ustawodawca 
uczynił to tak nieudolnie, wykazując tak skrajną ignorancję w zakre-
sie reguł procedury karnej, że przepisów o wnoszeniu i popieraniu 
aktów oskarżenia przez Inspekcję i tak nie da się zastosować, jeżeli 
chce się przestrzegać kanonów postępowania karnego. 

Ale sensowne rozwiązanie przyjęte w nowym ust. 1a, dodanym 
do art. 2 ustawy o Inspekcji i rozwinięte równie nieudolnie w nowym 
art. 10b tej ustawy zawsze można poprawić i uznać Inspekcję za 
prawdziwy organ ścigania przestępstw przeciwko środowisku (orga-
nem ścigania wykroczeń przeciwko środowisku już od dawna jest). 
Chodzi przede wszystkim o to, aby Inspekcja dostrzegła nie tylko 
wymienione w art. 10b ustawy o Inspekcji przestępstwa z art. 182 
k.k. (zanieczyszczenia), art. 183 k.k. (odpady) i art. 186 k.k. (urzą-
dzenia ochronne), ale także najważniejsze przestępstwa przeciwko 
przyrodzie stypizowane w art. 181, 187 i 188 k.k., o których art. 10b 
ustawy o Inspekcji milczy. Chodzi także o to, aby spośród wykroczeń 
stypizowanych w ustawie o ochronie przyrody dostrzec nie tylko 
wykroczenie z art. 131 pkt 12 tej ustawy (wypalanie łąk, pastwisk, 
nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzci-
nowisk lub szuwarów) – jedyne wykroczenie, które znalazło się 
w art. 10b ustawy o Inspekcji, zapewne dlatego, że z mocy odręb-
nych przepisów inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskali 
uprawnienia do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym 
tylko za to jedno wykroczenie z ustawy o ochronie przyrody – lecz 
także inne z art. 127 i art. 131 ustawy o ochronie przyrody. Ale 
trzeba sobie zdawać sprawę z realiów. Możemy snuć mniej lub 
bardziej przeteoretyzowane, trafne rozważania, że ochrona przyrody 
to także ochrona środowiska, wszakże ochrona przyrody została 
oddzielona od ochrony środowiska i usamodzielniona w ramach 
odrębnej ustawy. Inspekcja Ochrony Środowiska nie będzie się zaj-
mować ochroną przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, 
dopóki ustawodawca nie nałoży na nią obowiązku kontrolowania 
przestrzegania przepisów w tej ustawie zawartych. Z gruntu błędne 
jest stanowisko, że od ochrony przyrody są Generalna i regionalne 
dyrekcje ochrony środowiska, a Inspekcja Ochrony Środowiska jest 
od ochrony środowiska, bo dyrekcje nie mają uprawnień kontrolnych 
(pomijając już to, że regionalny dyrektor ochrony środowiska nie 
ma uprawnień mandatowych), a nader wąsko ujęty art. 123 ustawy 
o ochronie przyrody niczego w tej ocenie nie zmienia. Dlatego przed-
stawiona przez dr Darię Danecką i mnie propozycja zobowiązania 
Inspekcji Ochrony Środowiska do kontrolowania przestrzegania 
przepisów o ochronie przyrody ma sens. 

Wojciech Radecki
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  Recenzja

Książka jest kontynuacją popularnej 
serii „Mity medyczne”, która ukazuje się 
od czterech lat i cieszy się ogromną po-
pularnością. W omawianym, trzecim już 
tomie, znajdują się między innymi mity 
i fakty o mleku, przede wszystkim modnej 
laktozie, jak również glutenie, maśle czy 
alternatywnych badaniach na nietoleran-
cję pokarmową.

Katarzyna Świątkowska jest praktyku-
jącym lekarzem medycyny rodzinnej. Jest 
także autorką książek i poczytnego bloga 
o zdrowiu. Korzystając z licznych opraco-
wań oraz analiz przekonuje czytelników, 
jak należy dbać o zdrowie. Przede wszyst-
kim ostrzega przed modnymi i szeroko 
reklamowanymi nowinkami pseudome-
dycznymi oraz polemizuje z nie zawsze 
poprawnie rozumianymi możliwościami 
i odpowiedzialnością lekarza za zacho-
wanie pacjenta.

Książka zawiera bogate dane nauko-
we objaśniające potoczne nieporozumie-
nia związane z medycyną oraz zalecenia-
mi dietetyków i  lekarzy. Wszystkie infor-
macje, poparte są badaniami naukowymi. 
Co więcej, na końcu każdego rozdziału 
znajdują się odnośniki do recenzowa-
nych źródeł medycznych. Autorka dokła-
da wszelkich starań, by badania i analizy 
przytaczane w publikacji stanowiły zbiór 
najbardziej aktualnych prac naukowych.

Intencją wydania jest przekazanie jak 
najszerszemu gronu czytelników aktual-
nych doniesień naukowych z dziedziny 
szeroko rozumianej medycyny. Autorka 
przekonuje, że dotarcie do wiarygodnych 
badań nie jest trudne, czego dowodem 
jest publikacja. Przede wszystkim zaś 
jedynie recenzowane badania naukowe 
mogą stanowić wiarygodne źródło wia-
domości o zdrowiu.

Nie ulega wątpliwości, że tematyka 
żywności, diety oraz stylu życia ma wpływ 
na jakość naszego życia. Warto jednak 
pamiętać, że zdrowie i samopoczucie za-
leży od wielu czynników. Rozpoczynając 
od świadomie dokonywanych wyborów, 
przez dawki zażywanych leków, na po-
karmach, jakie spożywamy każdego dnia 
kończąc. Odpowiednia dieta ma ponadto 
wpływ na przebieg chorób oraz proces 
dochodzenia do zdrowia. Zgodnie z do-
stępnymi badaniami zmiana diety może 
pomóc w  walce z  depresją, poprawiać 

nastrój, wpływać na poziom lęku oraz 
stresu.

Obecnie żyjemy w epoce zalewu in-
formacyjnego. Codziennie, z różnych me-
diów napływa do nas ogromna ilość róż-
nych informacji. Dlatego tak ważne jest 
korzystanie z wiedzy opartej na spraw-
dzalnych faktach, popartych wieloma źró-
dłami publikowanymi w recenzowanych 
czasopismach.

Dzięki rozwojowi technologicznemu, 
nauka bardzo szybko się rozrasta i usta-
wicznie się koryguje. Stąd konieczność 
częstej aktualizacji i analizy dostępnych 
danych, aby nie popełnić błędu w oparciu 
o przestarzałe informacje. 

Niechęć do przyjmowania nowinek na-
ukowych nie jest zresztą niczym nowym. 
Z  ogromnym oporem opinia publiczna 
przyjmowała wiedzę geograficzną, astro-
nomiczną czy medyczną. Jednak już sta-
rożytni filozofowie nawoływali do zadawa-
nia pytań i poszukiwania wiarygodnych 
źródeł informacji. 

Współczesne rozwinięte społeczeń-
stwa zmierzyć się muszą z problemem 
atakujących zewsząd reklam, zachęca-
jących do korzystania z preparatów „me-
dycznych”. Na produktach tych często 
nie przeprowadzono żadnych badań, nie 
mają podanego składu ani nawet możli-
wego do skontrolowania źródła produkcji. 
A wszystko to możliwe dzięki sprawnemu 
wykorzystaniu luk prawnych przez chęt-
nych zysku producentów.

Ponadto, dzięki coraz większej liczbie 
badań i analiz wiele obowiązujących do-
tychczas norm odżywiania zostało obalo-
nych. Dotyczy to między innymi wpływów 
na organizm ludzki kawy czy mleka kro-
wiego. Weryfikuje się również liczne mity 
dotyczące spożywanych pokarmów. Dzię-
ki coraz doskonalszym testom dostępne 
są sprawdzone informacje o zawartości 
składników mineralnych lub cholesterolu 
w produktach. 

Książka uczy, jak korzystać z etykiet 
na produktach oraz z czego warto przy-
gotowywać posiłki. Informuje o dietach, 
terapiach, a także badaniach, jakie warto 
przeprowadzać. Przede wszystkim zaś 
przypomina o  zasadzie ograniczonego 
zaufania do niesprawdzonych informacji. 
Monitoruje bardzo modne obecnie, testy 
oraz terapie alternatywne. Wiele z nich, po 

prześledzeniu dowodów, okazuje się być 
niewiarygodnym, a wręcz niebezpiecznym 
oszustwem. Jeden z rozdziałów książki 
poświęcony jest popularnym „zabiegom 
oczyszczającym”, których skutkiem są 
realne zagrożenia, jak zaburzenia w mi-
krobiocie jelitowej, a nawet perforacje.

Oferty cudownych produktów ciągle 
się zmieniają, wykorzystując naiwną wia-
rę ludzi w szybkie rozwiązania. Każdego 
dnia pojawiają się nowe aparaty kosme-
tyczne, zabiegi terapeutyczne, czy produk-
ty redukujące ból. Z czasem okazują się 
one po prostu nieskuteczne, ale zdarzają 
się również przypadki zagrażające życiu 
i zdrowiu ludzi.  

Należy więc pamiętać, że wiele rekla-
mowanych produktów czy zabiegów nie 
przyniesie żadnych skutków, inne zadzia-
łają na zasadzie efektu placebo. Gorzej 
z zażywanymi suplementami, o których 
nic nie wiadomo, które zwłaszcza u osób 
z współistniejącymi schorzeniami stają 
się realnym zagrożeniem życia.

Możliwości, jakie oferuje nam techno-
logia XXI wieku, są nieograniczone. Jed-
nak wraz z dobrodziejstwami należy być 
świadomym zagrożeń. Dostęp do global-
nej informacji umożliwił przyśpieszenie 
procedur testowania. To z kolei sprawiło, 
że dogmaty naukowe coraz częściej są 
obalane. Z drugiej jednak strony, dało to 
szansę dostępu do nieograniczonych ba-
dań i codziennego poszerzania wiedzy.

Autorka ma nadzieję, że książka po-
może uchronić czytelnika przed niepo-
trzebnym wydawaniem pieniędzy na nie-
sprawdzone kuracje, diety, suplementy, 
oraz testy. Przede wszystkim, przypomi-
na, że niektóre tak zwane lecznicze prak-
tyki mogą stanowić zagrożenie dla życia 
i zdrowia. 

Katarzyna Świątkowska, Mity medyczne, które 
mogą zabić. Fakty, które ratują życie, Wydaw-
nictwo Eureka, Warszawa 2019, str. 288.

Mity medyczne, które mogą zabić. Fakty, które ratują życie

Kinga BonenBerg
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