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Szczyt klimatyczny COP 26 w Glasgow

1 listopada br. rozpoczął się ONZ-owski szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow, który 
potrawa dwa tygodnie. Już w pierwszym tygodniu obrad pojawiło się kilka deklaracji i zo-
bowiązań krajów do walki ze zmianami klimatu.

Pierwszym porozumieniem szczytu jest deklaracja w sprawie wylesiania, którą pod-
pisali przedstawiciele ponad stu państw świata, gdzie znajduje się 85% lasów. Deklaracja 
służy powstrzymaniu wycinki lasów i degradacji gleby do 2030 r. 

Drugim ważnym zobowiązaniem jest ograniczenie emisji metanu (do 2030 r. o 30% 
– wobec poziomu z 2020 r.), które podpisało ponad 80 państw. Porozumienie w tej spra-
wie  zainicjowały USA i UE, niestety nie podpisali go przedstawiciele krajów, które emitują 
najwięcej metanu (m.in. Rosja, Indie i Chiny). Zobowiązanie obejmuje kluczowe obecnie 
źródła emisji metanu, czyli nieszczelną infrastrukturę naftową i gazową, stare kopalnie 
węgla, rolnictwo, a także gospodarkę odpadami i ściekami.

Brytyjski rząd poinformował 3 listopada, że tegorocznej prezydencji COP26 udało się 
„pozyskać koalicję 190 krajów i organizacji, które zobowiązały się do stopniowego wyco-
fywania energii węglowej”. Wśród sygnatariuszy zobowiązania wymieniono m.in. Wiet-
nam, Egipt, Chile, Maroko oraz Polskę, która podobnie jak 18 innych państw, nie deklaro-
wała oficjalnie odejścia od węgla w określonym czasie. Wspólne oświadczenie zawiera 
m.in. deklaracje o wycofaniu się z węgla do 2030 r. w przypadku większych gospodarek 
oraz do 2040 r. jeśli chodzi o resztę świata. Ponadto Kanada, USA i inne kraje zobowiązały 
się 4 listopada do wstrzymania publicznego finansowania projektów związanych z pali-
wami kopalnymi za granicą do końca przyszłego roku, a zamiast tego mają skierować 
swoje środki na czystą energię.

Jednak głównym celem konferencji w Glasgow jest wzmocnienie uzgodnień ze 
szczytu klimatycznego w Paryżu w 2015 r., gdy po raz pierwszy wszystkie kraje zawarły 
porozumienie o walce z globalnym ociepleniem i redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
Ustalono wtedy, że wszystkie strony będą „kontynuować wysiłki” w  celu ograniczenia 
wzrostu temperatury na świecie do 1,5oC w stosunku do poziomu sprzed epoki przemy-
słowej.

Elżbieta KONIUSZY

Zdjęcie na okładce: Dorota Łodzińska
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Ocena zagrożenia erozją wodną 
w okolicach Przemyśla
Water Erosion Risk Assessment in the Vicinity of Przemyśl

dr inż. Wiktor HALECKI
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej

dr inż. Tomasz STACHURA
mgr inż. Oskar SYCZ

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

E rozja wodna gleb jest to coraz częściej 
podejmowany temat środowiskowy 

i polityczny w kontekście Europejskiego 
Zielonego Ładu [12], zwłaszcza w obliczu 
zmian klimatycznych [10]. Na obszarach 
rolniczych, erozja wodna polega na odpły-
wie i transporcie rozluźnionej warstwy gle-
by z upraw rolnych i zwietrzałych skał, wy-
wołanych przez niszczące oddziaływanie 
kropel deszczu. Wymywany materiał czą-
stek glebowych bardzo często zawiera inne 
substancje zakumulowane w powierzch-
niowych poziomach gleby, szczególnie 
pierwiastki odżywcze dla roślin (nutrienty; 
biogeny), co bezpośrednio przekłada się 
na zmniejszenie plonów oraz zanieczysz-
czenie cieków powierzchniowych przez 
eutrofizację [6].

W zależności od modelu, szacowany 
wzrost prognozy tempa erozji wzrośnie 
z 13% do 22,5% w krajach UE oraz Wiel-
kiej Brytanii. Z obliczonych 3,07 t ha–¹ rok–¹ 
(2016) wzrośnie do 3,46 t ha–¹ rok–¹ według 
scenariusza RCP 2.6 (Model klimatu: Zmia-
na temperatury na lata 2006–2100) lub 
do 3,76 t ha–¹ rok–¹ według scenariusza 
RCP8.5 [13].

Do oceny dynamiki cech fizjograficz-
nych zlewni powszechnie wykorzystuje 
się techniki systemu informacji geogra-
ficznej (GIS) [2, 14]. W badaniach erozji 
wodnej gleby ważne jest określenie prze-
strzennej zmienności (róż norodności) 
oraz przestrzennej ciągłości (podobień-
stwa). Ciągłe dane przestrzenne gleby są 
trudne do jednorodnej prezentacji, dlatego 
też stale poszukuje się nowych technik 
i modeli [2], a wyniki są weryfikowane za 
pomocą kalibracji [7]. Erozja gleby nega-
tywnie wpływa na rośliny, zmniejszając 
ilość dostępnej wody [5]. Dlatego też cią-
gła kontrola przestrzennego rozkładu cech 
gleby jest ważna. Użytkowanie gruntów, 
obok wilgotności gleby i  opadów, jest 
jednym z  najcenniejszych parametrów 
w wieloletnich badaniach erozji gleb [9]. 
Do analizy przestrzennej zlewni najłatwiej 
jest wykorzystać cyfrowy model terenu, na 
podstawie którego ocenia się m.in. erozję 
żłobinową [11].

Celem pracy było ukazanie wielkości 
zmywania materiału glebowego i podat-
ności gleby na erozję dla obszaru rolni-
czego.

Materiały i metody
Obszar badań znajduje się w  woje-

wództwie podkarpackim, położonym w po-
łudniowo-wschodniej Polsce (rys. 1), jed-
nym z najbardziej wysuniętych na wschód 
regionów Unii Europejskiej. W gminie Prze-
myśl dominują łąki, pola uprawne i  lasy. 
Nachylenie stoków w regionie wahały się 
od 10 do 20%. Średnia roczna temperatura 
powietrza na tym terenie wynosi około 8°C,  
roczne opady wahają się od 600 mm do 

W wyniku erozji wodnej przez spływ powierzchniowy wypłukiwane są 
składniki pokarmowe dla roślin z gleby. Analiza przestrzenna jest obecnie 
wykorzystywana w badaniach, zwłaszcza tych o wysokim priorytecie dla 
ochrony środowiska. Dlatego celem niniejszej pracy jest ukazanie prze-
strzennego rozkładu parametrów, których zmiany w glebie silnie wpływają 
na przydatność obszarów rolnicyzch w kontekście użytkowania terenu 
zlewni. Wygenerowane warstwy pośrednie umożliwiły wizualizację zarów-
no potencjalnej, jak i rzeczywistej erozji gleby. Ważne jest dokonanie pra-
widłowej diagnozy właściwości gleby oraz oceny ukształtowania terenu, 
które wiąże się ze nasileniem degradacji środowiska. Badanie parametrów 
fizjograficznych zlewni przyczyni się do rozwoju prawidłowego użytkowa-
nia, które będzie miało zasadnicze znaczenie dla zasobów leśnych oraz 
gruntów rolnych narażonych na erozję wodną.
Słowa kluczowe: model USLE, szacowanie erozji wodnej, spływ powierzch-
niowy, teren rolniczy

As a result of water erosion through surface runoff, nutrients for plants 
are leached from the soil. Spatial analysis is currently used in research, 
especially in those of high priority for environmental protection. Therefore, 
the aim of this study is to show the spatial distribution of parameters, the 
changes of which in the soil strongly affect the suitability of areas in the 
context of the in the context of the land use. The generated intermediate 
layers enabled the visualization of both potential and actual soil erosion. It 
is important to correctly diagnose soil properties and assess the topogra-
phy, which is associated with the severity of environmental degradation. 
The study of the physiographic parameters of the catchment area will 
contribute to the development of proper use, which will be essential for 
forest resources as well as agricultural land exposed to water erosion.
Key words:  agriculture area, USLE, surface run-off, water erosion estimation

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badań
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w wersji 2.81, przeznaczonej do mapo-
wania i modelowania powierzchni terenu. 
Model USLE (Universal Soil Loss Equation) 
służy do określenia średniej rocznej utraty 
(wymywania materiału glebowego przez 
opad deszczu). Jest to wzór empiryczny 
wyrażony równaniem [16]:

zachodnich i południowo-zachodnich. Do-
lina Sanu charakteryzuje się zjawiskiem 
inwersji termicznej. Wszystkie typy gleb 
są strukturalne i żyzne. Użytki rolne skła-
dają się w podobnych proporcjach z gliny 
piaszczysto-ilastej i glinz zwykłej. Mapy 
zostały wygenerowane przy użyciu Qgis 

700 mm, czas pokrywy śnieżnej to nie-
mal 70 dni. Okres wegetacji trwa od 200-
220 dni. Warunki klimatyczne różnicuje 
topografia i głębokość wód gruntowych. 
Opady występują szczególnie w okresie 
letnim, a najniższe są zimą. Wiatry przed 
frontem zimnym są zazwyczaj z kierunków 

Rys. 2. Aktualna erozja gleby w północnej części gminy Przemyśl

Rys. 3. Aktualna erozja wodna gleby w południowej części gminy Przemyśl
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A = R . K . LS . C . P
gdzie:
A – średni ubytek gleby [Mg/ha/rok],
R – erozyjność roczna opadów [MJ ha-1 
cm h-1 rok],
K – podatność gleby na erozję wodną 
 [Mg ha h MJ-1 ha-1 cm-1],
LS – indeks topograficzny (nachylenie 
i długość skarpy) [-],

Rys. 4. Potencjalna erozja wodna gleby w południowej części gminy Przemyśl

C – współczynnik korygujący dla pokrywy 
roślinnej i uprawy [-],
P – współczynnik zastosowania praktyki 
agrotechnicznych na gruntach ornych [-].

Przeprowadzono ręczną wektoryzację 
uzyskanych danych. W efekcie uzyskano 
wektorową mapę glebowo-rolniczą dla 
gminy Przemyśl wraz z tabelą atrybutową 
zawierającą informacje o grupach gleb, 

rodzajach i gatunkach, nieużytkach oraz 
oznaczeniach specjalnych. Do badań erozji 
powierzchniowej wykorzystano dane w po-
staci mapy rastrowej o rozdzielczości 15 m.  
Najbardziej realistyczne modelowanie 
erozji gleby, uzyskane za pomocą oprogra-
mowania QGIS, demonstrujące możliwości 
automatyzacji geoprzetwarzania. Proces 
automatyzacji procesów geoprzetwarza-

Rys. 5. Potencjalna erozja wodna gleby w północnej części gminy Przemyśl
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terminujące wynik i dokonać wyboru para-
metrów gleby, które mają najmniejszy błąd 
prognozy w określaniu wielkości spływu. 
Przykładowo, monitorowanie temperatury 
w glebie przyczynia się do lepszego pozna-
nia zawartości wody w glebie, zwłaszcza 
w przypadku infiltracji wód opadowych [17].  
Zmiany temperatury wpływają na poro-
watość i cząsteczki gleby. W glebach gli-
niastych składających się głównie z gliny 
temperatura wpływa na interakcję między 
gęstością fazy stałej i fazy ciekłej [4].

Analiza  statystyczna zlewni fliszowych 
wskazała, że   parametry fizykochemiczne 
gleby leśnej są zbliżone zarówno dla gleb 
łąk, jak i  gruntów rolnych, co świadczy 
o zbieżnych właściwościach. Dla wszyst-
kich prezentowanych metod wymagany jest 
dobór reprezentatywnej próby, zwłaszcza 
do analizy trendów spływów powierzch-
niowych materiału glebowego w małych 
zlewniach rolniczych lub leśnych [7]. Jest 
to ważne z  punktu widzenia nawadnia-
nia, ponieważ przewodność hydrauliczna 
zmniejsza się na skutek pogorszenia struk-
tury gleby [1].

Podsumowanie
Czynnikiem antropogenicznym wpły-

wającym na erozję wodną gleb jest sposób 
użytkowania gruntów ornych, a czynnikiem 
naturalnym – intensywny opad deszczu. 
Monitoring przestrzenny najłatwiej prze-
prowadzić metodą telemetrii i teledetek-
cji otoczenia. Aplikacje oraz narzędzia do 
modelo wania GIS i geoprzetwarzania są 
wykorzystywane do matematycznego 
opisu erozji wodnej (ogólnego oszacowa-
nia wielkości ryzyka erozji). Przestrzenny 
rozkład zagrożenia erozją gleby przepro-
wadzany za pomocą analiz geoprzestrzen-
nych bardzo dobrze nadaje się do mode-
lowania i szczegółowego przedstawienia. 
Modelowanie procesów erozji wiąże się 
z dużym ryzykiem błędów. Może to wpły-
wać na powstawanie znacznych różnic 
między lasami, co z kolei stwarza potrze-
bę dodatkowych prac gospodarowania 
gruntami na terenach wokół zlewni poło-
żonych w pobliżu terenów rolnych. Dlate-
go konieczne jest traktowanie uzyskanych 
danych z niepewnością. Niestety brak po-
dobnych badań w omawianym obszarze, 
uniemożliwił walidację stworzonego em-
pirycznego modelu lub porównanie wyni-
ków. Nawet najdokładniejsze modele mogą 
odbiegać od rzeczywistych wyników. Aby 
wykazać przydatność produkcyjną gleb 
i poprawić ich właściwości istotne dla rol-
nictwa, należy przeprowadzić wiele badań.

nia był możliwy z wykorzystaniem narzędzi 
„graficznego modelarza” QGIS oraz języka 
programowania Python. Oprogramowanie 
QGIS okazało się wystarczającym narzę-
dziem do modelowania erozji gleby.

Wpływ użytkowanie gruntów 
ornych na właściwości gleby

W przypadku gruntów rolnych w oce-
nie gleby należy również wziąć pod uwagę 
różne czynniki, zmienne środowiskowe 
i parametry. Przyglądając się tworzonym 
mapom zauważono również, że skupiska 
o najwyższych wartościach rzeczywistego 
zagrożenia erozją wodną znajdują się na 
terenach o większym nachyleniu terenu, 
niż na terenach bez zagrożenia (rys. 2). 
Obserwacja ta jest zgodna z oczekiwania-
mi, co również potwierdza przekonanie, że 
obliczone wartości są zbliżone do stanu 
faktycznego.

Obecny stopień erozji wodnej w gminie 
Przemyśl nie przekracza 1Mg/ha (rys. 3),  
co zgodnie z  przyjętą klasyfikacją jest 
odpowiednio małym lub nieznacznym 
zagrożeniem. W przypadku estymowanej 
wielkości dla potencjalnej erozji1 (rys. 4, 
rys. 5), znacznie zwiększył się obszar za-
grożony, który można zaklasyfikować do 
wyższych klas narażania na nasilenie spły-
wu materiału glebowego. Obszary, na któ-
rych obliczono wzrost potencjalnej erozji, 
to tereny uprzemysłowione, zamieszkałe 
lub zabudowane. Należy zatem przyjąć, 
że obszar badawczy jest właściwie zarzą-
dzany pod kątem rozwoju obszarów wiej-
skich. Wyższe wartości zaobserwowano 
na stromych zboczach. Różnica między 
wartościami obu rodzajów erozji wodnej 
wynika z ukształtowania terenu. Doliny na 
badanym obszarze przeznaczone są pod 
zabudowę mieszkaniową, co ma związek 
ze wzrostem natężenia erozji wodnej.

Gospodarowanie wodą w  górskich 
obszarach leśnych jest obecnie bardzo 
ważne [3], ponieważ jest jednym z dzia-
łań ochronnych, prowadzących do od-
tworzenia naturalnych cech rzeki [15]. 
Struktura użytkowania terenu zlewni 
ma znaczenie dla utrzymanie dobrego 
stanu cieków wód powierzchniowych 
[8]. Dlatego stosuje się modelowanie 
hydrologiczne oraz odpowiednio inter-
pretuje statystyki przestrzenne w  celu 
określenia deficytu wody w  glebie [9].  
Powinno się doprecyzować czynniki de-

1 Erozja potencjalna opisuje taki wariant, który wystąpił-
by przy zanikaniu pokrywy roślinnej i  wykluczeniu dzia-
łań agrotechnicznych ograniczających zasięg erozji.

Erozja.indd   5 2021-11-16   10:29:14



6 1 1/2021  AURA

Analiza i ocena jakości powietrza w Miechowie 
w latach 2018–2020
Analysis and Assessment of Air Quality in Miechów in 2018-2020

mgr Rafał BIELECKI
Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

P olska charakteryzuje się występowa-
niem obszarów o wysokim stopniu 

degradacji środowiska, spowodowanym 
dynamicznym procesem urbanizacji i indu-
strializacji, zachodzącym w II połowie XX w. 
Dominujący udział paliw stałych w strukturze 
podstawowych nośników energii pierwotnej 
stanowi główne źródło presji środowiskowej, 
a ponad 62% pyłowych emisji związane jest 
z procesami spalania w sektorze komunal-
nym i mieszkaniowym [4].

Celem pracy jest analiza i ocena zanie-
czyszczenia powietrza pyłem zawieszo-
nym PM10 oraz PM2,5 w  rejonie typowo 
rolniczym, pozbawionym obiektów prze-
mysłowych, w latach 2018-2020. W 2015 r. 
Miechów był w czołówce rankingu polskich 
miast z najbardziej zanieczyszczonym po-
wietrzem.

Teren badań
Miechów położony jest w  północnej 

części województwa małopolskiego, przy 
drodze ekspresowej S7, w odległości ok.  
40 km od Krakowa i 80 km od Kielc. Miasto 
zajmuje powierzchnię 15,49 km². Liczba 
ludności wynosi 11 542 osób (dane GUS  
z 30 czerwca 2020 r.). Pod względem fizycz-
nogeograficznym miejscowość położona 
jest na Wyżynie Miechowskiej, nachylonej 
łagodnie w kierunku południowo-wschod-
nim i pociętej gęsto licznymi głębokimi do-
linami. Miasto odwadniane jest przez rzekę 
Miechówkę oraz jej dopływ Cichą. W parku 
miejskim zlokalizowany jest zbiornik wodny 
(rekreacyjny). Ukształtowanie terenu utrud-
nia wentylację powietrza. Miasto ulokowane 
jest w kotlinie między dwoma wzgórzami 

otaczającymi je od strony południowej i pół-
nocnej. Najwyższe wzniesienie bezwzględ-
ne wynosi 408 m n.p.m. i zlokalizowane jest 
w północnej części gminy w miejscowości 
Widnica.  

Klimat i warunki meteorologiczne
Według podziału klimatycznego Polski 

powiat miechowski należy do regionu kli-
matycznego śląsko-małopolskiego. Śred-
nia roczna temperatura powietrza wynosi 
od 6ºC do 8ºC (rys. 5). Najchłodniejszym 
miesiącem jest styczeń (od –3ºC do 
–7ºC), a najcieplejszym lipiec (+17,7ºC). 
Roczna ilość opadów wynosi średnio 610 
mm, co jest zbliżone do średniej krajowej 
opadów. W  mieście przeważają część 

wiatry zachodnie i północno-zachodnie. 
Średnia wilgotność względna powietrza 
wynosi ok. 81%, a średni okres wegeta-
cji roślin – 210 dni. Można zatem po-
wiedzieć, że miasto należy do obszarów 
cieplejszych i charakteryzuje się klima-
tem umiarkowanym w ciągu roku. Takie 
warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi 
działalności rolniczej na terenie powiatu 
miechowskiego [5].

Gospodarka
Miechów jest głównym ośrodkiem 

administracyjno-usługowym; mieszczą 
się w nim wszystkie niezbędne instytucje 
użyteczności publicznej o znaczeniu ponad 
lokalnym w zakresie pełnej obsługi, ubez-

Postęp cywilizacyjny w ostatnich dekadach, a z nim rozwój przemysłu  
i postępująca urbanizacja wywarły istotny wpływ na środowisko naturalne, 
powodując jego nadmierne skażenie. Do globalnych zagrożeń środowiska 
należą niewątpliwie pyłowe zanieczyszczenia atmosfery, które ze względu 
na transgraniczny zasięg prowadzą do skażenia dużych obszarów i stanowią 
zagrożenie dla zdrowia narażonej na nie populacji [1-3].
Celem pracy jest ocena zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi 
PM10 i PM2,5 w rejonie typowo rolniczym, pozbawionym obiektów prze-
mysłowych, w oparciu o pomiary grawimetryczne przeprowadzone w Mie-
chowie w latach 2018-2020.
Słowa kluczowe: powiat miechowski, jakość powietrza, stężenia pyłów, 
zanieczyszczenia powietrza, rolnictwo

The progress of civilization observed over the past decades, and with it the 
development of industry and progressive urbanization, have had a significant 
impact on the natural environment, causing its excessive contamination. The 
global environmental threats are undoubtedly dust atmospheric pollutants, 
which due to the cross-border range lead to contamination of large areas 
and pose a threat to the health of the exposed population [1-3].
The aim of the work is to assess air pollution with suspended dust PM10 and 
PM2,5 in a typically agricultural area, deprived of industrial facilities based 
on gravimetric measurements made in the city of Miechów in 2018-2020.
Key words: Miechów poviat, air quality, dust concentrations, air pollution, 
agriculture

Rys. 1. Miechów – położenie geograficzne
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pieczeń, ochrony zdrowia, oświaty i kultury 
oraz banki. Na podstawie danych z Głów-
nego Urzędu Statystycznego, w  2019 r.  
w Miechowie zlokalizowanych było 2619 
podmiotów gospodarczych (tabela 1).

Tabela 1. Podmioty gospodarcze (sztuk)

Podmioty gospodarcze 2 619

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 32

Przemysł, budownictwo 519

Pozostała działalność 2068

Sektor prywatny 2 518

Sektor publiczny 66

Źródło: Dane z GUS – Bank Danych Lokalnych

Najwięcej podmiotów gospodarczych 
związanych jest z handlem hurtowym i de-
talicznym, naprawą pojazdów samochodo-
wych, transportem i gospodarką magazy-
nową oraz budownictwem.

Źródła emisji zanieczyszczeń  
do powietrza atmosferycznego

Najwięcej zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego w mieście pochodzi ze 
spalania węgla w  komunalnych kotłow-
niach węglowych oraz paleniskach domo-
wych. Istotny wpływ mają przestarzałe 
i niesprawne urządzenia grzewcze, nieod-
powiedni stan instalacji kominowych, ni-
ska jakość drewna i węgla, a także spalanie 
w piecach i kotłach odpadów. Charaktery-
styczną cechą tego źródła zanieczyszczeń 
jest jego sezonowa zmienność (rys. 3 i 4). 
W okresach grzewczych wzrasta emisja 
zanieczyszczeń energetycznych (tabela 2).  
Drugim rodzajem zanieczyszczeń są sub-
stancje pochodzące ze źródeł komuni-
kacyjnych. Do głównych substancji emi-
towanych do powietrza pochodzących 
z komunikacji drogowej zalicza się: tlenki 
azotu, węglowodory, pyły, benzo(a)piren, 
tlenek węgla, czy dwutlenek siarki. Tenden-
cję wzrostową tych substancji zauważa 
się wraz z postępującym zwiększaniem 
się ilości pojazdów na szlakach komu-
nikacyjnych lub tworzeniem się zatorów 
drogowych. 

Najbardziej narażone na zanieczysz-
czenie powietrza są obszary położone 
w  centrum miasta (gęsta zabudowa), 
w dolinach rzecznych (wysoka wilgotność 

Rys. 2 Rozmieszczenie punktów pomiarowych w Miechowie

Rys. 3. Średnie miesięczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 w Miechowie w 2019 r.

Rys. 4. Średnie miesięczne stężenie pyłu zawieszonego PM2.5 w Miechowie w 2019 r.

Tabela 2. Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów 
szczególnie uciążliwych

Źródła zanieczyszczeń Rok 2018 Rok 2019

Ogółem (t/r) 98 86

Dwutlenek węgla (t/r) 96 84

Tlenek węgla (t/r) 2 2

Źródło: Dane z GUS – Bank Danych Lokalnych

powietrza) oraz bezpośrednio przy dro-
gach ekspresowej S7 oraz wojewódzkiej 
nr 783 (natężenie ruchu samochodowe-
go). Okresowe pogorszenie jakości po-
wietrza wynika w dużej mierze z napływu 
zanieczyszczeń spoza regionu, na przykład 
z aglomeracji krakowskiej, a w nieodpo-
wiednich warunkach pogodowych nawet 
z aglomeracji śląskiej [5].

Ocena jakości powietrza 
atmosferycznego 

W celu oceny jakości powietrza, wiel-
kości mierzonych stężeń porównano 
z  wielkościami normowanymi w  obo-
wiązującym w  badanym okresie Roz-
porządzeniu Ministra Ochrony Środowi-
ska, Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa  
z 28 kwietnia 1998 roku w sprawie do-
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puszczalnych wartości stężeń w powie-
trzu (DzU nr 55, późn. 355). 

Badania stanu zanieczyszczenia po-
wietrza prowadzone są w sześciu punk-
tach pomiarowych zlokalizowanych w Mie-
chowie: ul. Krótka 5, ul. Jana Sobieskiego 
31, osiedle XXX-lecia PRL 4, Rynek 17,  
ul. Mikołaja Kopernika 2, ul. Szpitalna 1a.

Jakość powietrza zależy od topografii 
i  strefy zabudowanej. Najniższe stężenia 

Na podstawie obserwacji wieloletnich 
(rys. 7 i  8) przeprowadzonych w  latach 
2018-2020 zaobserwowano znaczy spadek 
stężenia pyłów PM10 oraz PM2,5. 

Podsumowanie
Analiza stanu zanieczyszczenia powie-

trza pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 
wykazała, że w miescie występują nieko-
rzystne warunki emisyjne i imisyjne, skutku-
jące utrzymywaniem się przez długi okres 
czasu ponadnormatywnych stężeń pyłu 
zawieszonego. Miechów leży w obrębie 
regionów typowo rolniczych, pozbawionych 
obiektów przemysłowych, powodujących 
zanieczyszczenie powietrza przez emisję 
pyłów i gazów. Na jakość powietrza w istot-
ny sposób wpływa niska emisja z lokalnych 
źródeł ciepła, zarówno z kotłowni obiektów 
usługowych i komunalnych, jak i kotłowni 
w  indywidualnych budynkach mieszkal-
nych. Świadczy o tym to, że znacznie wyż-
sze stężenia pyłu zawieszonego występują 
w sezonie grzewczym niż w okresie letnim 
(rys. 3 i  4). Znaczące efekty w  zakresie 
ochrony jakości powietrza można uzyskać 
przyjmując następujące kierunki działań: 
�� opracowanie programu ochrony po- 

wietrza, 
�� ograniczenie uciążliwości z transportu 

i ruchu ulicznego,
�� polepszanie stanu i  rozbudowa infra-

struktury drogowej,
�� ograniczenie niskiej emisji przez moder-

nizację lokalnych kotłowni węglowych i pa-
lenisk domowych opalanych węglem lub 
koksem, 
�� termomodernizację budynków stanowią-

cych mienie komunalne,
�� modernizacja i hermetyzacja procesów 

produkcyjnych w celu ograniczenia emisji, 
��  promowanie kotłowni wykorzystujących 

alternatywne źródła energii [6].
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Rys. 5. Średnia roczna temperatura powietrza w punktach pomiaro-
wych w latach 2018-2020

Rys. 6. Średnia roczna wilgotność powietrza w punktach pomiarowych 
w latach 2018-2020

Rys. 7. Średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 w punktach 
pomiarowych w latach 2018-2020

Rys. 8. Średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 w punktach 
pomiarowych w latach 2018-2020

pyłów PM10 oraz PM2,5 wystę-
pują w regionie ulicy Jana Sobie-
skiego (rys. 5), co wynika z po-
łożenia punktu pomiarowego 
na stromym wzniesieniu o za-
budowie rozproszonej, a  tym 
samym o występującej w tym 
regionie większej prędkości wia-
tru, umożliwiającego dyspersję  
zanieczyszczeń. Najwyższe stę-
żenia pyłów PM10 i PM2,5 no-
towane są w regionie ulicy Ra-
cławickiej oraz ulicy Kopernika  
(rys. 5). Obydwa punkty pomia-
rowe zlokalizowane są w cen-
trum miasta przy głównych tra-
sach komunikacyjnych, a wokół 
nich znajduje się gęsta zabudo-
wa, co skutecznie zmniejsza 
prędkość wiatru i zdecydowanie 
utrudnia wymianę powietrza. 
W cyklu rocznym, można wyróż-
nić dwa sezony: grzewczy (duża 
ilość zanieczyszczeń – szcze-
gólnie zimą)  i poza grzewczy 
(rys. 3 i 4). Najwyższe średnie 
miesięczne stężenia pyłów 
PM10 i  PM2,5 notowane są 
w  okresie od października do 
kwietnia. Najniższe od maja do 
września. Na wszystkich punk-
tach pomiarowych zaobserwo-
wano dwa maksima i minima 
w dobowym przebiegu koncen-
tracji zanieczyszczeń. Poranne 
maksima (9:00–11:00) związa-
ne są z zwiększonym ruchem 
kołowym. Wieczorne maksima 
(20:00–24:00) – z ruchem koło-
wym i ogrzewaniem mieszkań. 
W godzinach popołudniowych 
obserwuje się minima związa-
ne z rozwojem konwekcji. Naj-
ważniejszymi czynnikami me-
teorologicznymi, sprzyjającymi 
kumulacji zanieczyszczeń, są: 
niskie temperatury zimą i wy-
sokie latem, cienka warstwa 
graniczna atmosfery (chłodna 
połowa roku), stabilna atmosfe-

ra, wysokie ciśnienie atmosferyczne, niewiel-
ka prędkość wiatru lub cisza.

Na podstawie średniej rocznej wilgot-
ności powietrza (rys. 6) stwierdzono, że 
im wyższa jest wilgotność powietrza tym 
większe są stężenia pyłów PM10 i PM2,5. 
Najwyższe średnie roczne stężenia pyłu za-
wieszonego PM10 oraz PM2,5 odnotowano 
w punktach pomiarowych przy ul. Koperni-
ka oraz ul. Racławickiej. 
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P ierwsza i druga generacja ogniw PV  
oparta jest na krzemie mono i poli-

krystalicznym. Ich budowę, zasadę działa-
nia omówiłem w poprzednich artykułach. 
W dwóch kolejnych omówimy budowę, za-
sadę działania ogniw cienkowarstwowych. 
Ogniwa cienkowarstwowe (III generacji), 
dzięki małym warstwom absorbującym 
światło oraz na skutek tego, że posiadają 
wydajne półprzewodniki wbudowane w ich 
ogniwa, są cieńsze i dużo lżejsze od ich tra-
dycyjnych odpowiedników, co oczywiście 
przemawia za ich stosowaniem, podob-
nie jak to, że wyglądają bardziej estetycz-
nie i mogą przyjmować niemal dowolne 
kształty. Przy ich produkcji wykorzystuje 
się: miedź (Cu), ind (In), gal (Ga), selen (Se),  
tellurk kadmu ( CdTe),  arsenk galu (GaAs), 
krzem amorficzny (a – Si).

Ogniwa  cienkowarstwowe wytwarza 
się  przy wykorzystaniu:
�� miedzi, indu, galu, selenu  ogniwa–  CIGS,
�� tellurku kadmu ogniwa – CdTe,
�� arsenku galu ogniwa–  GaAs,
�� krzemu amorficznego (ogniwa a-Si).

W pierwszej części artykułu omówimy 
trzy pierwsze technologie.

Ogniwa CIGS
Obecnie ogniwa polikrystaliczne cien-

kowarstwowe typu CIGS są wykonywane 
w strukturze hetero złącznej, np.: n – CdS, p 
– Cu (In,Ga)Se. Kompozycja tych pierwiast-
ków tworzy materiał o  bardzo wysokiej 
absorpcji światła oraz dobrych właściwo-
ściach fizycznych. Parametry elektryczne 
zależą od objętościowego stosunku mie-
dzi do indu, a ilość galu wpływa na wiel-
kość  przerwy energetycznej. W techno-
logii produkcji, wykorzystuje się technikę 
nanoszenia warstwowego. Promieniowa-
nie słoneczne pada na heterozłącze od 
strony podłoża, przez przeźroczystą elek-
trodę z przewodzącego tlenku indu i cyny 
(ITO). Warstwa CdS spełnia funkcję okna 
optycznego oraz pomaga zmniejszyć re-
kombinację na kontakcie. W tej technologii 
bardzo często cały moduł zbudowany jest 
z jednego ogniwa, a jego sprawność wynosi 

ok. 20%. [4] W przypadku ogniw opartych 
o  CIGS, możliwa jest produkcja metodą 
przemysłowego druku, który jest tanim 
i wydajnym sposobem produkcji fotoogniw.

Rys. 1. Budowa ogniwa CIGS

Kolejne warstwy licząc od góry:
1. elektrody wykonane z aluminium (Al) lub 
niklu (Ni),
2. (TCO)– warstwa z przezroczystego tlen-
ku cynku przewodzącego (ZnO) – grubość  
warstwy ok. 0,2 nm,
3. warstwa buforowa tlenku cynku (ZnO) – 
grubość  warstwy ok. 50 nm,
4. warstwa okna siarczku kadmu (CdS) 
– złącze  n  – grubość  warstwy ok. 50 nm,
5. warstwa absorbera wykonana z  sele-
neku miedziowo-indowo-galowego (CIGS) 
– złącze  p – grubość  warstwy ok. 2 µm,
6. elektroda tylna z molibdenu (Mo),
7. podłoże: szkło, metal, plastik. 

Ogniwa z tellurku kadmu (CdTe)
Tellurku kadmu (moduły CdTe) – naj-

szerzej znana technologia obejmująca  
ok. 50% rynku modułów cienkowarstwo-
wych. Tellurek kadmu zawiera znaczące 
ilości kadmu, który jest toksyczny. 

Struktura ogniwa z  wykorzystaniem 
półprzewodnikowego tellurku kadmu 
(CdTe) została pokazana na rys. 3.

Rys. 3. Struktura ogniwa n-CdS; p-CdTe                                                           

Jest ono wykonane na podłożu szkla-
nym, pokrytym przeźroczystym i przewo-
dzącym tlenkiem (TCO) o  grubości ok.  
1 μm. Następnie nanoszona jest cienka 
warstwa buforująca z CdS metodą subli-
macji o grubości ok. 0,1 μm i warstwa CdTe 
o grubości kilku μm. Kontakty wykonane 
są z Au. W tej technologii najczęściej cały 
moduł zbudowany jest z jednego ogniwa, 
a jego sprawność wynosi ok. 18%. Z uwagi 

Rys. 2. Zdjęcie modułu PV wykonanego w technologii CIGS przez firmę Midsummer [4]
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także amerykański instytut National Rene-
wable Energy Laboratory, który uzyskał 
niedawno dofinansowanie z federalnego 
Departamentu Energii (Departament of 
Energy, DoE) na utworzenie konsorcjum, 
którego celem będzie zwiększenie krajowej 
produkcji modułów CdTe, podniesienie ich 
sprawności powyżej 26% i obniżenie kosz-
tów produkcji modułów do poziomu poniżej 
0,15 USD/W [7].

Ta technologia sprawdziła się już zresz-
tą na rynku fotowoltaicznym w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie dzięki działalności 
produkcyjnej i deweloperskiej First Solar 
ma wyjątkowo duży udział. Według DoE, 
technologie cienkowarstwowe CdTe odpo-
wiadają za ok. 20%. modułów zainstalowa-
nych w USA [7].

Ogniwa cienkowarstwowe 
jedno- i wielozłączowe z arsenku 
galu (GaAs)

Arsenek galu GaAs o  przerwie ener-
getycznej równej 1,43 eV, jest materiałem 
półprzewodnikowym o niemal optymalnych 
właściwościach, ze względu na proces kon-
wersji fotowoltaicznej. 

W tym urządzeniu arsenek galu jest war-
stwą absorpcyjną (półprzewodnik typu n),  
a InGaP to warstwa półprzewodząca typu 
p, która pełni funkcję okna optycznego. 
Ponieważ warstwa GaAs jest wytwarzana 
w  procesie wzrostu kryształu, musi być 
nakładana na odpowiednie podłoże, o po-
dobnej strukturze krystalicznej i stałej sieci. 
Te wymagania spełnia podłoże z germanu. 

W ogniwach GaAs warstwa półprze-
wodnika o grubości 2 μm pochłania ok. 97% 
całego użytecznego promieniowania sło-
necznego (tj. o energii fotonów większej od 
1,43 eV). Z uwagi na dużą szybkość rekom-

ogniw – co może mieć miejsce w przypad-
ku tradycyjnych modułów krzemowych.

Rozmiary modułów serii 6 od First Solar 
o mocy nominalnej do 450 Wp wynoszą 
2009 x 1232 mm x 49 mm. Ich waga sięga 
34,5 kg [5].

Mimo ogromnej różnicy w rynkowym 
udziale ogniw i modułów cienkowarstwo-
wych w porównaniu do technologii krzemu 
krystalicznego, która zdominowała globalny 
rynek PV, First Solar widzi duży potencjał 
w rozwoju swojej technologii i planuje do 
2024 roku podwoić swoje moce produk-
cyjne do wartości 16 GW w skali roku [5].

Tymczasem naukowcy z Uniwersytetu 
Loughborough [6] zapowiadają, że będą 
dążyć do tego, aby osiągnąć sprawność 
ogniwa cienkowarstwowego powyżej 25% 
i  podkreślają, że nawet niewielki wzrost 
sprawności przekłada się na poprawę kon-
kurencyjności tej technologii względem po-
wszechnie stosowanej obecnie technologii 
krzemowej.

Przyszłość dla technologii cienkowar-
stwowej bazującej na tellurku kadmu widzi 

na bardzo niskie zużycie półprzewodnika, 
ogniwa oparte o tellurek kadmu, charak-
teryzują się dobrym stosunkiem ceny 
do mocy. Według doniesień naukowców 
z Uniwersytetu Loughborough w Wielkiej 
Brytanii pojawiła się szansa na zwiększenie 
wydajności ogniw cienkowarstwowych na 
bazie tellurku kadmu (CdTe). Mimo że tel-
lurek kadmu jest stabilnym nietoksycznym 
materiałem, to kadm należy do najbardziej 
toksycznych pierwiastków, co jest poważ-
nym problem podczas recyklingu tego 
typu ogniw. Ponadto tellur występuje na 
Ziemi w bardzo niewielkiej ilości, co znacz-
nie ogranicza dalszy rozwój. Przełom ma 
zostać osiągnięty przez wprowadzenie do 
ogniwa kolejnego pierwiastka, jakim jest 
chlor.  Dotychczas tempo rozwoju tech-
nologii CdTe wyznaczał amerykański pro-
ducent ogniw i modułów First Solar, który 
ostatnio ogłosił plan budowy kolejnej wiel-
kiej fabryki [5].

Obecnie sprawność przetwarzania pro-
mieni słonecznych w energię słoneczną 
w najnowszych modułach First Solar się-
ga 18,3%, co jest jednak nadal słabszym 
wynikiem niż sprawności najnowszych, 
wprowadzanych na rynek modułów bazu-
jących na monokrystalicznych ogniwach 
PERC. W ich przypadku przekraczana jest 
już granica 25% [5].

First Solar podkreśla jednak, że jego 
moduły zapewniają wyższe uzyski ener-
gii w przypadku częściowego zacienienia, 
a także nie występuje w ich przypadku de-
gradacja początkowej sprawności spowo-
dowana efektem LiD [5].

Ponadto moduły amerykańskiej firmy 
ma charakteryzować lepszy współczynnik 
temperaturowy, a także nie są one narażone 
na uszkodzenia wywoływane pęknięciami 

Rys. 4. Ogniwo CdS-CdTe Rys. 5. Moduły cienkowarstwowe CdTe na farmie fotowoltaicznej w USA [5]

Rys. 6. Struktura ogniwa GaAs
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Zasadniczą wadą tych ogniw jest bardzo 
duży koszt zarówno materiału, jak i procesu 
produkcyjnego oraz toksyczność odczynni-
ków chemicznych wykorzystywanych w pro-
dukcji. Są one stosowane m.in. do zasilania 
w energię elektryczną statków kosmicznych 
w elektrowniach fotowoltaicznych wykorzy-
stujących koncentratory promieniowania 
słonecznego (soczewki Fresnela) [1].

Literatura

[1] Tytko R. Fotowoltaika. Wydanie V, 2021, Wydawnic-
two i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 
Kraków.

[2] www.ecoabm.pl

[3] www.nasa.gov

[4] www. sweden.se

[5] www.firstsolar.com

[6. www.lborolondon.ac.uk

[7] www.nrel.gov

niowej dzięki nałożeniu na przednią po-
wierzchnię warstwy GaAs (warstwy okien-
nej), cienkiej warstwy trójskładnikowego 
związku AlGaAs, dopasowanej do sieci 
krystalicznej.

Wymienione dwa rodzaje monokrysta-
licznych ogniw z  GaAs mają największą 
sprawność spośród dotychczas omawia-
nych ogniw PV. Wynosi ona powyżej 30%. 
Powierzchnia komórek wynosi 30,18 cm2 [3].

binacji powierzchniowej w półprzewodniku 
wykonanym z GaAs, ogniwa buduje się jako:

– jednozłączowe, o  bardzo płytkim 
złączu (poniżej 0,1 μm), w celu generacji 
nośników ładunku elektrycznego

w bazie, dzięki czemu nie ulegają one 
w znacznym stopniu rekombinacji w po-
wierzchniowej warstwie ogniwa;

– wielozłączowe, charakteryzujące się 
niską szybkością rekombinacji powierzch-

Rys. 7.  Moduł cienkowarstwowy  z arsenku galu [3]

hałasem i światłem w naszym najbliższym 
otoczeniu. Prelegenci poruszali także tema-
tykę wykorzystania danych geoprzestrzen-
nych w zarządzaniu transportem i mobil-
nością miejską, a także wpływu smogu na 
jakość życia ludzi i zwierząt.

Podczas drugiego dnia Forum odbyły 
się dwie debaty pt. „Wpływ innowacji spo-
łecznych na rozwój Smart City i Smart Vil-
lage” oraz „Europejski Zielony Ład a Smart 
City i  Village”. Wśród dyskutantów byli 
doświadczeni eksperci zajmujący się pro-
blematyką miejską, energetyką, gospoda-
rowaniem odpadami, rolnictwem, a także 
przedstawiciele samorządów.

VI Forum przejdzie do historii jako naj-
bardziej dostępne dla szerokiego grona od-
biorców, a to dzięki hybrydowej formule. 
Tym, co wyróżniało tegoroczną edycję, był 
również niezwykle bogaty program wystą-
pień i debat. Już teraz organizatorzy za-
stanawiają się, czy nazwa wydarzenia nie 
powinna zostać rozwinięta o dodatkowy 
człon „Smart Village”, a także jak poruszyć 
tematy bliższe zwykłemu odbiorcy, doty-
czące m.in. nowoczesnych, inteligentnych 
gospodarstw domowych.

Forum zgromadziło ponad 200 uczest-
ników na żywo i ok. 200 uczestników on-
line. 

Materiały z konferencji są dostępne na 
oficjalnej stronie wydarzenia.

(Wg informacji UR)

służących budowie inteligentnych miast 
i wsi. W tym roku organizatorzy rozszerzyli 
zakres tematyczny, dodając do dyskusji 
nową koncepcję – określaną jako Europej-
ski Zielony Ład. Właśnie temu zagadnieniu 
poświęcono część wystąpień, a wśród nich 
na uwagę zasługuje głos Janusza Wojcie-
chowskiego, komisarza ds. rolnictwa w UE, 
który mówił m.in.: „To bardzo ważne, aby 
wsie były miejscem godnego życia. Jest to 
zarazem wielkie zadanie, aby poprawić wa-
runki życia na obszarach wiejskich w Pol-
sce oraz w całej Unii Europejskiej”. „Napięta 
agenda wydarzenia, eksperckie wystąpie-
nia prelegentów oraz dwie rozbudowane 
debaty tematyczne, dają przedsmak tego, 
o czym mówi się obecnie w kontekście wy-
zwań XXI w. w zakresie troski o losy planety 
i ludzi” – relacjonuje dr inż. Tomasz Czech, 
prof. URK, dyrektor Centrum Transferu 
Technologii UR, jeden z organizatorów Fo-
rum. Goście w przemówieniach wskazywali 
m.in. na szanse, jakie daje wdrożenie kon-
cepcji Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
dokumentów wykonawczych, jak choćby 
pakietu Fit for 55.

Pierwszy dzień Forum był podzielony na 
trzy panele: Zielony Ład w Smart City, Zielo-
ny Ład w Smart Village oraz Zrównoważony 
Rozwój. Prelegenci mówili m.in., jak prawi-
dłowo zarządzać zielenią miejską, jak ada-
ptować miasta i wsie do zmian klimatycz-
nych, jakie znaczenie ma zanieczyszczenie 

VI Forum Green Smart City
D wa dni dyskusji o  inteligentnych 

miastach, wsiach, ochronie środo-
wiska i Europejskim Zielonym Ładzie – to 
efekt VI Forum Green Smart City, które od-
było się na Uniwersytecie Rolniczym im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie w dniach 
28-29 października br.

VI Forum odbyło się w formule hybrydo-
wej. Wśród uczestników byli samorządow-
cy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni 
wyższych i agend pracujących na rzecz 
ochrony środowiska, a także mieszkańcy 
nie tylko Małopolski, ale również Polski i za-
granicy. Rozmawiano o najważniejszych 
wyzwaniach XXI w. dotyczących nauk przy-
rodniczych, ze szczególnym uwzględnie-
niem Europejskiego Zielonego Ładu.

Otwierając konferencję JM rektor Uni-
wersytetu Rolniczego, dr hab. inż. Sylwester 
Tabor, prof. URK podkreślił konieczność 
dbania o ochronę klimatu oraz wzięcia od-
powiedzialności za los przyszłych pokoleń. 
Jak zaznaczył: „Powinniśmy czynić sobie 
ziemię poddaną, a nie nią zawładnąć, za-
grabić, czy też zniszczyć”.

Za działalność w zakresie ekologii i pro-
mowania zrównoważonego gospodarowa-
nia zasobami środowiska Uniwersytet Rol-
niczy został wyróżniony medalem 40-lecia 
Polskiego Klubu Ekologicznego.

Celem corocznego Forum jest wymia-
na informacji w zakresie Smart City oraz 
Smart Village – nowoczesnych rozwiązań 
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Ochrona środowiska i zdrowia 
oraz pomoc społeczna w Polsce
w świetle danych statystycznych
Environmental Protection and Social Welfare in Poland
in the Light of Statistical Data

prof. dr hab. Kazimierz GÓRKA
mgr Anna TARGOSZ
dr Agnieszka THIER

P oziom zdrowia i stopień zapadal-
ności na choroby zależy od kilku 

istotnych czynników, jak np. stan środowi-
ska naturalnego (przyrodniczego), sposób 
odżywiania się ludności, wzorce zachowa-
nia się i zwyczaje (np. uprawianie sportu 
i zajęć fizycznych, palenie papierosów) oraz 
funkcjonowanie służby zdrowia. Pewną 
rolę odgrywają również cechy genetyczne 
(dziedziczne). Jednak stan środowiska na-
turalnego niekiedy decydująco wpływa na 
zdrowie i warunki życia ludzi i innych orga-
nizmów, głównie z powodu zanieczyszczeń 
przemysłowych i  komunalnych, jak np. 
dwutlenek siarki i  inne toksyny emitowa-
ne do atmosfery podczas spalania węgla 
i innych paliw. Ponadto lekarze podkreślają 
także znaczenie walorów klimatycznych, 
krajobrazowych i estetycznych środowi-
ska naturalnego jako naszego otoczenia, 
w tym też cech środowiska zamieszkania 
i środowiska pracy. Ocenia się, że zanie-
czyszczenia powietrza atmosferycznego, 
a  także żywności są odpowiedzialne za 
co najmniej 23-30% chorób układu serco-
wo-naczyniowego i zachorowań na raka, 
a w przypadku astmy 44% [1]. W Polsce 
umiera z tych powodów – według Europej-

skiej Agencji Środowiska – blisko 50 tys. 
ludzi rocznie [2]. Dlatego m.in. sformuło-
wano postulat, aby oceny oddziaływania na 
zdrowie stały się elementem obowiązującej 
w Polsce procedury oceny oddziaływania 
na środowisko [3].

Zasady ochrony zdrowia reguluje usta-
wa z  15 kwietnia 2011 r. o  działalności 
leczniczej [4], w  tym o  zakładach opieki 
zdrowotnej, z podziałem na ambulatoryj-
ną opiekę zdrowotną (przychodnie, ośrod-
ki zdrowia) oraz opiekę stacjonarną (np. 
szpitale, sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne 
i opiekuńcze). Ważną rolę mają również 
rozwiązania prawne dotyczące zawodów 
medycznych oraz Państwowego Ratownic-
twa Medycznego [5]. Szczególną funkcję, 
także z ekologicznego punktu widzenia, peł-
ni ustawa o uzdrowiskach oraz gminach 
uzdrowiskowych [6].

Tab. 1 przedstawia liczebność osób 
mających prawo wykonywania zawodu 
medycznego oraz liczby zatrudnionych 
pracowników medycznych, które są znacz-
nie niższe od liczby osób wykształconych 
do pracy w danym zawodzie (m.in. z po-
wodu pracy poza Polską bądź zatrudnie-
nia na innych stanowiskach lub przejścia 

na emeryturę). Najwyższy wzrost zatrud-
nienia zanotowano w przypadku fizjote-
rapeutów oraz farmaceutów – w wyniku 
starzenia się i wzrostu zamożności spo-
łeczeństwa. Natomiast maleje liczba pie-
lęgniarek, mimo znacznego ich deficytu. 
Kobiety przeważają m.in. na stanowiskach 
farmaceutów (83%), dentystów (75%) i le-
karzy (57,1%).

W 2019 r. zarejestrowano 60 953 le-
karzy specjalistów. Ich struktura zawodo-
wo-branżowa była następująca: chirurgia 
– 14,3%; medycyna rodzinna – 11,2%; cho-
roby wewnętrzne – 10,4%; anestezjologia 
– 6,4%; położnictwo i ginekologia – 5,9%; 
pediatria – 5,8%; kardiologia – 5,1%; psy-
chiatria – 4,1%; neurologia – 4,0%; radiolo-
gia – 3,9%; pozostałe specjalności – 8,9%.

Tab. 2 zawiera statystykę opieki am-
bulatoryjnej, z której wynika, że w Polsce 
jest 21,8 tys. przychodni. Ich liczba dotąd 
wzrastała, ale w 2019 r. ubyły 42 przychod-
nie. Natomiast wolniej lecz corocznie rośnie 
liczba porad lekarskich: o 12,3% w okresie 
2010-2019, natomiast liczba porad stoma-
tologicznych zaczyna się stabilizować.

W 2019 r. w poradniach specjalistycz-
nych udzielono 117  675 porad, w  tym: 
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such as malignant tumors and mental disorders. In the third part, the 
article focuses on the forms of child care for children till the age of three, 
their families and the functioning of social welfare facilities and their 
patients, jointly with the price list for social benefits. All the provided 
analyses show the projected trends in the analysed social processes. 
Key words: environmental protection versus health, specialist doctors, 
deficit of nurses, outpatient and inpatient medical care, medical lifeguards, 
infectious diseases, nurseries and their use, social benefits
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lecznictwa uzdrowiskowego, głównie sana-
toriów, gdyż szpitale sanatoryjne liczą już 
poniżej 20% kuracjuszy w uzdrowiskach. 
Natomiast rośnie liczba kuracjuszy w sa-
natoriach, rozwija się bowiem turystyka 
uzdrowiskowa, często w powiązaniu z im-
prezami biznesowymi. Liczba kuracjuszy 
w uzdrowiskach przekroczyła już 782 tys., 
czyli o 25% więcej niż 20 lat temu.

Ratownicy medyczni i pomoc doraźna 
według danych z 2019 r. obejmuje 1577 ze-
społów ratownictwa i 10,3 tys. ratowników 
oraz 237 szpitalnych oddziałów ratunko-
wych i 155 izb przyjęć. Lotnicze pogotowie 
ratunkowe dysponuje 21 samolotami lub 
helikopterami wraz z  załogą. Notuje się 
ok. 3 mln wyjazdów na miejsce zdarzenia 
i udziela się pomocy ponad 3,1 mln osobom 
rocznie.

Z innych danych statystycznych war-
to jeszcze przytoczyć następujące liczby 
i wskaźniki:
�� W naszym kraju funkcjonuje 12,3 tys. ap-

tek (15% na wsi) i 2 tys. punktów aptecz-
nych. Pracuje w nich 26 tys. farmaceutów. 
Jedna apteka lub punkt apteczny obsługu-
je ok. 2,8 tys. ludności.
�� 23 centra krwiodawstwa i 130 oddzia-

łów terenowych skupia 615 tys. krwiodaw-
ców. Rocznie pobiera się ok. 1,25 mln do-
nacji krwi pełnej dla celów klinicznych, dia-
gnostycznych lub produkcyjnych.
�� Szczepienia ochronne przeciw gruźlicy, 

błonicy/tężcowi, krztuścowi i innym zaka-
żeniom – zalecane w karcie uodpornienia 
– obejmują na ogół 91-99% odpowiednich 
roczników dzieci i młodzieży, przy czym 
wskaźniki te w 2010 r. były wyższe niż no-
towane w latach 2018-19.

Zachorowania na choroby zakaźne i za-
trucia wyraźnie zmalały w okresie powo-
jennym, a także – choć wolniej – w latach 
2010-2019. Niektóre choroby, jak gruźlica, 
uznano niemal, że zanikły. Jednak staty-
styki wskazują, że nie jest tak dobrze, gdyż 
choroby te choć rzadziej, pojawiają się. 
Ponadto wzrasta zachorowalność na no-
wotwory złośliwe i inne choroby związane 
z chemizacją żywności i napiętym trybem 
życia (np. alergie, zawały serca, zaburzenia 
psychiczne).

Jednym z ważnych zadań polityki spo-
łecznej jest opieka nad dziećmi, zwłaszcza 
niepełnosprawnymi i  żyjącymi biednych 
czy uzależnionych rodzinach. Szczególnie 
ważna jest opieka nad dziećmi w wieku do 
3 lat, co prezentuje tab. 5. Wynika z niej 
zdecydowany postęp rozwoju infrastruk-
tury służącej tej opiece. Wprawdzie 9-krotny 
wzrost liczby żłobków i objęcie 15% dzie-
ci do 3 lat opieką instytucjonalną można 

chirurgia 17,9%, ginekologia-położnictwo 
11,2%, okulistyka 9,6%, otolaryngologia 
6,2%, neurologia 6,1%, dermatologia 5,7%, 
zdrowie psychiczne 5,3%, pozostałe spe-
cjalności 38,0%.

Co się tyczy służby medycyny pracy, 
to liczba jej jednostek w badanym okresie 
zmalała z 6869 do 5974 i podobnie liczba 
uprawnionych lekarzy z  8548 do 6597. 
Liczba badań profilaktycznych (wstępnych, 
okresowych i kontrolnych) jednak wzrosła 
z 4,2 do 5,5 mln. Przeciwskazania zdrowot-
ne do pracy stwierdzono tylko w 22 tys. 
przypadków (0,4% badań).

Tab. 3 przedstawia liczebność i struktu-
rę stacjonarnych zakładów opieki zdrowot-
nej. Mamy obecnie 890 szpitali ogólnych, 
czyli już od dawna więcej niż wynosi liczba 
powiatów i miast wydzielonych na prawach 
powiatu (380). Liczba szpitali ogólnych już 
nie zwiększa się, ale powstają jeszcze szpi-
tale specjalistyczne oraz zakłady opiekuń-
cze i hospicja. W sumie jest już ponad 1800 
takich obiektów, o 21% więcej niż w 2010 r.; 
liczba osób leczonych w  zakładach 
uwzględnionych w tab. 3 wyniosła w 2019 r.  
7,8 mln, z czego aż 95% przypada na szpi-
tale ogólne. Stabilizuje się liczba zakładów 

Tab. 1. Posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego oraz pracownicy medyczni w Polsce w latach 
2010-2019

Wyszczególnienie
Posiadający prawo 

wykonywania zawodu
Pracownicy medyczni

2010 2019 2019
2010

Struktura 
2019 r. w %

Na 10 tys. 
mieszkańców2019

Lekarze 150 914 83 201 90 884 109,2 23,3 23,7

Lekarze dentyści 42 761 12 549 13 509 107,6 3,5 3,5

Farmaceuci 36 117 25 203 28 195 111,9 7,2 7,3

Pielęgniarki 299 629 200 769 193 132 96,2 49,5 50,3

Położne 39 029 22 616 22 892 101,2 5,9 11,5

Fizjoterapeuci .. 21 470 29 361 136,8 7,5 7,6

Diagności laboratoryjni 16 697 11 477a) 12 176 106,1 3,1 3,2
RAZEM 585 147 377 285 390 149 103,4 100 107,1

a) Rok 2015.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny RP. GUS, Warszawa 2020, s. 378-379.

Tab. 2. Ambulatoryjna opieka zdrowotna w latach 2010-2019

Wyszczególnienie 
(stan 31.XII.) 2010 2015 2018 2019 2019 

2010

Przychodnie 16 903 20 412 21 881 21 839a) 129,2

Porady udzielone ogółem
- lekarskie
- stomatologiczne

290 931
259 461

31 470

313 507
278 746

34 758

322 630
288 243

34 387

325 676b)

291 331
34 345

111,9
112,3
109,1

Porady na 1 mieszkańca
- lekarskiec)

- stomatologiczne
6,7
0,8

7,4
0,9

7,6
0,9

7,7
0,9

114,9
112,5

a) W tym na wsi 4 764 (21,8%). b) W tym na wsi 48 683 (15%). c) W tym specjalistyczne 39-40%.
Źródło: Rocznik Statystyczny RP. 2020, s. 380.

Tab. 3. Stacjonarna opieka zdrowotna w latach 2010-2019

Wyszczególnienie 
(stan 31.XII.) 2010 2015 2018 2019 2019 

2010

Szpitale ogólne
Szpitale psychiatryczne
Ośrodki leczenia odwykowego
Ośrodki rehabilitacyjne dla narkomanów
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-
-opiekuńcze
Oddziały opieki paliatywnej i  hospicja

836
47
21
58

467
137

956
48
25
57

560
224

949
48
26
55

590
205

890
61
32
55

599
206

106,5
129,8
152,4

94,8

128,3
150,4

Razem (w tym inne) 1 512 1 825 1 853 1 829 121,0

Lecznictwo uzdrowiskowea) 247 250 241 241 97,6

Razem łóżka w wymienionych zakładach
- w tym szpitale ogólne

240 714
190 387

245 573
186 994

243 702
181 732

230 008
166 828

95,6
87,6

Leczeni ogółem
- w tym szpitale ogólne

8 083 280
7 758 643

8 149 777
7 795 496

8 049 255
7 685 002

7 839 172
7 464 415

97,0
96,2

Kuracjusze w uzdrowiskachb) 623 083 731 453 759 843 782 117 125,5

a) W tym szpitale 28% w 2010 r. oraz 20% w 2019 r. b) W tym szpitale 26,1% w 2010 r. oraz 17,2% w 2019 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny RP. GUS, Warszawa 2020, s. 381-385.
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Tab. 4. Zachorowania na niektóre choroby w Polsce w latach 2010-2019

Wyszczególnienie 
(stan 31.XII.) 2010 2015 2018 2019 2019 

2010
Na 100 tys. 
mieszkańców

Gruźlica i choroby płuc
- osoby zarejestrowane 
w tys.
- nowe zachorowania:
 mężczyźni
 kobiety

1 235,2

4 861
2 131

1 836,8

4 248
1 830

1 963,0

3 758
1 486

2 031,7

3 739
1 336

164,5

76,9
62,7

5 239

13,9
5,0

Zachorowania na choroby 
weneryczne 1 246 1 753 2 039 2 744 220,2 7,1

Nowotwory złośliwe 138 277 160 097 161 332a) .. 116,7a) 420

Zaburzenia psychiczne 
i uzależnienia w tys.
- w tym zrejestrowane po 
raz pierwszy w tys.

1 413,3

393,9

1 593,1

438,2

1 641,2a)

405,8a)

1 614,7b)

398,4b)

114,2

101,1

4 203

1 037

Szkarlatyna (błonica)
Tężec
Krztusiec
Różyczka
AIDS
Odra
Grypa w tys.

23 694
14

3 118
11 400

156
70

2 552,3

26 782
12

4 956
2 007

128
48

3 843,4

18 781
8

1 548
437
111
359

5 239,3

20 837
17

1 629
285

85
1 511

4 790,0

87,9
121,4

52,2
2,5

54,4
21 razy

187,7

54,3
0,04

4,2
0,7
0,2
3,9

12 478

a) Rok 2017 r. b) Rok 2018 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny RP. GUS, Warszawa 2020, s. 386-390.
Tab. 5. Opieka nad dziećmi do lat 3 oraz wspieranie rodziny w latach 2010-2019

Wyszczególnienie 2010 2015 2018 2019 2019 
2010

Żłobki
Kluby dziecięce
Miejsca w żłobkach w tys.
Dzieci przebywające w ciągu roku w tys.:
- w żłobkach
- w klubach dziecięcych
- w żłobkach na 1000 dzieci w wieku do 3 lat
Odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką insty-
tucjonalną w %

392
..

32,5

56,9
..

26,3

..

1 874
387
74,7

117,4
7,7

62,9

8,3

3 107
632

126,3

186,9
14,2
97,0

13,0

3 631
702

146,9

222,2
17,3

114,3

15,4

926,3
181,4a)

452,0

390,5
224,7 a)

185,5 a)

Rodziny wspomagane przez asystentów rodziny
Rodziny korzystające z poradnictwa specjali-
stycznego
Rodziny z Kartą Dużej Rodziny
Placówki wsparcia dziennego
Wychowankowie w tys.
Rodziny zastępcze
Dzieci w rodzinach zastępczych w wieku do 18 lat
Rodzinne domy dziecka
Dzieci w domach dziecka
- w tym z orzeczeniami o niepełnosprawności

..

..

..
3 116
138,9

37 395
53 798

..

..

..

41 739

132 091
289 091

2 905
117,5

38 203
53 604

484
3 162

461

44 376

106 790
476 830

3 063
112,8

36 478
51 136

613
4 016

606

44 330

96 243
908 941

3 164
111,3

36 006
50 929

666
4 500

686

106,2 a)

72,9 a)

314,4 a)

101,5
80,1
96,3
94,7

137,6 a)

142,9 a)

148,8 a)

a) Rok 2015.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny RP. GUS, Warszawa 2020, s. 391-393.

uznać za sukces, to jednak dostępność 
żłobka i koszt korzystania z niego w Polsce 
jeszcze znacząco odbiega od wskaźników 
zachodnioeuropejskich. Ujawniają się rów-
nież pewne problemy związane z rodzinami 
zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka, 
ale raczej w mniejszym stopniu z powodów 
ekonomicznych [7].

Świadczenia społeczne są bardzo po-
jemnym pojęciem w społecznej gospodarce 
rynkowej – a także w jej formach bardziej 
liberalnych – lecz w przypadku określonych 
grup ludności są one niezwykle istotne 
w ograniczaniu i likwidacji tzw. wykluczenia 
społecznego. Dlatego GUS wyodrębnił ka-
tegorię pomocy społecznej odnoszącą się 
do specyficznych członków społeczeństwa, 
którzy żyją w szczególnie trudnych warun-
kach z powodu podeszłego wieku, przewle-
kłych chorób, bezdomności itd. Obrazuje to 
tab. 6, wskazując na wzrost liczby placówek 
pomocy społecznej a przede wszystkim ro-
snącą liczbę ich mieszkańców, sięgającą 
prawie 119 tys. osób, czyli 29-30 osób na 
każde 10 tys. ludności.

Reasumując, warto jeszcze raz podkre-
ślić, że liczba lekarzy w Polsce rośnie wol-
niej niż liczba udzielanych porad medycz-
nych, co potwierdza znaną opinię o prze-
ciążeniu lekarzy pracą zawodową. Jeszcze 
trudniejsza sytuacja dotyczy pielęgniarek, 
gdyż ich liczba w badanym okresie zma-
lała o 4%. Z kolei rośnie liczba kuracjuszy 
w uzdrowiskach aż o 25% dzięki  wzrosto-
wi zamożności społeczeństwa oraz troski 
o  przebywanie w  niezanieczyszczonym 
środowisku naturalnym.
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Tab. 6. Placówki pomocy społecznej i ich świadczenia w latach 2010-2019

Wyszczególnienie 2010 2015 2018 2019 2019 
2010

Domy i zakłady ogółem,  
w których mogą przebywać:
- osoby w podeszłym wieku
- przewlekle chorzy
- niepełnosprawni intelektualnie
- chorzy psychicznie
- matki z dziećmi i kobiety w ciąży
- bezdomni

1 421

404
254
279
198

70
285

1 655

529
290
292
215

68
357

1 831

658
318
309
222

63
395

1 837

673
322
304
220

64
388

129,3

166,6
126,8
109,0
111,1

91,4
136,1

Miejsca w placówkach
- ich mieszkańcy
- na 10 tys. ludności

102 947
101 199

26,3

114 015
106 976

27,8

118 869
113 068

29,4

118 877
112 460

29,3

115,5
111,1
111,4

Dzienne domy pomocy
- miejsca

236
14 415

263
15 221

372
17 001

451
18 622

191,1
129,2

Mieszkania chronione
- ich mieszkańcy

496
1 948

660
2 593

935
3 401

1 106
3 568

223,0
183,2

Korzystający ze świadczeń w tys. osób
Udzielone świadczenia w mld zł

2 085
3,65

1 796
3,62

1 305
3,49

1 206
3,53

57,8
96,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny RP. GUS, Warszawa 2020, s. 394-395.
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EKONOMIA ŚRODOWISKA

Energia
Energy

Energia ma kluczowe znaczenie dla gospodarki. Tym niemniej w XX w. 
udało się wzrost jej zużycia odseparować od wzrostu gospodarczego. 
W przeliczeniu na jednostkę PKB zużywa się jej obecnie o połowę mniej 
niż w 1900 r. Procesy demograficzne sprawiły jednak, że w przeliczeniu 
na PKB per capita analogiczne odseparowanie nie nastąpiło. Dopiero 
po 2000 r. wzrost przeciętnej zamożności na świecie przestał wymagać 
wzrostu zużycia energii. W Polsce udało się odseparować zużycie energii 
od wzrostu gospodarczego, ale głównie za sprawą likwidacji zaniedbań 
pochodzących z poprzedniego ustroju. Utrzymanie tej tendencji w przy-
szłości będzie jednak trudne.

Energy provides a key input into economy. Nevertheless, the world has 
managed to decouple its use from economic growth. Per unit of GDP, 
the global economy requires only half of what was used in the 1900. 
Yet demographic processes did not allow so-called relative decoupling, 
i.e. lower energy use per unit of welfare. It is only after the year 2000 
that increased welfare no longer implies the proportional use of energy. 
Poland has managed to decouple its energy use from economic growth 
spectacularly, but mainly thanks to the horrendous demand for energy 
revealed under the central planning regime before 1989. Once the bac-
klog of the past neglect is eliminated, the continuation of this trend will 
pose a challenge.

E nergia w gospodarce jest uważana za 
odpowiednik krwi w organizmie ludz-

kim. Oczywiście organizm ten nie składa 
się wyłącznie z krwi, ale gdyby jej zabra-
kło, to przecież nie mógłby funkcjonować. 
Podobnie energia jest niezbywalnym na-
kładem potrzebnym do wyprodukowania 
czegokolwiek. Poziom dobrobytu, którym 
się chlubimy, bywa charakteryzowany 
zużyciem energii na mieszkańca. Jest on 
obecnie wielokrotnie wyższy niż w staro-
żytności. Nawet ludzie bardzo zamożni – 
właściciele dziesiątków niewolników – nie 
dysponowali wtedy takimi możliwościa-
mi, jakie ma do dyspozycji współczesny 
przeciętny człowiek, który jeździ windami, 
samochodami, klimatyzuje swoje pomiesz-
czenia, gotuje jedzenie, rozmawia przez te-
lefon i w ogóle korzysta z wszelkich urzą-
dzeń wymagających zasilania energią.

Jest z tym jednak pewien kłopot teo-
retyczny. Do powierzchni Ziemi dociera 
wprost niewyobrażalna ilość energii sło-
necznej (Aura 10/2017). Jest ona niemal 
w  całości wypromieniowywana w  prze-
strzeń kosmiczną. Ale trochę z niej korzy-
stamy. Pomijając to, że przyjemność nam 
sprawia naturalne oświetlenie i  lubimy 
się wygrzewać na słońcu, to docierającą 
do nas energię wykorzystujemy również 
w celach stricte gospodarczych. Jeśli pra-
nie suszymy w elektrycznej suszarce, to 
płacimy za zużycie prądu. Ale jeśli suszy-
my na sznurku, to nie musimy nic płacić, 
żeby się cieszyć efektem. Korzystając z su-
szarki, zużywamy energię, która jakoś jest 
ewidencjonowana, ale susząc na sznurku 

– zużywamy energię, która nie jest ewiden-
cjonowana statystycznie.

W badaniach statystycznych próbuje 
się znajdować zależności między zuży-
ciem energii a  innymi wskaźnikami go-
spodarczymi. Może być to traktowane jako 
szczególny przypadek „dematerializacji” 
(Aura 6/2021), albowiem energia jest na-
dal w dużym stopniu oparta na spalaniu 
paliw kopalnych. Jednak sprawa doczekała 
się gruntowniejszych analiz. W literaturze 
naukowej określa się to jako „decoupling” 
(odseparowanie). Jeśli wzrostowi gospo-
darczemu towarzyszy wzrost zużycia ener-
gii, to odseparowania nie ma. Jeśli jednak 
udaje się utrzymać wzrost gospodarczy 
mimo spadku zużycia energii na jednostkę 
tego wzrostu, to odseparowanie nastąpiło.

Wyróżnia się dwa rodzaje odseparowa-
nia: absolutne i relatywne. Pierwsze jest 
mierzone stosunkiem zużycia energii do 
jakiejś miary rozwoju gospodarki, przeważ-
nie PKB. Drugie natomiast bada stosunek 
zużycia energii do jakiejś miary dobrobytu 
materialnego, przeważnie PKB per capita. 
Badania światowego rozwoju gospodar-
czego w XX w. wykazały, że odseparowanie 
absolutne nastąpiło w latach 60. ub. wieku. 
Zaś począwszy od lat 90. ustabilizowało 
się na poziomie 50% proporcji odnotowa-
nej w 1900 r. Natomiast odseparowania 
relatywnego nie udało się osiągnąć w XX w. 
Dopiero po 2000 r. wzrost zamożności stał 
się możliwy bez proporcjonalnego wzrostu 
zużycia energii (wzrostowi zamożności to-
warzyszy trochę wolniejszy wzrost zużycia 

energii). Innymi słowy, przez cały wiek XX 
powiększaniu PKB per capita towarzyszył 
wzrost zużycia energii. Jeśli w ciągu ostat-
nich kilkudziesięciu lat stał się on wolniej-
szy, to tylko dlatego, że wolniejszy stał się 
również relatywny wzrost demograficzny. 
Wyhamowanie tempa wzrostu demogra-
ficznego spowodowało, że wzrost przecięt-
nej zamożności nie wywołuje już tak silnej 
presji na zużycie energii jak wcześniej.

Możliwość odseparowania została 
wykazana empirycznie, więc nie może być 
kwestionowana. Wątpliwości budzi jedy-
nie to, czy głębokie odseparowanie – czyli 
znaczne zmniejszenie zużycia energii – nie 
powoduje przypadkiem osłabienia wzrostu 
gospodarczego. Energię można zastępo-
wać innymi nakładami tylko do pewnego 
stopnia. Ale zgodnie z drugą zasadą ter-
modynamiki, owa substytucja ma granice 
i musi powodować rosnące obciążenia go-
spodarcze. Istnieją badania, które sugerują, 
że wzrost gospodarczy rzeczywiście jest 
niemożliwy bez sięgania po odpowiednio 
obfite zasoby energetyczne. Jednak w ba-
daniach tych nie uwzględnia się poprawnie 
strat, które powoduje zużycie energii. Gdyby 
je uwzględnić, to by się okazało, że energia 
– owszem – jest potrzebna, ale niekoniecz-
nie w formie, do której przywykliśmy.

W związku z tym wiele krajów stara się 
„dekarbonizować” energię. Zaopatrzenie 
w energię tradycyjnie wymagało sięgnięcia 
po paliwa kopalne, które zawierają węgiel. 
Nie wymaga emisji dwutlenku węgla ener-
gia słoneczna, ale również jądrowa. Gdyby 

prof. dr hab. Tomasz ŻYLICZ 
 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
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o wyborze między energią słoneczną i ją-
drową decydowała ekonomia, to zapewne 
wygrałaby ta pierwsza. Jeśli jednak wybór 
ma charakter polityczny, to energetyka ją-
drowa ma duże szanse, żeby przetrwać, 
a nawet się rozwinąć.

A jak analogiczne trendy kształtują się 
w Polsce? Na podstawie statystyk moż-
na szacować, że przeciętny mieszkaniec 
Polski zużywa rocznie 31 MWh ewiden-
cjonowanej energii (elektryczności, ciepła 
w centralnym ogrzewaniu, węgla opało-
wego, benzyn silnikowych, oleju napędo-
wego i  innych paliw). Zużycie to podlega 
drobnym wahaniom, ale praktycznie nie 
zmieniło się od 1990 r. A gdyby do tego 
doliczyć energię słoneczną? Na razie nie 
ma dużego ryzyka „podwójnego liczenia”, 
ponieważ zużywana elektryczność tylko 
w małym stopniu pochodzi z odnawialnych 
źródeł energii. Energia słoneczna wyko-
rzystywana jest głównie do ogrzewania 
mieszkań, oświetlenia i suszenia bielizny. 
Jej ilość jest jednak problematyczna. Każ-

polskiego PKB zrealizował się głównie dzięki 
temu, że początkowo był on unikalnie wy-
soki – ponad 4 kWh na każdy dolar amery-
kański z 2011 r. (z uwzględnieniem parytetu 
siły nabywczej). W 2019 r. było to już tylko  
1,15 kWh. Jednak i tak jest to trochę więcej 
niż np. w Niemczech, gdzie poziom 1,15 kWh  
był osiągnięty w 2008 r., a obecnie spadł 
poniżej 1 kWh. Wydaje się, że po likwidacji 
zaniedbań poprzedniego ustroju gospodar-
czego dalszy spadek wskaźnika w Polsce 
będzie znacznie trudniejszy.

Również w  Polsce trwają starania 
o „dekarbonizację” energii. Na razie postę-
puje ona powoli. W latach 90. „zdekarbo-
nizowana” energia miała udział bliski 0%. 
W 2019 r. wskaźnik wzrósł do około 6%. 
Zwolennicy ochrony środowiska postulu-
ją, by dalsza „dekarbonizacja” opierała się 
o energię słoneczną. Jednak lobby energe-
tyki atomowej jest silne i niewykluczone, 
że przyszły bilans energetyczny będzie 
zawierał elektryczność pochodzącą także 
z elektrowni jądrowych.

da przytoczona liczba mogłaby być grun-
townie zakwestionowana.

Posługiwanie się długimi szeregami 
czasowymi dla polskiej gospodarki było-
by trudne. Dopiero od końca lat 80. udaje 
się gromadzić wiarygodne i porównywal-
ne dane ekonomiczne. W trzydziestoleciu 
1990-2020 PKB wzrósł około 2,5 raza. 
Z  uwagi na stabilizację liczby ludności, 
również PKB per capita wzrósł w podobnym 
stosunku. Tymczasem struktura zużycia 
energii zmieniła się, ale jej suma pozostała 
taka sama. Wynika z tego, że ilość energii 
przypadająca na jednostkę PKB bardzo 
zmalała. Biorąc zaś pod uwagę niewielkie 
zapewne ilości i różnice w nieewidencjo-
nowanym zużyciu energii słonecznej na 
początku i końcu rozpatrywanego okresu, 
nastąpiło oczywiste odseparowanie zarów-
no absolutne, jak i relatywne.

Jednak obraz nie jest tak optymistyczny, 
jak by się wydawało. Spektakularny spadek 
zużycia energii przypadającej na jednostkę 
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znaczeniu opisuje praktykę rolniczą pole-
gającą na sukcesywnym stosowaniu na 
tym samym użytku rolnym przez określo-
ny czas różnych upraw w celu zachowa-
nia żyzności gleby i ograniczenia skutków 
powodowanych przez organizmy szkodli-
we. Nie można jednak uznać, że naturalne 
i okresowe podtopienia czy zalania łąk 
i pastwisk, a fortiori w sytuacji gdy – jak 
wskazał sąd odsyłający – występują one 
przez ograniczony okres, mogą stanowić 
tego rodzaju „praktykę rolniczą”, ponie-
waż zdarzenia te są niezależne od woli 
danego rolnika i powstają wskutek zaist-
nienia zjawisk naturalnych i okresowych, 
często trudnych do przewidzenia. Co wię-
cej, zjawiska takie nie skutkują następo-
waniem po sobie różnych „upraw” na tym 
samym użytku rolnym, ponieważ samo 
pojęcie „uprawy” w  jego zwykłym zna-
czeniu opisuje działanie polegające na 
uprawianiu ziemi w celu produkcji roślin. 
Jak podkreślają zasadniczo rząd polski 
i Komisja, naturalne i okresowe podto-
pienia lub zalania gruntów znajdujących 
się na obszarze specjalnej ochrony nie 
mają same w sobie wpływu na klasyfi-
kację danego gruntu jako trwałego użyt-
ku zielonego w rozumieniu wskazanego 
przepisu. O  ile bowiem takie zjawiska 
mogą mieć wpływ na moment koszenia, 
o tyle nie zmieniają one przeznaczenia 
tych gruntów ani nie powodują „płodo-
zmianu” w rozumieniu art. 2 lit. c) rozpo-
rządzenia 1120/2009. W szczególności 
nie prowadzą one w żaden sposób do wy-
tworzenia, za pomocą jakiegokolwiek pro-
cesu technologicznego, „innej uprawy”. 
W drugiej kolejności należy stwierdzić, że 
o poprawności takiej wykładni świadczą 
cele przyświecające badanemu uregulo-
waniu oraz kontekst, w jaki uregulowanie 
to się wpisuje. W tej kwestii, po pierwsze, 
motyw 7 rozporządzenia 73/2009 stano-
wi, że ze względu na pozytywny wpływ 
trwałych użytków zielonych na środowi-
sko, celowe jest przyjęcie środków w celu 
zachęcenie do utrzymania istniejących 
trwałych użytków zielonych, aby uniknąć 

dr hab. Adam HABUDA
profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN

kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wyrok Trybunału z 14 października 2021 r. w sprawie  dopłat 
i gospodarowania na trwałych użytkach zielonych położonych na obszarze 
przyrodniczo chronionym w Polsce, C-373/20

 Sentencja
Artykuł 2 lit. c) rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1120/2009 z dnia 29 październi-
ka 2009 r. ustanawiającego szczegóło-
we zasady wdrażania systemu płatności 
jednolitej przewidzianego w tytule III roz-
porządzenia Rady (WE) nr 73/2009 usta-
nawiającego wspólne zasady dla syste-
mów wsparcia bezpośredniego w ramach 
wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego 
określone systemy wsparcia dla rolników 
należy interpretować tak, że z  zakresu 
pojęcia „trwałych użytków zielonych” 
w rozumieniu tego przepisu nie są wyłą-
czone łąki ani pastwiska, które znajdują 
się na obszarze specjalnej ochrony i które 
podlegają naturalnym i okresowym pod-
topieniom lub zalaniom, ponieważ takie 
podtopienia lub zalania nie mogą same 
w  sobie skutkować poddaniem owych 
gruntów „płodozmianowi” w rozumieniu 
wspomnianego przepisu.

Stan faktyczny i prawny
Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w  Szczecinie zwrócił się do Trybunału 
Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjal-
nym. W  pytaniu chodziło o  sposób ro-
zumienia terminu „trwałe użytki zielone” 
w świetle europejskiego rozporządzenia 
1120/2009. Według art. 2 tego aktu „trwa-
łe użytki zielone” oznaczają grunty zajęte 
pod uprawę traw lub innych pasz z roślin 
zielonych naturalnych (samosiewnych) 
lub powstałych w  wyniku działalności 
rolniczej (wysiewanych), niepodlegające 
płodozmianowi w gospodarstwie przez 
okres pięciu lat lub dłużej, z wyłączeniem 
obszarów odłogowanych; a w tym celu 
„trawy lub inne pasze z roślin zielonych”o-
znaczają wszelkie rośliny zielne, rosnące 
tradycyjnie na naturalnych użytkach zie-
lonych lub zazwyczaj zawarte w mieszan-
kach nasion przeznaczonych do zasiewa-
nia użytków zielonych lub łąk w państwie 
członkowskim (wykorzystywanych bądź 
nie do wypasania zwierząt). Zródło pyta-
nia stanowił spór między rolnikiem a pol-
skim organem administracji o płatności 

rolnośrodowiskowe. Organy twierdziły, 
że okresowe podtopienia i zalania gruntu 
powodują przerwanie ciągłości jego użyt-
kowania jako trwałego użytku zielonego, 
co oznacza zastosowanie płodozmianu. 
Tymczasem w unijnej definicji trwałych 
użytków zielonych zaakcentowane jest 
niepodleganie płodozmianowi. Według 
§38 polskiego rozporządzenia z 13 marca 
2013 r. w sprawie warunków i trybu przy-
zna-wania pomocy finansowej w ramach 
programu rolnośrodowiskowego nieza-
chowanie któregoś z trwałych użytków 
zielonych skutkuje obniżeniem wypłaty 
rolnośrodowiskowej. Obszary, których 
dotyczy spór, są położone w parku krajo-
brazowym, a także objęte siecią Natura 
2000.

Problem prawny
Czy art. 2 lit. c) rozporządzenia 

1120/2009 należy interpretować tak, że 
z zakresu pojęcia „trwałych użytków zie-
lonych” w rozumieniu tego przepisu wy-
łączone są łąki lub pastwiska, które znaj-
dują się na obszarze specjalnej ochrony 
i które podlegają naturalnym i okresowym 
podtopieniom lub zalaniom, ze względu 
na to, że takie podtopienia lub zalania 
skutkują poddaniem owych gruntów „pło-
dozmianowi” w rozumieniu wspomniane-
go przepisu. Innymi słowy: czy to, że okre-
ślony grunt, położony na obszarze formy 
ochrony przyrody, i jednocześnie będący 
przedmiotem płatności rolnośrodowisko-
wych, traci „prawo” do pełnej płatności 
wskutek tego, że jest okresowo podtapia-
ny – co powoduje przerwanie ciągłości 
użytkowania i wprowadza zjawisko pło-
dozmianu.

 Z uzasadnienia
Pojęcie „płodozmianu” nie zostało 

zdefiniowane ani w  rozporządzeniu nr 
1120/2009, które ustanawia szczegółowe 
zasady wdrażania systemu płatności jed-
nolitej przewidzianego w tytule III rozpo-
rządzenia nr 73/2009, ani w rozporządze-
niu 1120/2009. Pojęcie to w jego zwykłym 

Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE
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naturalne i okresowe podtopienia lub za-
lania gruntów znajdujących się na obsza-
rze specjalnej ochrony, co skutkowałoby 
wyłączeniem owych gruntów z zakresu 
pojęcia „trwałych użytków zielonych”, 
a w konsekwencji pozbawieniem rolni-
ków płatności bezpośrednich, mimo że 
spełnili oni obowiązujące środowiskowe 
wymogi regulacyjne, stałaby w sprzecz-
ności z celem ochrony środowiska, oraz 
mogłaby zniechęcać tych rolników do 
wykorzystywania jako trwałych użytków 
zielonych gruntów znajdujących się na 
obszarze specjalnej ochrony, mimo że na 
owych terenach występuje kilka rodzajów 
siedlisk przyrodniczych wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy siedliskowej, 
umożliwiających utrzymanie populacji 
dzikich gatunków fauny i flory.

Natura 2000, Iński Park Krajobrazowy). 
Wynika z tego, że – jak podkreśla rząd 
polski – rozpatrywane grunty podlegają 
z tego względu szeregowi ograniczeń wy-
nikających z wymogów regulacyjnych (np. 
obowiązek zachowania cech krajobrazu, 
obejmujących, w stosownych przypad-
kach, żywopłoty, stawy, rowy, zadrzewie-
nia liniowe, grupowe lub pojedyncze, oraz 
obrzeża pól, wykluczenie wykonywania 
nowych urządzeń melioracyjnych służą-
cych wyłącznie do odwodnień i przewi-
duje w szczególności poprawę retencji 
wód, zaniechanie konserwacji rowów me-
lioracyjnych czy też blokowanie odpływu 
wód). Tymczasem proponowana przez 
Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
wykładnia pojęcia „płodozmianu”, która 
obejmowałaby zakresem tego pojęcia 

ich masowego przekształcania w grunty 
orne. Wykluczenie możliwości zakwalifi-
kowania takich gruntów jako „trwałych 
użytków zielonych” w rozumieniu art. 2 
lit. c) rozporządzenia 1120/2009 tylko 
z tego powodu, że podlegają one natu-
ralnym i  okresowym podtopieniom lub 
zalaniom, byłoby sprzeczne z celem ta-
kiego utrzymania. Po drugie, Trybunał 
miał już okazję przypomnieć, że ochronę 
środowiska, która stanowi jeden z pod-
stawowych celów Unii, należy postrze-
gać jako cel będący elementem wspól-
nej polityki w dziedzinie rolnictwa, i  że 
konkretniej rzecz ujmując, stanowi ona 
jeden z celów systemu płatności jedno-
litych. W tym kontekście sąd odsyłający 
podkreślił, że łąki i pastwiska, o których 
mowa w niniejszej sprawie, są położone 
na obszarze specjalnej ochrony (obszar 

Fot. Dorota Łodzińska
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             DRZEWA

pokrytą bruzdami, nieco korkowatą (fot. 1).  
Liście są eliptyczne lub lancetowate, jasno-
zielone i skórzaste, osiągają długość do  
20–30 cm i wyrastają na młodych pędach. 
Ich piękne okazałe kwiaty, zebrane w kwia-

dr Małgorzata FALENCKA-JABŁOŃSKA
Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Drzewo armatnie czyli powiew egzotyki 
z odległej Ameryki Południowej

Czerpnia gujańska, Couroupita guia-
nensis Aubl. (1775) to drzewo, z rodziny 
czaszniowych. Przedstawiciele tej rodziny 
wydzielają charakterystyczną woń przez 
liście oraz korę drzew.

Jest ona zaliczana do najpiękniejszych 
drzew Brazylii, Kolumbii, Kostaryki, Ekwa-
doru oraz Gujany, Wenezueli i Peru. Jej 
duże owoce, przypominające kule armat-
nie, sprawiły, że zyskała ona miano drzewa 
armatniego. Czego odzwierciedleniem jest 
jej nazwa w wielu językach np. angielskim 
cannonball-tree, czy niemieckim Kannon-
kugelbaum.

Drzewo to występuje w wilgotnych la-
sach wzdłuż rzek. Dorasta do wysokości 
35 metrów, a średnica jego pnia może osią-
gnąć nawet do 70 cm. Ma korę brązową, 

Drzewa to świat niezwykły, który wciąż 
wszystkich zdumiewa,

Cieszy  bogactwem i pięknem swych 
kwiatów,  upaja zapachem,

Zaskakuje nawet wybuchami owoców, 
czego się nikt nie spodziewa…

2

tostany, pokrywają pień, z którego wyra-
stają. Podobnie jak jej niezwykłe owoce, 
przyciągające wzrok.

Zjawisko to nosi nazwę kauliflorii. 
Najczęściej występuje ono u drzew ro-
snących w strefie klimatu tropikalnego 
m.in. u kakaowca, drzewa chlebowego, 
kalebasowego. Rzadko takie zjawisko wy-
stępuje w strefie klimatu umiarkowane-
go. W Polsce możemy je zaobserwować  
np. u  wawrzynka wilczełyko – Daphne 
mezereum L., krzewu kwitnącego wcze-
sną wiosną w naszych lasach i objętego 
ochroną gatunkową.

Średnica kwiatów czerpni gujańskiej 
osiąga 8-15 cm. Kwiaty zbudowane są   
z sześciu czerwonoróżowych płatków ko-
rony. W centralnej części tych okazałych 
kwiatów widoczne są pręciki w kolorach 
białym, różowym i czerwonym (fot. 2). 
Kwiaty te zebrane są w duże kwiatostany 
o  długości 60-90 cm, na grubych szypuł-
kach, wyrastając z pnia, co roku ulegają 
systematycznemu wydłużeniu (fot. 3).

Kwiaty czerpni w nocy wydzielają bar-
dzo silną słodkawą woń, przyciągającą 
owady i nietoperze, które są ich głównymi 1
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zapylaczami. Ciekawe, że kwiaty tego drze-
wa nie produkują nektaru, ale wykształciły 
„sprytny sposób” wabienia, gdyż produkują 
dwa typy pylników:  pierwszy wabi zapyla-
cza, a drugi  potem obdarza go płodnym 
pyłkiem.

Najbardziej intrygujące są jednak duże 
kuliste, brązowe owoce tego drzewa, osią-
gające średnicę 20 – 25 cm  i wagę ok. 1,5 kg 
(fot. 4). Mogą wisieć na drzewie nawet do 
roku (fot. 5). Dojrzałe owoce opadając na 
ziemię eksplodują, rozrzucając  dookoła 
czerwony, cierpko  pachnący miąższ. Zwa-
bia on zwierzęta, przede wszystkim dzikie 
świnie.

Każdy owoc czerpni zawiera 200-300 
nasion.

Ten ciekawy gatunek jest często sadzo-
ny w strefie tropikalnej i traktowany jako 
ozdobny oraz efektowny ze względu na 
walory wizualne oraz charakterystyczne 
cechy kauliflorii.

Lokalnie czerpnia gujańska określona 
jest mianem Ayahuma, a  jej wszystkie 
części ze względu na właściwości antybio-
tyczne, przeciwgrzybiczne, antyseptyczne 
i przeciwbólowe, wykorzystywane są od 
dawna w medycynie. Kora tego drzewa jest 
stosowana w leczeniu przeziębień i bólu 
żołądka, natomiast sok z jego liści jest zale-
cany w chorobach skóry i leczeniu malarii.

Zewnętrzna część owoców czerpni, 
podobna do łupiny orzecha, stanowi pod-
stawę wyrobów rękodzielniczych oraz służy 
jako naturalny i  praktyczny pojemnik.

Warto wiedzieć, że nawet w  Polsce 
może być ona hodowana, oczywiście przy 
zagwarantowaniu optymalnych warunków 
rozwoju. Cieszyć nas swym pięknem, bę-

dzie wyłącznie w słonecznych pomiesz-
czeniach, o stałej temperaturze powyżej 
290C, oraz regularnym podlewaniu. Lubi 
glebę o pH 5,5-7,5, wzbogaconą piaskiem. 
Z zakupem  nasion tego oryginalnego drze-
wa armatniego nie ma żadnego problemu, 
każdy więc może swobodnie rozwijać 
ogrodniczo-szklarniowy talent.

43

5
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śnienia pochodzenia nazw roślin, dawne 
nazwy naukowe i  ludowe, odniesienia do 
zabytków literatury przyrodniczej i bota-
nicznej, począwszy od autorów starożyt-
nych i renesansowych, zastosowanie, jakie 
znajdowali dla drewna, kwiatów i owoców 
– nasi przodkowie.

To wydanie Dendrologii jest, w porów-
naniu poprzednimi, opatrzone znacznie 
większą liczbą ilustracji, ale nadal są to wy-
łącznie oryginalne portrety roślin – rysunki 
piórkiem, na podstawie szkiców w ołówku, 
wykonane w ciągu ostatniego półwiecza 
przez autorów książki, zwykle w  terenie, 
czasem – w herbariach.

Książka przeznaczona jest przede 
wszystkim dla studentów biologii, ogrod-
nictwa, architektury krajobrazu, ochrony 
środowiska i leśnictwa oraz dla ogrodników, 
botaników, szkółkarzy, projektantów ziele-
ni, leśników, a także miłośników przyrody, 
ogrodów, lasów i krajobrazu czy etnobotani-
ki, czy szerzej – wielbicieli zarówno natury, 
jak i kultury.

w ogrodach i krajobrazie – uległ wybór pre-
zentowanych odmian ogrodowych. Nowe 
wydanie zawiera sporo informacji z dziedzi-
ny etnobotaniki, z pogranicza dendrologii, 
literatury pięknej i kultury materialnej; czy-
telnik znajdzie tu m.in. szczegółowe obja-

15 września 2021 r. w Instytucie Tech-
nologiczno-Przyrodniczym Państwowym 
Instytucie Badawczym w Falentach odbyła 
się XXVII Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowa pt. „Problemy intensyfikacji produkcji 
zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony śro-
dowiska, standardów UE i produkcji energii 
alternatywnej, w tym biogazu”. Konferencja 
była transmitowana on-line i  jest dostęp-
na na platformie YouTube (https://www.
youtube.com/watch?v=yb9Tu_Sq4Cg). 
Podczas konferencji poruszano wiele tema-
tów dotyczących zrównoważonego rozwoju 
w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochrony 
środowiska z elementami infrastruktury na 
obszarach wiejskich, ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych i amoniaku oraz ener-
gii odnawialnej. Zostały one podzielone na 
sesje: plenarną; energia odnawialna oraz 
nowoczesny chów zwierząt inwentarskich 
przyjazny dla środowiska i klimatu; poste-
rową. Odbył się też część szkoleniowa doty-
cząca programów badawczych. Wygłoszo-
no dwie prezentacje przygotowane przez 
Tomasza Mroza z działu krajowego punktu 
kontaktowego – NCBR pt. „Horyzont Euro-
pa – Klaster 6 Żywność, biogospodarka, 
zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko” 

oraz Aleksandra Bomberskiego, krajowe-
go brokera innowacji pt. „Działanie ›Współ-
praca‹ narzędziem do wielopodmiotowego 
wdrażania innowacji w polskim sektorze 
rolno-spożywczym”.

W  konferencji wzięło udział ok. stu 
uczestników z kraju i zagranicy, m.in. z Po-
litechniki Koszalińskiej, Wyższej Szkoły 
Agrobiznesu, Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego w Szczecinie, 
SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu, Instytutu Zootechniki 
PIB w Krakowie, Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, Politechniki Białostockiej, Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, Stacji Do-
świadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, BELAGROMECH, Mińsk (Białoruś), 
GNU VNII Kormov im. V.R. Viliamsa, Mo-
skwa, (Instytut Pasz), RUNIP “IMSKH NAN 
Belarusi”, Mińsk, Łotewskiego Uniwersy-
tetu Rolniczego, Jelgava, GNU NIISH Rol-
niczego Instytutu Naukowo-Badawczego, 
Kirów, FGBNU FANC Północnego-Wschodu 
im. N.V. Rudnickiego, Kirów, Państwowe-

go Inżynieryjno-Ekonomicznego Instytutu 
w Knyaginino (Rosja).

Wygłoszono 37 referatów i 19 posterów, 
z czego 32 wystąpienia były w językach ob-
cych (rosyjskim i angielskim).

Organizacja konferncji była możliwa 
dzięki współorganizatorom: Katedrze In-
żynierii Odnawialnych Źródeł Energii Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie; Wyższej Szko-
le Agrobiznesu w Łomży; Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego; Uniwersytetowi 
Rolniczemu w Krakowie.

W wyniku nadesłanych prac wydano 
dwie monografie: pt. „Doskonalenie tech-
nologii produkcji rolnej, w tym energii odna-
wialnej, z uwzględnieniem wymagań zrów-
noważonego rozwoju” oraz pt. „Проблемы 
интенсификации животноводства с 
учетом охраны окружающей среды 
и производства альтернаtивных 
исtочников энергии,  в том числе биогаза 
(Problems of intensification of animal pro-
duction including environment protection 
and alternative energy production as well 
as biogas)”.

AURA była patronem medialnym konfe-
rencji. (kb)

Konferencja nt. 
problemów intensyfikacji produkcji zwierzęcej

19 listopada br. Wydawnictwo Nauko-
we PWN wyda książkę pt. 

"
Dendrologia". 

Trzynaste (piąte w PWN), gruntownie uno-
wocześnione i rozszerzone wydanie, stwo-
rzonego przed kilkudziesięciu laty przez 
zmarłego w  2003 r. doc. Włodzimierza 
Senetę, podstawowego na rynku polskim 
podręcznika dendrologii. Autorami tej edycji 
są dr hab. Jakub Dolatowski, emerytowany 
wykładowca dendrologii na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz SGGW oraz prof. Jerzy 
Zieliński, emerytowany pracownik Instytutu 
Dendrologii PAN i Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu.

Najistotniejszą zmianą w  stosunku 
do poprzednich wydań jest dostosowanie 
układu systematycznego książki do An-
giosperm Phylogeny Group (APG IV) oraz 
uwzględnienie najnowszych ujęć taksono-
micznych wielu rodzin, rodzajów czy gatun-
ków. Gruntownej przebudowie – dostoso-
waniu do współczesnych realiów i zarazem 
ograniczeniu się do przedstawienia jedynie 
tych form, które znalazły trwałe miejsce 
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ważnym i świeżym. Tak opisuje go rek-
tor Uniwersytetu Śląskiego,  prof. dr hab. 
Ryszard Koziołek: „W  degradacji Rawy 
streszcza się przemysłowa historia regionu 
i uniwersalne problemy, z jakimi borykamy 
się jako  ludzkość. Ziemia, woda, powie-
trze, wszystko co żyje, oraz ludzkie dzieła 
są przedmiotem badań naukowych, ale 
czasem w poszukiwaniu sztucznej inteli-
gencji lub bozonu Higgsa zapominamy, że 
obiekty naszych badań i problemy, których 
rozwiązanie może poprawić nasze życie, 
są tu oto”.

Stoiska festiwalowe rozciągnięte na kil-
kuset metrach obejmowały różne strefy. 
Była więc strefa miasta i wody, medycyny 
i  zdrowia, przyrody, nauk humanistycz-
no-społecznych, techniki, nauk ścisłych, 
a nawet strefa Stanisława Lema. W każ-
dej z nich byli liderzy i mnogość tematów, 
choćby takich jak: mózg na fotelu, na-
uczyciel – anioł czy coach, z siekierą na 
Słońce, kwadratura koła, jak projektować 
guzik i miasto, przetarg na Marsie, szkło 
– tworzywo przyszłości, od Rawy do Bał-
tyku, oczy rysia, czym jest życie, sztuka 
na Śląsku Cieszyńskim, tunele drogowe, 
co znaczy „być sobą”… Osią rzeczywistą, 
a  i symboliczną, festiwalowych spotkań 
była w sposób  naturalny  Rawa.

Może to brzmieć pospolicie, ale prze-
cież nauka musi być bliżej nas, byśmy le-
piej pojmowali jej sens. Bo, to ona przecież 
ma wypełniać nasze oczekiwania, nasze 
nadzieje.

Festiwal zgromadził najwybitniejszych 
śląskich specjalistów oraz gości z zagrani-
cy. Prezentowali oni swoje dokonania, roz-
mawiali z katowiczanami o wyzwaniach 
współczesnej nauki. Także o tym, jak może 
ona naprawić świat. Festiwal umożliwił, 
w niebanalny sposób, kontakt przeciętnego 
obywatela z naukowcami. Być może po-
budził go do lepszego rozumienia świata.

Hasło „Nauka nad Rawą” zostawiło 
swój ślad. Dało asumpt do przedsięwzięć 
natury praktycznej. Miasto, wespół z kato-
wickimi uczelniami rozpoczęło prace nad 
koncepcją całkowitej rewitalizacji Rawy. Te-
reny wzdłuż rzeki przekształcone zostaną 
w obszary rekreacji i popularyzacji nauki.

Myślę, że sam wielki Strauss byłby rad 
z takiego obrotu sprawy.

Był czas, kiedy zbezczeszczona rzeka 
stała się inspiracją. To przecież  Ireneusz 
Dudek wylansował głośny festiwal  muzyki 
bluesowej o znanej do dziś nazwie „Rawa 
Blues”, to rodzimi fabrykanci produkowali 
przez wiele lat najlepsze w demoludach 
żyletki Rawa-lux.

Dziś rzeka płynie przez środek Katowic, 
wstydliwie  ukryta w podziemnym korycie. 
Stała się smutnym obrazem gospodarki 
sockapitalistycznej, bez cienia nadziei na 
rychłą odnowę. Dźwignęły się z  upadku 
Tamiza i Sekwana – daleko większe i bar-
dziej zanieczyszczone rzeki. Rawa wciąż 
próbuje.

Kiedyś, w  kilku miastach, toczył się 
spór o urodę rzeki i jej  koryto. W Chorzowie 
i w Świętochłowicach mówiło się głośno 
o przykryciu Rawy i  pozbyciu się przykrych 
zapachów. Na zamurowanym lustrze  wody 
miały powstać  ścieżki spacerowe dla pie-
szych  i  trakty dla rowerzystów, łączące  
świętochłowicką „Skałkę” z chorzowskim 
„Parkiem Róż”. Specjaliści z Katowic uzna-
li, że będzie lepiej dla mieszkańców i dla 
miasta, jeśli rzeka wyjdzie z  podziemia 
i ukaże swe oblicze. Po trosze tak się stało, 
z marnym jednakże  skutkiem. Pojawiło się 
kilka mini kaskad, parę nabrzeżnych palm 
w donicach i fragment  koryta w kamieniu.

 W takich oto warunkach, nad złą rzeką, 
odbył się 5. Śląski Festiwal Nauki. Wedle 
organizatorów miał swój sens. Był czymś 

Olgierd WIECZOREK

Zła  rzeka

N iejaki Carl Welt zapytany przez 
znajomych, gdzie kupił swój nowy 

hotel, odpowiedział z dumą – nad Rawą. 
Działo się to w połowie XIX wieku, kiedy 
Katowice były jeszcze małą, nieznaną 
wsią – bez kościoła, ratusza i  dworca. 
W okolicy istniało raptem kilka manufaktur 
i parę zajazdów. Życie towarzyskie jednak 
kwitło. W karnawale roku 1850 zjechał tu 
Johan Strauss młodszy ze swą kapelą 
i słynnymi na cały świat walcami wiedeń-
skimi. To było zjawisko tak samo zadzi-
wiające jak miejscowa rzeka – „urokliwa 
i czysta niczym górski potok”. Niektórzy 
podejrzewają, że była inspiracją do skom-
ponowania słynnego walca „Nad pięknym 
modrym Dunajem”.

Dziś nie ma już śladu po hotelu Welta 
i hucznych rautach. Została Rawa. Płynie 
jak dawniej przez 20 kilometrów. Swój bieg 
zaczyna w Rudzie Śląskiej. Dalej przebija się 
przez Chorzów,  Katowice, Mysłowice i So-
snowiec, skąd wodami Czarnej Przemszy   
wpada do Wisły. Od stu lat nie zmieniła 
swego charakteru – udaje rzekę. Miejsco-
we kopalnie pozbawiły ją bowiem  natural-
nych źródeł. Wciąż pozostaje kolektorem 
komunalnym, wypełnionym deszczów-
ką i miejskimi ściekami. Przykry zapach 
i ponury kolor uczyniły z niej ekologiczny 
wyrzut sumienia. Jest biologicznie jałowa, 
bez krzty życia. Wedle kronik, ostatnią rybę 
widziano w niej w 1893 r.
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PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO

prof. dr hab. Piotr SKUBAŁA
Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski

Granice planetarne i zrównoważona przyszłość 
ludzkości
Biodiversity Protection or Ecocide

W 2009 r. grupa naukowców przedstawiła koncepcję granic planetarnych, 
które pozwalają wyznaczyć bezpieczną przestrzeń dla naszych działań 
jako warunku koniecznego dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju. 
Autorzy określili dziewięć takich „granic wytrzymałości Ziemi”, wyznacza-
jących ramy, w których możemy bezpiecznie gospodarować zasobami 
Ziemi. Cztery z dziewięciu granic planetarnych zostało przekroczonych. 
W „strefie wysokiego ryzyka” znajdują się różnorodność biologiczna 
i tempo jej wymierania oraz obieg azotu i fosforu. Kolejne dwie, zmiany 
klimatu oraz deforestacja, lokują się w „strefie niepewności”. W „strefie 
bezpiecznej” znajdują się trzy procesy: zakwaszenie oceanów, zasoby 
wody słodkiej i warstwa ozonowa. Odnośnie dwóch procesów (zanie-
czyszczenia powietrza i nowych substancji w środowisku) nie udało się 
określić progu bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: granice planetarne, rozwój zrównoważony, różnorod-
ność biologiczna, zmiany klimatu

In 2009, a group of scientists presented the concept of planetary bo-
undaries that allow us to designate a safe space for our activities as 
a prerequisite for ensuring sustainable development. The authors have 
defined nine such “Earth’s endurance limits” that define the framework 
within which we can safely manage Earth’s resources. Four of the nine 
planetary boundaries have been crossed. The “high risk zone” includes 
biodiversity and the rate of its extinction, as well as the nitrogen and 
phosphorus cycle. The next two, climate change and deforestation, are 
located in the “uncertainty zone”. There are three processes in the “safe 
zone”: ocean acidification, freshwater resources and the ozone layer. For 
two processes (air pollution and new substances in the environment), no 
safety threshold could be established.
Keywords: planetary boundaries, sustainable development, biodiversity, 
climate change

R ozwój zrównoważony (sustainable 
development) jest pojęciem, które 

zrobiło ogromną karierę począwszy od 
końca lat 80. Wyraża ono nasze nadzieje 
na zachowanie naturalnego środowiska 
dla przyszłych pokoleń, nadzieję na osią-
gnięcie kompromisu między przyrodą, 
gospodarką i społeczeństwem. Klasycz-
na definicja rozwoju zrównoważonego, 
jako celu, do którego powinniśmy dążyć, 
aby ocalić siebie i Ziemię przed zagładą, 
została podana przez Światową Komisję 

Środowiska i  Rozwoju (UNCED), znaną 
również pod nazwą Komisji Brundtland. Jej 
autorzy piszą: Zrównoważony rozwój to taki, 
który wychodzi naprzeciw współczesności, 
bez narażania na szwank możliwości przy-
szłych pokoleń do zaspokajania własnych 
potrzeb [1]. Podstawowy cel rozwoju zrów-
noważonego można sformułować jako 
takie działanie, które nie przyczyni się do 
pogorszenia stanu środowiska, które za-
gwarantuje przyrodnicze podstawy funk-
cjonowania systemów społeczno-gospo-

darczych. Rozwój zrównoważony można 
określić również jako swoisty kompromis 
między środowiskiem, społeczeństwem 
i gospodarką. Premier Norwegii Gro Har-
lem Brundtland, która położyła ogromne 
zasługi na rzecz upowszechnienia idei roz-
woju zrównoważonego, pisze we wstępie 
do „Naszej wspólnej przyszłości”: To co jest 
potrzebne teraz, to nowa era wzrostu ekono-
micznego – wzrostu, który jest gwałtowny 
a równocześnie społecznie i środowiskowo 
zrównoważony [1]. 

Koncepcja rozwoju zrównoważonego 
została przedstawiona po raz pierwszy 
w latach 70., ale swój wymiar międzyna-
rodowy otrzymała dopiero w 1992 r. na 
Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Po blisko 
30 latach rozwój zrównoważony wciąż 
pozostaje mglistą i odległą perspektywą. 
Podstawowy kłopot wynika z  trudności 
w precyzyjnej jego ocenie, określeniu pre-
cyzyjnych ram naszej działalności, aby 
można ją uznać za zrównoważoną.

Doczekaliśmy się jednak dość precy-
zyjnej metody pozwalającej wyznaczyć 
bezpieczną przestrzeń dla naszych działań 
jako warunku koniecznego dla zapewnie-
nia zrównoważonego rozwoju. W 2009 r. 
grupa naukowców pod przewodnictwem 
Johana Rockströma z Stockholm Resilien-
ce Centre i Willa Steffena z Australijskiego 

 W opinii niektórych uczonych koncepcja granic planetarnych to najważniejsze odkrycie naukowe ostatnich lat.
https://pixabay.com/pl/illustrations/ziemia-przestrze%c5%84-%c5%9bwiat%c5%82o-s%c5%82onecz-
ne-1756274/
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Uniwersytetu Narodowego przedstawiła 
koncepcję granic planetarnych. Pojęcie 
to dotyczy procesów systemu Ziemi (glo-
balny ekosystem) i granic, których prze-
kroczenie może wywołać nagłą, nielinio-
wą i nieodwracalną zmianę środowiska 
w skali kontynentalnej lub globalnej (np. 
punkty krytyczne w ziemskim systemie kli-
matycznym). Autorzy określili dziewięć ta-
kich „granic wytrzymałości Ziemi”, kluczo-
wych dla trwania życia na Ziemi [2]. Celem 
autorów było określenie dla społeczności 
międzynarodowej, w tym rządów, między-
narodowych organizacji, społeczeństwa 
obywatelskiego, innych naukowców i sek-
tora biznesu, ram, w których możemy bez-
piecznie gospodarować zasobami Ziemi.

Dla każdej z granic planetarnych, sys-
temów kluczowych dla tego, żeby Ziemia 
była dla nas bezpiecznym miejscem do 
życia, przypisano wartości, które okre-
ślają, czy znajdujemy się w „strefie bez-
piecznej” (zielonej), „strefie niepewności” 
(żółtej), czy w „strefie wysokiego ryzyka” 
(czerwonej). Tylko trzy systemy znajdu-
ją się w strefie bezpiecznej, w przypadku 
dwóch nie wiemy jak blisko granicy za-
grożenia jesteśmy, a  cztery granice już 
dawno zostały przekroczone. Obserwując 
doniesienia medialne i toczące się dysku-
sje wydawać by się mogło, że najgorzej 
jest z klimatem. Są jednak dwa systemy, 
znajdujące się w strefie czerwonej, gdzie 
jest dużo gorzej niż z klimatem. Pierwszy 
z nich, gdzie sytuacja jest najgorsza, to 
wielkie wymieranie gatunków. Naturalne 
tempo wymierania gatunków ocenia się na 

leśnych powinno było zostać niezmienio-
nych. Tymczasem do obecnyh czasów 
zredukowano je do ok. 60% wcześniejszej 
powierzchni [3].

W przypadku dwóch systemów obecna 
wiedza naukowa nie pozwoliła wyznaczyć 
progów krytycznych. Dotyczy to zanie-
czyszczenia powietrza i nowych substancji 
w środowisku. Można jednak podejrzewać, 
że i w tym wypadku sytuacja jest groźna. 
Dziewięć na dziesięć osób na Ziemi od-
dycha zanieczyszczonym powietrzem, 
stworzyliśmy już co najmniej 100 tysięcy 
„nowych związków”, z których wiele ma 
negatywne oddziaływanie na organizmy. 
W strefie zielonej znajdują się trzy procesy: 
zakwaszenie oceanów, zasoby wody słod-
kiej i warstwa ozonowa. Jednak w miarę 
bezpieczni możemy czuć się jedynie w od-
niesieniu do stratosferycznego stężenia 
ozonu. W przypadku dwóch pozostałych 
sytuacja może stać się dramatyczna 
w niedługim czasie [3].

Żyjemy na planecie zdominowanej 
przez ludzi, obciążamy ponad miarę sys-
temy na Ziemi. Jeżeli pragniemy zapewnić 
ludzkości zrównoważoną przyszłość na 
Ziemi, musimy zmienić nasze życie tak, 
by wszystkie systemy Ziemi znalazły się 
w  strefie bezpiecznej. Jesteśmy pierw-
szym pokoleniem, które dzięki nauce wie, 
w jakim zakresie nadwyrężamy stabilność 
i  potencjał naszej planety i  co musimy 
zrobić, aby podtrzymać rozwój ludzkości 
w  znanej nam formie. Dzisiaj zdajemy 
sobie sprawę, że zagrożenie dla życia na 
Ziemi i systemu klimatycznego są na tyle 
poważne, że kontynuacja dotychczasowe-
go modelu biznesu jak zwykle i nadzieja, 
że jakoś się wszystko ułoży, nie jest żad-
nym rozwiązaniem, jest postawą wysoce 
niemoralną. Żyjemy w czasie, w którym 
szybkie, radykalne zmiany są konieczne, 
co daje przestrzeń dla innowacji, nowych 
idei i nowych paradygmatów. Rozpoczyna-
my podróż ku wyzwaniom stojącym przed 
ludzkością w celu osiągnięcia globalnego 
zrównoważenia.
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jeden gatunek na milion rocznie. Obecnie 
szacunki mówią o tym, że znika ich od 100 
do 1000 razy więcej każdego roku. Granica 
bezpieczeństwa w tym przypadku to utra-
ta 10 gatunków na milion w ciągu roku. 
Tymczasem obecnie tracimy co najmniej 
100 gatunków na milion w  ciągu roku. 
W „strefie wysokiego ryzyka” znajdują się 
także cykle biogeochemiczne, a konkretnie 
cykl obiegu fosforu i azotu w przyrodzie.  
Wpływamy na ich obieg w  środowisku, 
głównie stosując nadmierną ilość nawo-
zów sztucznych, rozwijając przemysłową 
hodowlę zwierząt. Obecnie ponad 100 mi-
lionów ton nawozów opartych o azot trafia 
każdego roku na pola uprawne. Zbyt wiele 
nawozów bogatych w te pierwiastki tra-
fia do rzek i oceanów, przyspieszając tam 
wzrost glonów, w wodzie zaczyna brako-
wać tlenu dla ryb, rośnie liczba martwych 
stref w oceanach [3].

W „strefie niepewności” znajdują się 
zmiany klimatu i ich zmienna kontrolna – 
stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. 
Granica bezpieczeństwa dla tego systemu 
to 350 ppm CO2 w atmosferze, powyżej 
zaczyna się strefa żółta. Punkt krytyczny 
wyznaczono na 450 ppm, tymczasem 
obecnie jest to już 415 ppm. Wiele wska-
zuje na to, że po przekroczeniu tego punk-
tu może być za późno, gdyż w przypadku 
zmian klimatu może zadziałać efekt domi-
na. Granica planetarna została także prze-
kroczona w odniesieniu do użytkowania 
gruntów, w tym wypadku wyrażoną jako 
powierzchnię wylesioną, zamienioną na 
pola uprawne. Szacuje się, że 75% terenów 

Granice planetarne pozwalają określić jak bardzo możemy eksploatować Ziemię, żeby być bezpiecznymi
Fot. Piotr Skubała
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Obowiązki po stwierdzeniu wygaśnięcia, cofnięcia 
lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego
Pytanie: Czy po stwierdzeniu wygaśnięcia, cofnięciu lub ogranicze-
niu pozwolenia wodnoprawnego możliwe jest nałożenie określonych 
obowiązków na podmiot, który posiadał takie pozwolenie?

Przedsiębiorca z Bukowna

Odpowiedź: Przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego 
przewiduje art. 414 ustawy Prawo wodne (DzU z 2021 r., poz. 624 
z późn. zm.; dalej skrót: p.w.), z kolei w art. 415 p.w. uregulowane 
zostały przesłanki cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodno-
prawnego bez odszkodowania. Zaistnienie przesłanek określonych 
w przepisach art. 414 i art. 415 p.w. nie wystarcza do pozbawienia 
mocy prawnej pozwolenia wodnoprawnego, ponieważ konieczne 
jest stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwole-
nia wodnoprawnego, które następuje w drodze decyzji wydawanej 
z urzędu lub na wniosek (art. 418 ust. 1 p.w.). Jedynie w przypadku 
upływu terminu, na który pozwolenie zostało wydane, nie wydaje się 
decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego (art. 
418 ust. 2 p.w.).

Na mocy art. 418 ust. 3 p.w. organ właściwy w sprawach po-
zwoleń wodnoprawnych po stwierdzeniu wygaśnięcia, cofnięciu lub 
ograniczeniu pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji:
1) nakłada obowiązek usunięcia negatywnych skutków w środowisku 
wynikających z wykonywania pozwolenia wodnoprawnego lub po-
wstałych w wyniku działalności prowadzonej niezgodnie z warunkami 
określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym,
2) nakłada obowiązki niezbędne do kształtowania zasobów wod-
nych – a także określa zakres i termin wykonania tych obowiązków. 
Brzmienie tego przepisu wskazuje na to, że organ powinien nałożyć 
wspomniane obowiązki. Jedynie w przypadku wygaśnięcia pozwo-
lenia wodnoprawnego z mocy prawa, a więc w przypadku upływu 
terminu, na jaki zostało ono wydane, tych obowiązków organ nie 
nakłada. Wyjaśnić należy ratio legis tego przepisu. Uzasadnione jest 
pytanie: dlaczego ustawodawca wprowadził właśnie takie rozwią-
zanie prawne? Aby to wyjaśnić, należy odwołać się do art. 403 ust. 
1 p.w., który stanowi, że w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się 
obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, 
interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzo-
nego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 
wodnych w szczególności: 1) obowiązki wobec innych zakładów 
posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do ry-
bactwa, narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego 
pozwolenia wodnoprawnego; 2) obowiązek wykonania urządzeń 
zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki 
wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego; 3) niezbędne przed-
sięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko.

Ustawodawca uznał, że upływ terminu, na jaki zostało wyda-
ne pozwolenie wodnoprawne jest równoznaczny z realizacją obo-
wiązków nałożonych na podmiot w tym pozwoleniu, dlatego nie ma 
konieczności wydawania kolejnej decyzji nakładającej dodatkowe 
obowiązki. W pozostałych przypadkach, czyli w przypadku zrzeczenia 
się pozwolenia wodnoprawnego przez posiadacza pozwolenia, bądź 
w przypadku jego cofnięcia lub ograniczenia przez organ właściwy 
w sprawach pozwoleń wodnoprawnych ustawodawca domniemał, 
że podmiot (posiadacz pozwolenia) mógł nie zrealizować nałożo-
nych w pozwoleniu wodnoprawnym obowiązków i dlatego przewi-
dział instytucję nałożenia określonych obowiązków w decyzji, po 
stwierdzeniu wygaśnięcia, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia 

wodnoprawnego. Logiczna analiza prowadzi zatem do wniosku, że 
organ powinien w drodze decyzji, po stwierdzeniu wygaśnięcia, cof-
nięcia bądź ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego, nałożyć takie 
obowiązki, które zostały nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym, 
ale które nie zostały jeszcze zrealizowane. Problematyka nałożenia 
owych obowiązków wymaga omówienia.

Podkreślić należy, że obowiązek usunięcia negatywnych skutków 
w środowisku dotyczyć może jedynie tych skutków, które wynikają 
z wykonania pozwolenia wodnoprawnego lub powstałych w wyniku 
działalności prowadzonej niezgodnie z warunkami określonymi w po-
zwoleniu wodnoprawnym. Tylko w razie spełnienia tych przesłanek 
możliwe jest nałożenie dodatkowych obowiązków. Teoretycznie ist-
nieje również możliwość stwierdzenia przez organ, że takie skutki nie 
występują, wówczas organ nie ma możliwości nałożenia usunięcia 
negatywnych skutków w środowisku.

W odniesieniu do kwestii nałożenia obowiązków niezbędnych 
do kształtowania zasobów wodnych, w pierwszej kolejności należy 
odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób możliwe jest kształtowanie 
tych zasobów, a następnie konieczne jest określenie, jakich obowiąz-
ków organowi właściwemu w sprawach pozwoleń wodnoprawnych 
nałożyć nie wolno. Mając takie ustalenia, przyjąć należy, że wszyst-
kie pozostałe obowiązki są możliwe do nałożenia w drodze decyzji 
wydanej po stwierdzeniu wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia 
pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z treścią art. 16 pkt 65 p.w. 
kształtowaniu zasobów wodnych lub korzystaniu z tych zasobów 
służą urządzenia wodne, określone w tym przepisie. Obowiązki nie-
zbędne do kształtowania zasobów wodnych są zatem nierozerwal-
nie związane z urządzeniami wodnymi. Kwestie związane z losem 
urządzeń wodnych po wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego lub 
jego cofnięciu reguluje art. 419 p.w. 

Z przepisów prawa, m.in. z art. 226 p.w. wynika, że utrzymanie 
wód, w tym kształtowanie zasobów wodnych stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa, należy do właściciela wód, jeżeli w obrocie 
prawnym nie ma żadnej decyzji – pozwolenia wodnoprawnego. 
Nałożenie z urzędu takiego obowiązku bezterminowo na podmiot, 
który w przeszłości miał pozwolenie wodnoprawne (które jednak 
utraciło moc obowiązującą), bez zgody strony i nieodpłatnie, jest 
nadużyciem prawa.

Ramy tekstu uniemożliwiają przedstawienie szczegółowej analizy 
tego zagadnienia, lecz umożliwiają wskazanie wniosków takiej anali-
zy. Warto w tym miejscu przytoczyć fragment wyroku NSA z 5 stycz-
nia 2018 r. (II OSK 972/17), w którym sformułowano niezwykle istotne 
zastrzeżenie, że stwierdzając wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego, 
nie można jednocześnie nałożyć na adresata tej decyzji bezterminowo 
(bez jego wniosku) takich samych obowiązków, jakie wynikały z wcześniej 
wydanej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, uzasadniając to jedynie 
tym, że są to obowiązki niezbędne do kształtowania zasobów wodnych.

Podsumowując należy wskazać, że organ właściwy w sprawach 
pozwoleń wodnoprawnych nie może po stwierdzeniu wygaśnięcia, 
cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego nałożyć 
w drodze decyzji obowiązków niezbędnych do kształtowania zaso-
bów wodnych, których wykonanie wymagałoby uzyskania nowego 
pozwolenia wodnoprawnego, jak również obowiązków tożsamych 
z tymi, które objęte były wygaszonym pozwoleniem wodnoprawnym 
i tego pozwolenia wymagającym.

dr Daria DANECKA
Instytut Nauk Prawnych PAN
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Skuteczny recykling toreb
Rocznie powstaje ponad 300 milionów ton odpadów z two-

rzyw sztucznych. Większość odpadów plastikowych trafia na 
wysypiska śmieci lub do oceanów. Znaczna część tworzyw 
sztucznych rozpada się na mikroplastiki, które są połykane przez 
ryby i inne organizmy, powodując spustoszenie w ekosystemach 
morskich. Naukowcy z Politechniki Kalifornijskiej wykorzystali 
pirolizę katalityczną do przekształcenia plastikowych odpadów 
w cenne źródło paliwa. Piroliza to termochemiczny rozkład materii 
opartej na węglu, przy braku dostępu tlenu. Badacze skupili się na 
recyklingu plastiku, przekształcaniu go w inne elementy lub w parę 
za pomocą ciepła. Ten pirolityczny proces przekształca pierwot-
ne odpady organiczne w zrównoważone paliwo lub inne cenne 
substancje chemiczne. Innowacyjną częścią eksperymentu jest 
katalizator, ponieważ wymaga on tylko jednego kroku, aby uzyskać 
pożądany produkt paliwowy w stosunkowo niskich temperatu-
rach. Katalizator został przygotowany przez zanurzenie substratu 
zeolitowego w roztworze wodnym zawierającym nikiel i wolfram. 
Następnie został wysuszony w temperaturze 500°C. Zsyntetyzo-
wany katalizator został użyty w połączeniu z zaprojektowanym 
w laboratorium, jednostopniowym reaktorem pirolitycznym, który 
pracował w temperaturze zadanej 360°C, aby rozbić mieszaninę 
plastikowych toreb na zakupy. Proces katalityczny zastosowany 
w tym eksperymencie na plastikowych odpadach może być rów-
nież wykorzystany do przetwarzania innych odpadów, jak obornik, 
stałe odpady komunalne i zużyty olej silnikowy, w celu uzyskania 
użytecznych produktów energetycznych. Naukowcy uważają, że 
ich odkrycie to ostateczny krok w kierunku zmniejszenia zależno-
ści od paliw kopalnych. W przyszłości zespół będzie pracował nad 
wyjaśnieniem mechanizmu pękania, który zachodzi na powierzch-
ni katalizatora. Ponadto zespół będzie próbował zoptymalizować 
produkcję oleju napędowego z różnych odpadów plastikowych.

Turning plastic grocery bags into sustainable fuel, www.sciencedaily.com, 3 listo-
pada 2021 r.

Lepsze spalanie biomasy
Zanieczyszczenia powietrza emitowane w wyniku spalania 

biomasy w budynkach mieszkalnych powodują choroby układu 
oddechowego i układu krążenia, a także wpływają niekorzystnie 
na klimat. Spalanie biomasy w budynkach mieszkalnych zostało 
uznane za główne źródło zanieczyszczenia powietrza niemal na 
całym świecie, powodując szczególnie wysoką emisję drobnych 
cząstek stałych, sadzy i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA). Obecnie producenci pieców i kominków 
stoją przed nowymi wyzwaniami, ponieważ wkrótce będą musieli 
spełnić zaostrzające się przepisy dotyczące emisji, jak dyrektywa 
Ecodesign, która wejdzie w życie w Unii Europejskiej w 2022 r.  
W związku z tym istnieje zapotrzebowanie na nowe rozwiązania 
w zakresie kontroli emisji dla spalania biomasy w budynkach 
mieszkalnych. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet 
Wschodniej Finlandii przedstawiają nową metodę redukcji emi-
sji cząstek stałych: wysokotemperaturowy elektryczny kolektor 
sadzy, HiTESC. W HiTESC elektrycznie izolowana elektroda wyso-
kiego napięcia została zainstalowana w komorze spalania, gdzie 
generuje pole elektryczne. Cząsteczki, które nabierają ładunków 
elektrycznych, są zbierane na powierzchni elektrody i utleniane 
w wysokich temperaturach. Stosując technologię HiTESC, bada-
cze osiągnęli wydajność redukcji drobnych cząstek na poziomie 

45% w piecu murarskim opalanym drewnem. Badacze stwierdzili, 
że efektywność redukcji w metodzie zależała od fazy spalania. 
Zaletami HiTESC są: prosta konstrukcja, niewielka zajmowana 
przestrzeń oraz niskie zużycie energii. Ponadto, nie wymaga on 
oddzielnego mechanizmu czyszczącego. Rozwiązanie może być 
również montowane w urządzeniach spalających drewno, aby 
osiągnąć przyszłe limity emisji bez konieczności stosowania kosz-
townych systemów oczyszczania spalin. Według naukowców 
konieczne są dalsze badania w celu optymalizacji generowanego 
pola elektrycznego do osiągnięcia potencjalnie wyższej wydajno-
ści redukcji dla cząstek stałych.

Electric soot collector shows promise in mitigating emissions from residential bio-
mass combustion, www.sciencedaily.com, 3 listopada 2021 r.

Mikrobowe biopaliwo
Naukowcy z Uniwersytetu w St. Louis odkryli nowy sposób 

szkolenia mikrobów do produkcji biopaliwa. Zespół biologów i in-
żynierów zmodyfikował mikroba o nazwie Rhodopseudomonas 
palustris tak, że może on produkować biopaliwo przy użyciu tyl-
ko trzech odnawialnych i naturalnie występujących składników: 
dwutlenku węgla, energii elektrycznej generowanej przez panele 
słoneczne i światła. Otrzymany n-butanol jest alternatywnym pa-
liwem o neutralnej zawartości węgla, które może być stosowane 
w mieszankach z olejem napędowym lub benzyną. Naukowcy 
wykorzystali mechanizm elektrosyntezy mikrobiologicznej, aby 
przekształcać dwutlenek węgla w związki wielowęglowe będące 
biopaliwem. Stworzone paliwo ma wysoką wartość energetyczną 
i niską tendencję do parowania lub rozpuszczania się w wodzie 
bez spalania. Jest to szczególnie ważne w porównaniu z etano-
lem, który jest powszechnie stosowanym biopaliwem. Mikro-
by, które odżywiają się przez elektrosyntezę mikrobiologiczną, 
przyczepiają się bezpośrednio do ujemnie naładowanej katody 
wewnątrz reaktora, dzięki czemu mogą „jeść” energię elektryczną. 
Aby zbadać, w jaki sposób mikrob mógłby zostać wykorzystany 
do produkcji biopaliw, naukowcy stworzyli jego zmutowaną formę, 
która nie mogła wiązać azotu. Następnie naukowcy wprowadzili 
sztuczną ścieżkę biosyntezy n-butanolu. Zbudowana przez nich 
forma mikroba nie była w stanie rosnąć, gdy jedynym źródłem 
azotu był gaz azotowy. Zamiast tego, skierowała swoje wysiłki 
na produkcję n-butanolu - zwiększając wydajność biopaliwa bez 
znacznego zwiększenia zużycia energii elektrycznej. Badanie sta-
nowi pierwszą próbę produkcji biopaliwa przy użyciu zasilanej 
panelem słonecznym platformy elektrosyntezy mikrobiologicznej, 
gdzie dwutlenek węgla jest bezpośrednio przekształcany w płynne 
paliwo. Badacze mają nadzieję, że może to być kamień milowy dla 
przyszłej zrównoważonej produkcji paliwa słonecznego.

Using microbes to make carbon-neutral fuel, www.sciencedaily.com, 3 listopada 
2021 r.

Adam WIECZOREK

CIEKAWOSTKI.indd   27 2021-11-10   09:57:51



Wszystkim czytelnikom, 
reklamodawcom 

oraz autorom współtworzącym 
nasze wydania 

DZIĘKUJEMY za to, 
że jesteście z NAMI

WYDAWNICTWO

WYDAWNICTWO

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT

WYDAWNICTWO

WYDAWNICTWO

POŁĄCZENIE sił to POCZĄTEK, 
POZOSTANIE razem to POSTĘP,

WSPÓLNA praca to  

SUKCES

WYDAWNICTWO

WYDAWNICTWO

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT

WYDAWNICTWO

WYDAWNICTWO

WARIANTY PRENUMERATY AURY na 2022 r.: 
Prenumerata papierowa – czasopismo tylko w wersji papierowej, za jego dostarczenie dolicza-

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