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Zdjęcie na okładce Dorota Łodzińska

 PE przyjął porozumienie w sprawie wody pitnej

W grudniu ub.r. Parlament Europejski przyjął porozumienie z państwami 
członkowskimi w sprawie nowej dyrektywy dotyczącej wody pitnej. Dyrektywa 
zagwarantuje wszystkim Europejczykom lepszy dostęp do wysokiej jakości 
wody wodociągowej.

Komisarz ds. środowiska, oceanów i  rybołówstwa Virginijus Sinkevičius 
powiedział: „Dostęp do bardziej bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych 
jest podstawowym prawem człowieka. Obecny kryzys zdrowotny uświadomił 
nam jeszcze bardziej jego kluczowe znaczenie. Przyjęcie dyrektywy przez Par-
lament stanowi wyraźny sygnał zaangażowania na rzecz bardziej bezpiecznej 
wody wodociągowej dla wszystkich Europejczyków”.

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2020/2184 w  sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia opublikowano 23 grudnia 2020 r. 
w Dzienniku Urzędowym UE. W styczniu br. dyrektywa weszła w życie, a pań-
stwa członkowskie mają dwa lata na jej transpozycję do krajowych przepisów.

Uzgodniony tekst jest zgodny z zaleceniami Światowej Organizacji Zdro-
wia w zakresie standardów bezpieczeństwa dotyczących wody pitnej, a nawet 
wykracza poza te zalecenia. Zawiera też wytyczne dotyczące kontroli wody 
wodociągowej, a także źródeł wody pitnej i systemów dystrybucji w celu zmi-
nimalizowania ryzyka szkodliwego wpływu zanieczyszczenia na zdrowie ludzi 
i zasoby wodne. W dyrektywie zwrócono też uwagę na problem nowych sub-
stancji zanieczyszczających, jak mikrodrobiny plastiku, substancje zaburza-
jące funkcjonowanie układu hormonalnego, a także nowe rodzaje substancji 
chemicznych.

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek poprawy lub 
utrzymania dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich ludzi, skupia-
jąc się przede wszystkim na grupach szczególnie wrażliwych i zmarginalizo-
wanych. Przewidziano w niej również lepszy dostęp obywateli do informacji 
na temat dostawców wody. Dyrektywa zwiększy też zaufanie konsumentów 
do wody pitnej z kranu, ograniczając ilość odpadów powstających w wyniku 
spożywania wody w butelkach z tworzyw sztucznych.

Oprócz tego w nowym akcie prawnym zawarto szczegółowe wymogi w za-
kresie higieny w odniesieniu do materiałów, które mają kontakt z wodą pitną 
– powierza się Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) kluczową rolę w za-
pewnianiu stosowania wyłącznie bezpiecznych substancji w rurach i kranach.

Warto przypomnieć, że większość mieszkańców UE już teraz ma bardzo 
dobry dostęp do wysokiej jakości wody pitnej, m.in. dzięki temu, że od ponad 
30 lat unijne prawo reguluje jej jakość. Nowe przepisy mają zapewnić wysoką 
jakość wody wodociągowej w całej UE. Dyrektywa jest odpowiedzią na inicja-
tywę obywatelską „Right2Water” na rzecz poprawy dostępu wszystkich Euro-
pejczyków do bezpiecznej wody pitnej, podpisaną przez ponad 1,8 mln osób. 
Tym samym jest to pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, która stała 
się prawem.

Zgodnie z nowymi przepisami, państwa członkowskie mają zapewniać nie-
odpłatny dostęp do wody pitnej w budynkach publicznych. Powinny również 
starać się poprawić dostęp do wody bieżącej osobom znajdującym się w trud-
nej sytuacji (uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni, grupy mniejszo-
ściowe).

Według KE, mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby przynieść go-
spodarstwom domowym w  UE oszczędności w  wysokości ponad 600 mln 
euro rocznie. Jeśli wzrośnie zaufanie obywateli do wody wodociągowej, 
zmniejszy się ilość odpadów plastikowych związanych z korzystaniem z wody 
butelkowanej, co m.in. zmniejszy ilość śmieci w morzu. Butelki plastikowe są 
bowiem przedmiotami jednorazowego użytku najczęściej spotykanymi na eu-
ropejskich plażach.

Elżbieta Koniuszy
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Część wody nie bierze udziału w cyklu 
obiegowym, gdyż w różny sposób jest ona 
także związana z minerałami i skałami, jako 
tzw. woda higroskopijna i włoskowata. Na-
wet tak mało plastyczna skała jak granit 
zawiera w 1 m3  ok. 9 dm3  takiej właśnie wo- 
dy. Oddziałuje ona także adhezyjnie z czą-
steczkami mineralnymi, co jest wykorzy-
stywane praktycznie, min. w technologiach 
ceramicznych.

Całkiem odmienny typ wody stanowią 
jej cząsteczki związane strukturalnie z sie-
cią krystaliczną minerałów w postaci tzw. 
wody zeolitycznej, która wypełnia luki w sie-
ci krystalicznej, stanowiąc jak gdyby „zawil-
gocenie” struktury minerału i jest możliwa 
do usunięcia przez parowanie w tempera-
turze 398 K, bez naruszenia struktury mi-
nerału oraz wody krystalizacyjnej. W tym 
ostatnim przypadku woda stanowi istotny 
składnik w budowie sieci przestrzennej, a jej 
usunięciu na ogół w wyższej temperaturze ̶  
towarzyszy zniszczenie pierwotnej struktu-
ry krystalicznej minerału. Wodę zeolityczną 
zawierają np. zeolity, wodę krystalizacyjną 
zaś wszystkie minerały ilaste, takie jak np.: 
kaolinit, haloizyt, illity czy hydromuskowit. 
Obydwa te typy wody zawarte są natomiast 
w montmorylonicie, który z powodu bardzo 
dużej zdolności jej pochłaniania i wymiany 
kationów, jest stosowany m.in. do zmięk-
czania wody.

Spotyka się też minerały, w  których 
woda nie jest związana bezpośrednio z jo-
nami, co ma np. miejsce w ałunach, gdyż 
są one wysoko uwodnione. Jeszcze inaczej 
woda jest związana w wodorotlenkach, któ-
rych prażenie powoduje dehydratację, połą-
czoną z przebudową struktury krystalicznej 
do odpowiednich tlenków.

Nieustająco zaskakuje ona swoimi 
właściwościami, ale też i możliwościami. 
Woda to żywioł, który kreuje otaczający 
krajobraz i decyduje o życiu lub niebycie 
wszystkich żywych organizmów. Zmienia 
ona życie i to zarówno, gdy jej brakuje, jak 
też gdy jest jej nadmiar, bo powoduje za-
lania, powodzie, tsunami. Można ją więc 
traktować jako swoisty klucz do życia. 
Może bowiem być np. źródłem energii 
elektrycznej, sposobem na rekreację, ale 
też drąży skały rozpuszczając je, powoduje 

Woda rozpuszcza, utlenia i hydrolizuje 
związki chemiczne, a  tym samym prze-
kształca je w formy łatwiej przyswajalne dla 
żywych organizmów. Jest także ośrodkiem 
migracji większości pierwiastków chemicz-
nych w ekosystemie, które przemieszają się 
w niej w postaci jonów, molekuł i koloidów. 
Materiały mineralne i substancje organiczne 
woda transportuje w postaci zawiesiny. Tym 
sposobem wody naturalne są połączeniem 
roztworów rzeczywistych z roztworami ko-
loidalnymi i zawiesinami. 

Z kolei opady atmosferyczne stanowią 
wodę destylowaną, zawierającą nieco kwa-
su azotowego(V), amoniaku oraz bakterii. 
W wodach źródlanych rozpuszczone są nie-
kiedy różne związki mineralne. W przypadku 
kiedy ich ilość wynosi więcej niż 1÷3 części 
stałych na 10 000 części wody, określa się 
je jako wody mineralne. W zależności od 
głównego rozpuszczonego w niej składnika 
wyróżnia się:
 � szczawy, z wolnym CO2 i węglanami,
 � solanki, z chlorkiem i wodorowęglanem 

sodu oraz z niewielką ilością związków bro-
mu i jodu,
 � solanki gorzkie, z siarczanami magne-

zu i sodu,
 � wody żelaziste z jonami żelaza (II) i (III),
 � wody siarkowe, z siarkowodorem, siarcz-

kami sodu i wapnia oraz siarczanami(VI) 
magnezu i wapnia, 
 � wody krzemianowe, z  rozpuszczoną 

krzemionką.
 Ponadto wody źródlane zawierają nie-

wielką ilość innych składników mineralnych.
Występująca w  przyrodzie woda nie 

jest więc nigdy czystym związkiem che-
micznym, lecz rozcieńczonym roztworem 
różnych soli mineralnych, czy substancji 
organicznych, zawierających także koloidy, 
zawiesiny i mikroorganizmy. Skład i stężenie 
tych zanieczyszczeń zależy od bardzo wie-
lu czynników. Przykładowo: woda morska 
zawiera głównie sole sodu i magnezu, ale 
też i wapnia oraz potasu w postaci odpo-
wiednich chlorków czy siarczanów, woda 
rzeczna z kolei – oprócz wyługowanych 
z Ziemi soli i związków organicznych oraz 
rozpuszczonego ditlenku węgla, także za-
nieczyszczenia ze ścieków fabrycznych 
i kanalizacyjnych. 

Bez wody nie ma życia

prof. dr hab. inż. Halina PODSIADŁO
Politechnika Warszawska

„Bez wody nie ma życia” – takimi sło-
wami kończył się artykuł zamieszczony 
w miesięczniku Aura (3/2018), do lektury 
którego zachęcam – to z jednej strony dość 
oczywisty banał, z drugiej natomiast brutal-
na prawda... Bez pożywienia człowiek może 
bowiem wytrzymać znacznie dłużej niż bez 
picia, zwłaszcza wody. 

Ziemia nie bez powodu jest nazywana 
Błękitną Planetą, gdyż to właśnie woda jest 
jej głównym składnikiem. ¾ powierzchni 
Ziemi to morza, oceany, jeziora, rzeki i sta-
wy. I choć jest ona bezbarwna w cienkich 
warstwach, to w grubych wykazuje niebie-
skawo-zielone zabarwienie. Występuje też 
w atmosferze ziemskiej w ilości ok. 4% obję-
tości jako para wodna, mgły, krople deszczu 
czy płatki śniegu oraz w mocno ostatnio 
zagrożonych lodowcach. Ponadto zbiera się 
też w postaci tzw. wód gruntowych. Wiele 
minerałów zawiera wodę jako tzw. wodę 
krystalizacyjną.

Ze względu na właściwości jest ona 
jednym z bardziej interesujących – mimo 
stosunkowo prostej budowy – ale może 
nawet najważniejszych związków che-
micznych. Stanowi bowiem podstawę eg-
zystencji świata roślinnego i zwierzęcego. 
Każdy z nas ma jej w sobie ok. 70%. Są też 
i takie organizmy żywe, w których jest jej 
znacznie więcej. Przykładowo, niektóre czę-
ści roślin zawierają jej ponad 90%. Odgrywa 
także ogromną i różnorodną rolę w życiu 
codziennym oraz w technice, bodajże we 
wszystkich gałęziach przemysłu, czy to jako 
rozpuszczalnik, albo katalizator, jako czyn-
nik chłodzący, bądź grzejący. 

Dalej: jest niby dość prostym związkiem 
chemicznym wodoru z tlenem, powstają-
cym w wyniku silnie egzotermicznej, odwra-
calnej reakcji:

H2(g) + 1/2 O2(g) ̶- 
̶ H2O

w  wyniku której wydziela się blisko 286 
[J/mol] ciepła. Niemniej właśnie to połącze-
nie wodoru z tlenem wciąż kryje w sobie wie-
le tajemnic dotyczących jego właściwości. 
Z tych względów nadal jest chyba najbar-
dziej intensywnie badanym związkiem che-
micznym, o czym świadczą liczne publikacje 
naukowe, zamieszczane w renomowanych 
czasopismach o światowym zasięgu.
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niszczenie metali i stopów metalicznych 
wywołując ich korozję. 

Na całym świecie coraz częściej zwraca 
się uwagę na konieczność poszanowania 
wody jako niezbędnej składowej całej Na-
tury i coraz większą uwagę przywiązuje się 
do dbałości o wodę. Zwłaszcza, że są takie 
kraje/obszary, gdzie jej po prostu nie ma, co 
jest bardzo niekorzystne dla zdrowia ludzi 
i zwierząt oraz roślin. W tych miejscach po-
dejmowane są działania, by żadna jej kropla 
nie zmarnowała się, przez liczne wymyślne, 
ale przez to i coraz bardziej kosztowne in-
westycje. Z tych względów krajów ubogich 
ekonomicznie na takie rozwiązania nie stać, 
przez co popadają one w jeszcze większą 
biedę, nie tylko z ekonomicznego punktu 
widzenia, ale też i ze względu na zdrowie, 
komfort życia, brak możliwości uprawia-
nia roślin. Coraz większa jest też świado-
mość,  zwłaszcza wśród rozwiniętych spo-
łeczeństw, o konieczności chronienia tego 
właściwie nieodnawialnego, ale też niezbęd-
nego w różnych dziedzinach codziennego 
życia bogactwa.

Nie tak dawno stwierdzono obecność 
wody na Marsie i  to ponoć w takich ilo-
ściach, że wystarczyłoby dla ludzi na całe 
stulecia. Co z tego dla nas dziś wynika? 
Nowe życie, wyzwania, obszary penetracji, 
możliwości kolonizacji tych terenów, jako 
alternatywa dla przeludnionej przecież 
Ziemi? 

  Pytanie: co się stanie, gdy cały lód na 
Ziemi stopnieje? Może woda na Marsie ura-
tuje ludzkość? 

To i wiele jeszcze innych pytań w żaden 
sposób nie wyczerpują zagadnień dotyczą-
cych wody.

 

Woda, ciecz (nie)zwykła

Woda w służbie cywilizacji
Od tysiącleci woda stanowi jeden z naj-

ważniejszych elementów przyrody. Wokół 
jej źródeł i zbiorników ludzie wznosili osa-
dy, a potem miasta, które przeobrażały się 
w ogromne metropolie. Już od czasów fa-
raonów egipscy chłopi czerpali wodę z Nilu 
i przenosili ją do swych domostw. Jednak od 
kiedy człowiek zrozumiał czym jest woda, 
zaczął dążyć do jej ujarzmienia, by mieć ją 
przy sobie w każdej chwili. 

Pierwsze regularne sieci wodociągowe  
i kanalizacyjne są datowane na 3500–3000 
lat p.n.e. i pochodzą z dorzecza Eufratu, te-
renów dzisiejszej północnej Syrii. Wykopa-
liska archeologiczne ujawniły tam systemy 
kanałów wykonanych z rur ceramicznych 
o przekrojach prostokątnych i kołowych. 
W starożytnym Egipcie zaś znaleziono śla-
dy rurociągów wykonanych z blachy mie-
dzianej, przeznaczonych do odprowadzania 
ścieków oraz wód opadowych. Znalezisko to 
datowane jest na rok 2700 p.n.e. Sumerowie 
z kolei nadali kanalizacji cechy sieci, budując 
kanały z rozgałęzieniami do poszczególnych 
domostw. W Rzymie w VII wieku p.n.e. po-
wstał system odprowadzania ścieków do 

Tybru z jego głównym kanałem zwanym 
Cloaca Maxima. Pierwotnie system ten 
służył do osuszenia terenów między wzgó-
rzami miasta oraz do odprowadzania wody 
deszczowej. Rzymianie również odziedzi-
czyli po Etruskach i doprowadzili do perfek-
cji sztukę sprowadzania wody z odległych 
miejsc do miast. To właśnie Rzymianie 
upowszechnili budowę akweduktów i stali 
się niezaprzeczalnie wielkimi budowniczymi  
w zakresie hydroinżynierii. To właśnie Oni 
przez swoją pasję do wody wznosili liczne 
fontanny, łaźnie miejskie i baseny, a woda 
była doń doprowadzana właśnie za pomocą 
akweduktów stanowiących dziś budowlany 
majstersztyk. 

Już w II wieku n.e. wodę do Rzymu do-
prowadzało jedenaście akweduktów, a nie-
które z nich mimo upływu tysięcy lat – wciąż 
bardzo dobrze funkcjonują. Zaczęto również 
budować olbrzymie cysterny, by kumulować 
wodę. Jedną z nich jest Cysterna Bazyli-
ki, zwana również Pałacem Jerebatan, 
to jedna z największych atrakcji Stam-
bułu. Jest to podziemna komnata, której 
sklepienie podparte jest ponad trzystoma 
marmurowymi kolumnami. Cysterna Ba-

mgr inż. Andrzej MIZERA
specjalista ds. gospodarki wodnej

Każda cywilizacja, by móc funkcjonować, potrzebuje wody,
 bez niej po prostu nie moglibyśmy istnieć

(autor)
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Woda, ciecz (nie)zwykła

zyliki to podziemny zbiornik wodny, zbu-
dowany w VI wieku (532 rok), liczy 140 
metrów długości i 70 metrów szerokości, 
zajmując łącznie powierzchnię 9800 m2.

 Wraz z  rozwojem cywilizacji coraz 
bardziej rosło zapotrzebowanie na żyw-
ność i wodę. Coraz częściej zaczął po-
jawiać się problem zarówno z  dostar-
czaniem świeżej wody, jak i usuwaniem 
ścieków i nieczystości. Nikt jeszcze wtedy 
nie przewidział, że problem ten stanie się 
zjawiskiem globalnym, a  zaopatrzenie 
w  wodę ludności całego świata będzie 
jednym z głównych problemów cywilizacji 
nowożytnej.              

Środowisko naturalne, w  którym ży-
jemy, podlega cały czas ewolucji, a każdy 
organizm, który jest jego integralną częścią, 
zależny jest od czynników, które zapewnia-
ją mu byt. Niewątpliwie jednym z nich jest 
woda. To ona jest nośnikiem energii i ma jed-
ną unikatową cechę, mianowicie  od zarania 
istnienia świata utrzymuje się w niezmiennej 
ilości wynoszącej 1400 milionów km3. 

W taki sposób krąży w cyklu hydrolo-
gicznym już od prawie 3,5 miliarda lat. 

Wydawałoby się zatem, że woda jest 
na wyciągnięcie ręki. Jednak z wszystkich 
zasobów zdeponowanych na świecie do 
dyspozycji człowieka pozostaje tylko jej 
ułamek: ok. 1%  to woda słodka, reszta, ok. 
97% stanowią depozyty wody słonej. 

Niestety z uwagi na to, że woda pitna 
nie jest rozmieszczona równomiernie na 
całej planecie, dostęp do niej w niektórych 
obszarach globu jest bardzo trudny. Na kon-
tynencie azjatyckim ludność  ma do dys-
pozycji zaledwie 1/3 światowych zasobów 
wody słodkiej. Szacuje się też, że jeden na 
9 mieszkańców Ziemi nie ma dostępu do 
źródła wody pitnej i jej form uzdatnionych. 
Według danych UNESCO, w 2014 r. więcej 
ludzi na świecie miało dostęp do telefonów 
komórkowych i nowych technologii aniżeli 
do urządzeń sanitarnych, a z powodu cho-
rób „brudnych rąk” co roku umiera około  
2 miliony ludzi. 

Tabela poniżej przedstawia zdeponowa-
ne zasoby wodne w poszczególnych obsza-
rach środowiska.

 
Źródło Zasoby 

 W [km3]
%  

Zasobów
Czas  

przebywania

Oceany 1 350 000 97 2500 lat

Lodowce 27 500 000 2,2 1600 – 10000 lat

Wody 
gruntowe

8 200 000 0,7 1400 lat

Jeziora 205 000 0,01 10 –1000 lat

Gleba 70 000 0,005 1 rok

Atmosfera 13 000 0,0009 8 –10 dni

Rzeki 1 700 0,00012 10 –15 dni

 � spowodowane spożyciem wody skażo-
nej przez człowieka lub zawierającej pato-
geny odzwierzęce, jak odchody, które za-
wierają chorobotwórcze drobnoustroje. 
Tego typu skażenie powoduje: cholerę, dur 
brzuszny, czerwonkę pełzakowatą i bakte-
ryjną oraz inne choroby objawiające się sil-
nymi biegunkami;
 � spowodowane złą higieną osobistą i kon-

taktem skóry lub oczu z wodą skażoną. To 
skażenie powoduje: świerzb, jaglicę, wsza-
wicę i choroby przenoszone przez kleszcze;
 � wywoływane przez pasożyty występu-

jące w organizmach pośrednich żyjących 
w skażonej wodzie. Mamy tu do czynienia 
ze schorzeniami, jak: drakunkuloza – cho-
roba pasożytnicza wywołana nitkowcem 
podskórnym. Do zarażenia u człowieka do-
chodzi po spożyciu wody, w której znajdu-
ją się oczliki zainfekowane larwą nitkow-
ca podskórnego, schistosomatozę i  inne 
robaki.
 � wywoływane przez owady, zwłaszcza ko-

mary, które rozmnażają się w wodzie. Tego 
typu zagrożenie powoduje m.in. dengę, fila-
riozę, malarię, onchocerkozę, trypanosoma-
tozę i żółtą febrę.

Oczywiście wiele z tych schorzeń nie 
występuje na kontynencie europejskim lecz 
w Afryce lub Azji, czyli w rejonach, gdzie do-
stęp do czystej i zdatnej do spożycia wody 
jest utrudniony oraz, gdzie ścieki nie są 
poddawane regularnemu oczyszczeniu, 
a wprowadzane bezpośrednio do środowi-
ska podążąją w różnych kierunkach.

Na skutek zrzutów nieoczyszczonych 
ścieków do akwenów morskich, w morzach 
i oceanach powstały obszary beztlenowe, 
tak zwane martwe strefy. Szacuje się, że 
obszary te obejmują około 245 000 km2 
ekosystemów morskich. 

Dla uwypuklenia, z  jakim problemem 
boryka się świat i jak poważny jest kryzys 
wodny na Ziemi, 22 marca 2018 r., podczas 
obchodów Światowego Dnia Wody, Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ ogłosiło lata 2018–2028 
Międzynarodową Dekadą Działania „Woda 
dla zrównoważonego rozwoju”. W kwestii 
wody ustanowiono osiem zadań, które 
dotykają różnych obszarów związanych 
z czystą wodą, od zapewnienia dostępu do 
bezpiecznej wody, warunków higienicznych 
i sanitarnych po odbudowę i ochronę eko-
systemów wodnych oraz zrównoważone 
gospodarowanie nimi.

Wartość wody
Zmiana klimatu, rosnący niedobór wody, 

wzrost liczby ludności, zmiany demograficz-
ne i urbanizacja już teraz stanowią wyzwa-
nie dla systemów zaopatrzenia w wodę. Do 

Światowy kryzys wodny
Obecny kryzys wodny nie polega na tym, 
że mamy zbyt mało wody, aby zaspo-
koić nasze potrzeby. To kryzys związa-
ny głównie z zarządzaniem zasobami 
wodnymi, które są tak złe, że miliardy 
ludzi i środowisko – bardzo cierpią.

 World Water Vision: Making Water Everybody’s 
Business -William J. Cosgrove and Frank 

R. Rijsberman For the World Water Council 2000.

Zwiększająca się zmienność klimatu 
w  połączeniu z  niewłaściwym zarządza-
niem zasobami wodnymi przyczyniają się 
do coraz bardziej pogłębiającego deficytu 
tego cennego surowca. Obecnie ponad  
2 miliardy ludzi na świecie jest zmuszonych 
pić wodę niezdatną do spożycia. 4,5 miliar-
da ludzi nie ma dostępu do odpowiednich 
usług sanitarnych, a każdego dnia blisko 
tysiąc dzieci umiera na choroby wywołane 
infekcjami z powodu spożycia wody o nie-
właściwej jakości oraz z powodu złych wa-
runków sanitarnych. 

Jednym z głównych problemów w go-
spodarowaniu zasobami wodnymi jest 
oczyszczanie ścieków. W  procesie tym 
redukuje się zanieczyszczenia i poprawia 
funkcjonowanie gospodarki ściekowej, tym 
bardziej, że co roku odnotowujemy wzrost 
liczby ludności, przyspieszoną urbanizację    
i rozwój gospodarczy, które powodują, że 
ilość wytwarzanych ścieków i ogólny ła-
dunek zanieczyszczeń rośnie. Szacuje się, 
że na świecie do środowiska uwalnianych 
jest około 90% ścieków nieoczyszczonych. 
Powoduje to wtórne zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i podziemnych.       

Z danych statystycznych wynika, że oko-
ło 829 000 osób umiera każdego roku z po-
wodu schorzeń wywołanych zanieczyszczo-
ną wodą i złymi warunkami sanitarno-higie-
nicznymi. W 2017 r. ponad 220 milionów 
ludzi wymagało leczenia zapobiegawczego 
z powodu schistosomatozy – ostrej i prze-
wlekłej choroby wywoływanej przez robaki 
pasożytnicze w wyniku kontaktu przez ska-
żoną wodą. W wielu częściach świata owady 
żyjące lub rozmnażające się w wodzie prze-
noszą choroby, np. dengę. Niektóre z tych 
owadów, znane jako wektory, rozmnażają 
się w czystej, źle przechowywanej wodzie, 
która może służyć jako lęgowisko. Prosta 
interwencja w celu zapobieżenia skażenia 
polegają na przykryciu zbiorników do prze-
chowywania wody. W ten sposób możemy 
ograniczyć rozmnażanie się nosicieli, a także 
zmniejszyć zanieczyszczenie wody odcho-
dami w gospodarstwach domowych. Choro-
by związane z wodą są zazwyczaj klasyfiko-
wane w czterech kategoriach, mianowicie: 
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(UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ra-
mach Agendy 21. Tegoroczny Światowy 
Dzień Wody obchodzono pod hasłem „Do-
cenianie wody”. Organizatorzy pytali nas  
– czym jest dla nas woda? Jak ważna jest 
dla naszego domu i życia oraz dla naszego 
zdrowia i dobrego samopoczucia. Wreszcie, 
czym jest woda dla całego środowiska? 

Te pytania są cały czas w formie otwar-
tej. Każdy z nas odpowiadając na nie musi 
zrozumieć, że codzienna pielęgnacja i dba-
łość o ten ważny surowiec, jakim jest woda, 
określa jej bezcenną wartość dla naszej eg-
zystencji. 

Literatura: 

[1] World Water Day, raport 2021.

[2] Aquastat FAO’s Global Information System on Wa-
ter and Agriculture database – 2021.

[3] Dirty Water: Estimated Deaths from Water-Related 
Diseases 2000–2020. Peter H. Gleick Pacific Insti-
tute, Oakland. 

[4] Mizera A. 2020. Światowe zasoby wody w obliczu 
zmian klimatu. Aura 3.

głego stulecia wielki humanista, podróżnik 
i przyrodnik, Alexander von Humboldt sfor-
mułował myśl, że nasz świat, zarówno istoty 
żywe, jak i środowisko, w którym żyją, tworzą 
całość, gdzie elementy oddziałują na sie-
bie wzajemnie, by zachować równowagę. 
Sformułowana w 1974 roku przez dwóch 
uczonych Lovelocka i Marguilisa „hipoteza 
Gai” stanowi kontynuacje tej teorii. Teoria 
ta mówi, że wszystkie istoty żyjące na Ziemi 
działają wspólnie, aby zachować na naszej 
planecie optymalne warunki do życia. Ziemia 
ma zdolność reagowania na zmiany panują-
cych warunków, dostosowuje się do nich tak, 
by nadal mogło się rozwijać życie. Lovelock 
nazwał ten system Gaja, od imienia greckiej 
bogini uosabiającej Matkę Ziemię.

Dla podniesienia wagi i  podkreślenia 
czym dla ludzkości jest woda, każdego 
roku 22 marca obchodzony jest Światowy 
Dzień Wody. Święto to zostało ustanowione 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 
z 22 grudnia 1992 r., a powołane zostało 
w  czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 

2025 r. połowa światowej populacji będzie 
mieszkać na obszarach dotkniętych niedo-
statkiem wody. Ponowne wykorzystanie 
ścieków w celu odzyskania wody, składni-
ków odżywczych lub energii staje się ważną 
strategią w gospodarce wodno-ściekową. 
Coraz więcej krajów wykorzystuje ścieki do 
nawadniania.  W krajach rozwijających sta-
nowi to 7% nawadnianych gruntów. Jednak 
tego typu praktyki muszą być stosowane 
z zachowaniem najwyższych standardów, 
bowiem nawadnianie obszarów rolniczych 
brudną wodą lub ściekami stwarza ogrom-
ne zagrożenie dla zdrowia. 

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania 
na wodę powinna następować progresja 
w dziedzinie zarządzania jej zasobami. Na-
leży tu podkreślić, że obecna jakość wody 
ulega stopniowemu, okresowemu pogar-
szaniu. Duży wpływ na to mają między in-
nymi pojawiające się ekstremalne zjawiska 
atmosferyczne, które dodatkowo zwiększa-
ją jej zmienność w obiegu hydrologicznym 
ziemi. Doprowadza to do obniżenia poziomu 
zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji 
miejskich, jak  i odległych od nich obszarów 
wiejskich. Obecnie na świecie w ubóstwie 
wodnym żyje ponad 2 miliardy ludzi. Są oni  
dotknięci wysokim poziomem niedoboru 
wody. Natomiast około 4 miliardy populacji 
doświadcza poważnego niedoboru wody 
w  ciągu co najmniej jednego miesiąca 
w roku.     

Według danych dostarczonych przez 
opiniotwórcze agencje do spraw monito-
rowania wody, jej zużycie w różnych gałę-
ziach światowej gospodarki przedstawia się 
następująco:
 � rolnictwo odpowiada za 70% całkowite-

go zużycia wody, 
 � przemysł 20%,
 � użytek domowy 10%.

Każdego roku światowa populacja ro-
śnie o około 80 milionów ludzi. Zmiany stylu 
życia i nawyków żywieniowych w ostatnich 
latach wymagają większego zużycia wody. 
Produkcja biopaliw również gwałtownie 
wzrosła w ostatnich latach, co ma znaczą-
cy wpływ na zapotrzebowanie na  wodę. 
Przykładowo do wyprodukowania jednego 
litra biopaliwa technologicznie potrzeba od 
1000 do 4000 litrów wody. Ostatnie dekady 
pokazały nam, że nastąpił wzrost na  zapo-
trzebowanie energetyczne, co również ma 
związek ze zwiększonym zapotrzebowa-
niem na wodę. 

Woda jest dla nas i dla całego środowi-
ska czymś bezcennym. Jest niczym krew                      
w organizmie, która odżywia najdalsze jej 
komórki. Jednak proces ten z roku na rok 
ulega pewnym defektom. Na początku ubie-
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Śniegi Świdnika w dwóch półroczach zimowych
2012/2013 i 2019/2020
Fizyka wody-lodu – śniegu

The Snows of Świdnik in Two Winter (2012/13 and  2019/20)
Physics of Water-Ice – Snow

Zima
Wiater z ukosa w uboce duje          
rozdziawia gębe jakoby wrota 
pięściami ze złości wygrazuje,  
ze jaz ze strachu poschneny błota.

Macocha zima chusty bielućkie
niby wyprane kosule, gacie
zgrzebne, paceśne − ze lnu − cieniutkie
poościągała po całym świecie.   

[…]
Bogata gaździna ta zima
kie se jaz telo ma tej bielizny,
ale złośnica, litości ni ma,
razem z cłowiekiem włazi do izby.

Andrzej Skupień-Florek,
Miłuj Podhale

Meteorologia i klimatologia to dwie spo-
krewnione nauki, pierwsza z nich rejestruje 
chwilowe stany pogody i jej przewidywanie 
(synoptyka), druga bada klimat na podsta-
wie uśrednionych z  wielolecia wartości 
fizycznych składników pogody (np. tem-
peratura powietrza, ciśnienie, wiatry, za-
chmurzenie, opady, ich rodzaje) oraz czyn-
ników klimatycznych warunkujących stan 
i dynamikę atmosfery, znane jako czynniki 
astronomiczne, a w tym m.in. ilość ener-
gii promienistej docierającej ze Słońca do 
Ziemi (stała słoneczna), jak i nachylenie osi 
ziemskiej do płaszczyzny ekliptyki. Wśród 
innych czynników kształtujących klimat 
Polski są: położenie badanego obszaru 
w  stosunku do cokołu kontynentalnego 
Eurazji, odległość od mórz, aktywność mas 
powietrznych, wys. n.p.m, układ i wysokość 
pasm górskich. Czynniki astronomiczne 

warunkują istnienie pór roku, a wśród nich 
jest z i m a. 

Stany pogodowe i klimat Polski w okre-
sie półrocza zimowego (termin objaśniony 
niżej) uzależnione są od napływających mas 
powietrza polarnego morskiego (w ponad 
65%) i kontynentalnego (ok. 20%). Napływ 
tych mas o zróżnicowanych cechach fizycz-
nych powoduje dużą zmienność zjawisk 
pogodowych w okresach poszczególnych 
zim. W klimacie szerokości geograficznej 
Polski śnieg jest atrybutem zimna/zimy.  
Tu konieczna jest uwaga: z przyrodniczego 
(fizycznego) punktu widzenia nie istnieje 
zimno; istnieje wyłącznie ciepło jako forma 
energii lub jego niedobór. Inaczej mówiąc, 
zimno jest niższym stopniem ciepła. Mówi-
my np. o stopniach zimna w przypadku, gdy 
temperatura spada poniżej zera oCelsjusza. 
Dodać należy, iż ciepło wyrażane jest w dżu-

dr hab. Bronisław JANIEC
emeryt. prof. UMCS w Lublinie

 Artykuł poświęcony jest głównie przemianom fazowym wody (para wod-
na – ciecz – lód). Przemiany te wymagają energii rodzaju ciepła; nie – jak 
dotychczas uważano – energii rodzaju pracy [1, 3, 6]. Następstwem ta-
kiego poglądu było/jest powstanie nowej teorii (teorii umocnionej) doty-
czącej genezy powstawania w chmurach śnieżynek, często o ciekawych 
kształtach. Wykorzystano tu 12 przesłanek (argumentów) generujących 
powstawanie śnieżynek w chmurach: 1. przemiany te (tzn. fazowe wody) 
wymagają energii rodzaju ciepła; 2. procesy termodynamiczne zachodzą 
(w chmurach) w układzie otwartym; 3. mogą wymieniać z otoczeniem 
zarówno masę, jak i energię; 4. zmiany faz wody dokonują się przy ści-
śle limitowanym udziale energii rodzaju ciepła (wzory 1, 2, 3); 5. liczbę 
stopni swobody układu (= zero), tj. regułę faz Gibbs′a; 6. współistnienie 
wody jednocześnie w trzech fazach, jest możliwe wyłącznie w warunkach 
ściśle określonych przez punkt potrójny wody na diagramie fazowym 
wody (rys.); 7. w realiach natury: przez punkt potrójny rozumieć należy 
jako chmarę (wielość) punktów potrójnych wody w chmurze opadowej; 
8. warunki termiczne (i ciśnienie) w dolnych warstwach troposfery; gra-
dienty sucho-adiabatyczny – t.~1oC/100m i wilgotno-adiabatyczny  
– t.~0,5oC/100m; 9. dynamikę procesów termodynamicznych w strefie 
kontaktu gradientów w chmurze, z obecną zawsze parą wodną; wzór 3 
i znaczenie w nim uwolnionej energii – ciepła utajonego; 10. 100% wil-
gotności względnej i punkt rosy w chmurze; 11. jądra krystalizacji oraz 
12. w konsekwencji: aktywność wody we wszystkich trzech jej fazach 
jednocześnie, generuje warunki (dowodne – pewne z natury) do licznego 
powstawania śnieżynek. 

The article is largely devoted to phase transformations of water (phase 
water vapour – liquid – ice). These water changes require heat-dependent 
energy; not – as previously considered – work-dependent energy [1, 3, 6].  
The aftermath of such a view used to be (or still is) the beginning of a 
new theory (the reinforced theory), concerning the genesis of snowflake 
(often interestingly shaped) formation in clouds. Herein, the formation of 
snowflakes in clouds is determined by 12 conditions: 1. These so-called 
water phase changes require heat-dependent energy; 2. Thermodynamic 
processes take place (in clouds) in an open loop system; 3. They can 
exchange both mass and energy with the environment; 4. Water phase 
changes take place with a strictly limited share of the heat-dependent 
energy (formulas 1, 2, 3); 5. The number of degrees of freedom of the 
system (= zero), i.e. Gibbs’ phase rule; 6. Water can exist together in 
three phases in equilibrium only under the conditions strictly defined by 
the triple point of water in the water phase diagram (Fig.); 7. In nature:  
a triple point should be understood as  a group (multiplicity) of triple po-
ints of water in a precipitation cloud; 8. Thermal conditions (and pressure) 
in the lower troposphere; dry-adiabatic gradients – t.~1oC/100m and 
moist-adiabatic gradients - t.~0.5oC/100m; 9. The dynamics of ther-
modynamic processes of the above-mentioned gradients in the contact 
zone in the cloud, with ever-present water vapour; formula 3 and the 
significance of the energy released in it, i.e. latent heat; 10. 100% relati-
ve humidity and the cloud dew point; 11. Crystallisation nuclei and 12. 
Consequently; water activity in all three of its phases existing together 
in equilibrium generates conditions (variables, certain data taken from 
nature) for numerous snowflake formation. 

DOI: 10.15199/2.2021.3.1
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lach (J) lub w kaloriach (1 cal = 4,1868 J), 
temperatura zaś w stopniach.

Dlatego dla poprawności opisów prze-
biegu procesów termochemicznych należy 
w pierwszej kolejności używać terminów 
ciepło reakcji lub entalpia reakcji (∆H), wy-
rażanych w dżulach lub kJ/mol. 

Powstanie śniegu generują określone 
warunki atmosferyczne w chmurach (para 
wodna, temperatura, rodzaj chmur, dyna-
mika atmosfery i  in.). Obok deszczu, jest 
to najważniejsza pionowa forma opadów 
rocznych w Polsce, jednak wiedza szerzej 
dostępna na temat istoty śniegu jest raczej 
zdawkowa. Dlatego autor uważa, że warto 
tę lukę wypełniać. Zjawisko powyższe wy-
stępuje poza obszarami górskimi, niemal 
wyłącznie w czasie półrocza zimowego. 
Jest to okres przełomu dwóch lat kalen-
darzowych: od 1 listopada do 30 kwietnia 
roku następnego. Przyczyną hydrologiczne-
go wydzielenia takich półroczy jest stwier-
dzony statystycznie fakt, iż w listopadzie 
notowane są w naszym kraju z reguły naj-
niższe stany wód podziemnych, najwyższe 
ich temperatury oraz najniższe przepływy 
w rzekach − niżówki).

Śnieg jest opadem atmosferycznym 
złożonym z kryształków lodu (śnieżynek) 
o bardzo różnorodnych kształtach, częściej 
jednak są to sześcioramienne gwiazdki, 
które powstają w temperaturze powietrza 
atmosferycznego (w chmurach), wyższej od 
minus 5oC. Bywa też, że tworzące się i/lub 
spadające kryształki lodu, m. in. łączą się 
ze sobą w większe płatki, osiągające nawet  
2 cm średnicy.

Warto wspomnieć, że autor obserwował 
śnieżynki w Kungurskiej Jaskini Lodowej 
(Kungurskaja liedianaja pieščera; Rosja) po-
wstałe z pary wodnej w chłodzie pieczary 
(temp. całego roku w tej jej części wynosi  
<0oC), złożone-zmrożone na półkach skal-
nych w majestacie absolutnej ciszy jej mi-
kroklimatu. Ich średnice dochodzą do 10 cm.  
Jest to osobliwość przyrodnicza w  ska-
li światowej. Całkowita objętość, łącznie 
z oberwanymi z jej powały blokami skalny-
mi, wynosi ok. 200 tys. m3. Jest jedną z naj-
większych jaskiń lodowych na świecie. Jej 
nazwa pochodzi od m. Kungur – Zachod-
nie Przedurale. Jest to miasto etapowe na 
odcinku Perm –‒Kungur‒– Środkowy Ural 
– Kazachstan, na tzw. jekatierinskoj puti, 
znaczonej mogiłami polskich katorżników, 
zesłanych w głąb Rosji (po powstaniu stycz-
niowym 1863 r.).

Powstawanie opadów na określonym 
obszarze (w pionowym przekroju atmos-
fery) poprzedza stadium suche, w którym 
powietrze unosi się ku górze; są to pionowe 

pochodzi od Słońca. Ogrzewanie atmosfery 
przebiega wg następującego schematu: 
a) Promieniowanie cieplne jest rodzajem pro-
mieniowania elektromagnetycznego, przeka-
zywanego w postaci fal z prędkością światła. 
Energia emitowana jest w porcjach (kwan-
tach) zwanych tu fotonami. Jego natężenie 
i rozkład widmowy znaczone są przez tem-
peraturę ciała promieniującego. Silne ogrze-
wanie danego ciała może powodować, że 
jego atomy są w stanie wzbudzonym (przej-
ście atomów na wyższy poziom energetycz-
ny). Ich powrót na poziom podstawowy po-
woduje emisję pobranej uprzednio energii. 
Wcześniej jednak przenika do powierzchni 
Ziemi przez względnie przeźroczystą atmos-
ferę. Tu strumień energii promienistej ulega 
ekstynkcji w procesach pochłaniania przez 
parę wodną, ozon O3, dwutlenek węgla CO2 
i zwłaszcza rozpraszania (dyfuzja promieni 
we wszystkich kierunkach). 
b) Na kontakcie z jej powierzchnią zmienia 
się na promieniowanie długofalowe − czer-
wone Ziemi, które ją ogrzewa. 
c) Rozgrzana powierzchnia emituje ciepło 
ogrzewając z kolei dolne warstwy troposfery 
(irradiacja).,  
d) Ciepłe, rzadsze powietrze unosi się do 
góry, tracąc po drodze sukcesywnie ener-
gię na ogrzewanie kolejnych jego warstw; 
następstwem czego jest standardowa stra-
tyfikacja temperatury w troposferze. Z po-
wyższego wynika, że bezpośrednim źródłem 
energii, która ogrzewa atmosferę ziemską 
jest ciepło podczerwieni od powierzchni 
Ziemi. Wybrane przykłady tej stratyfikacji 
podano wg sekwensu: h – wysokość –  
m n.p.m.; p. – ciśnienie – hPa; t. – tempera-

prądy wstępujące (lub też adwekcja). Woda 
w nim zawarta występuje w fazie gazowej 
(para), a pionowy gradient temperatury wy-
nosi 1oC/100 m wys. i nazywa się sucho-
-adiabatyczny. Zjawisko trwa do czasu, kie-
dy temperatura wznoszącego się powietrza 
osiągnie 100% wilgotności względnej, czyli 
punkt rosy. Jest to temperatura, w której 
zaczyna się skraplać para wodna zawar-
ta w powietrzu, a gradient temperaturowy 
nazywa się już wilgotno-adiabatyczny i wy-
nosi 0,5−0,6oC na 100 m wysokości. Niższą 
wartość tego gradientu wyjaśniono poniżej, 
m.in. formułami termodynamicznych zmian 
energetycznych, które towarzyszą przemia-
nom fazowym oraz diagramem fazowym 
wody (rys.). W zależności od warunków at-
mosferycznych (termicznych w chmurze) 
tworzy się spadający deszcz lub śnieg. 

Śnieg powstaje, gdy temperatura wzno-
szącego się powietrza w chmurze osiągnie 
wartość <0oC. Wtedy para wodna głównie 
sublimuje (para wodna→lód; z  pominię-
ciem fazy płynnej). Najogólniej, produktem 
tej reakcji są igiełki lodowe, tworzące m.in. 
regularne gwiazdeczki lub inne kształty. 
Śnieg powstaje zwykle w chmurach śre-
dniowarstwowych, niskich warstwowych 
i kłębiastych o budowie pionowej. 

Zgodnie z zasadą dostatecznej racji, na-
leży określić rolę gradientów termicznych 
w  przestrzeni pionowej troposfery (wys. 
do 10 km). W  niższych jej horyzontach 
powstają opady atmosferyczne. Gradient 
sucho-adiabatyczny jest to naturalny śred-
ni spadek temperatury powietrza atmosfe-
rycznego o 1o na każde 100 m wysokości 
(standard). Ciepło, jakim Ziemia dysponuje, 

Plac Konstytucji 3 Maja w Świdniku, pokrywa śniegu  – 17 cm,  4 kwietnia 2013 r., godz. 9.00 
 Fot. autor 
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zmiany liczby współistniejących faz.Jest 
to liczba stopni swobody układu. Związek 
między liczbą faz f, liczbą składników n oraz 
liczbą stopni swobody s danego układu, 
określa reguła faz Gibbs′a: s = n− f + 2. W od-
niesieniu do wody (lód−woda ciekła−para 
wodna) n = 1 − układ jednoskładnikowy, tzn. 
w każdej fazie jest nim woda; f = 3, stąd: s 
= 1 − 3 + 2 = 0. 

Z reguły faz Gibbs′a wynika, że woda 
ma stopień swobody równy zeru, stąd 
współistnienie faz (f = 3) jest realne wy-
łącznie w warunkach ściśle określonych 
przez tzw. punkt potrójny wody (na diagra-
mie fazowym wody [6] jest to symbol 0), 
warunkowany przez temperaturę T lub t (tj. 
273 K, czyli 0,0 oC) i ciśnienie p (≅ 6 x 102 Pa) 
(rys.). Punkt potrójny na wykresie wyznacza 
stan (osobliwy, tzn. jedyny), w którym woda 
może istnieć w trzech fazach równocześnie 
w równowadze termodynamicznej [2, 6].  
Wyrażenie: punkt potrójny na wykresie… od-
niesione do powierzchni lub dynamicznej 
warstwy atmosfery (np. 50 m), muszą 
być definiowane w liczbie mnogiej jako: Σ 
(chmara-wielość) punktów potrójnych wody 
w przestrzeni chmury, w których woda może 
istnieć w trzech fazach równocześnie.

Przypomnieć też należy, iż w warunkach 
standardowych, lód podgrzewany pod ci-
śnieniem normalnym (p = 105 Pa) i tempe-
raturze 273 K (czyli 0oC) zmienia fazę na 
ciekłą (wodę). 

Genezę powstawania śnieżynek i  ich 
form, autor prezentuje cytując fragmenty 
z dwóch prac. 

Wg J. Jani [3]: Jest szczególne, że 
gwiazdki śnieżne tworzą się w stosunkowo 
wąskim zakresie temperatur, natomiast ko-
lumny lodowe powstają w wąskim zakresie 

w trakcie kondensacji pary wodnej (wzór 3),  
a utajone jest podczas parowania (wzór 2).  

Zmianie kierunku reakcji towarzyszy zmia-
na znaku molowego ciepła krzepnięcia (np. 
woda ∆H= −6,01 kJ/mol). Zasada ta dotyczy 
również innych przypadków ciepła wymie-
nianego (↔) przy przejściu z jednej fazy sku-
pienia do fazy drugiej (prawo Lavoisiera-La-
place`a). Z wyrażenia (3) należy też wnosić, 
że w temperaturze poniżej zera para wodna 
w chmurze w znacznym stopniu sublimu-
je (tu: zamarza z pominięciem fazy płyn-
nej), a ciepło oddane przez parę otoczeniu 
(o wartości ∆H = −50,04 kJ/mol tj. 12 kcal/
mol = 667 cal/g wody, obniża wartość gra-
dientu wilgotno-adiabatycznego o ~0,5o/100 
m w stosunku do sucho-adiabatycznego 
(1o/100 m). Należy tu mieć świadomość, 
że wartości liczbowe w cytowanych wzo-
rach są definiowane jako standardy (wzor-
ce) termodynamiczne, przy pomocy których 
dowiedziono, że zmiana faz wody: H2Ogaz → 
H2O lód jest reakcją energetycznie uzasadnio-
ną. Ponadto obowiązują tu dwa warunki, tj.  
1) przekroczenie punktu rosy w chmurze, 
czyli uzyskanie 100% wilgotności względnej; 
2) obecność w tym układzie dostatecznej 
ilości tzw. jąder kondensacji w trakcie sub-
limacji pary wodnej. 

Uściślając, są to jądra krystaliza-
cji − wyłącznie zawiesiny stałe − tu 
głównie mikroskopijne kryształki 
lodu, które są odpowiedzialne za 
tworzenie się śnieżynek; dokładniej 
− w stadium inicjalnym współtwo-
rzą sześcioramienne (lub inne) for-
my, które w  ruchu grawitacyjnym 
ku powierzchni Ziemi mogą ulegać 
deformacjom. Poza tą formą, Mię-
dzynarodowa Komisja Śniegu i Lodu 
wydzieliła 6 innych typów morfolo-
gicznych śnieżynek: blaszki, słupki, 
igiełki/pręciki, sferyty, słupki-blaszki 
i formy nieregularne [3]. 

Podsumowując należy pamię-
tać, że woda − jak wszystkie ciała 
w środowisku naturalnym podlega 
określonym prawom; niektóre z nich 
to przykłady podane niżej. 

Woda może występować w fazie stałej, 
ciekłej i gazowej, a zmiana stanu skupienia 
nosi nazwę przemiany fazowej. Współist-
nienie trzech jej faz w naturze nazywamy 
równowagą fazową. Wektor przemian fa-
zowych, jak i stan równowagi termodyna-
micznej warunkują podstawowe parametry 
fizyczne, tj. temperatura, ciśnienie, stężenie 
składników i ich objętości. Ogólnie, w precy-
zowaniu równowag fazowych ważną infor-
macją jest znajomość liczby parametrów, 
które mogą niezależnie zmieniać się bez 

tura – oC. Przykłady: I – h.-0,0, p.–1013, t.–
15,0; II – h. –500, p. –955, t.–11,7; III − h-1000, 
p.-899, t. –8,5; IV − h. –2000, p.–795, t–2,0 oC; 
V − h-2500, p-747, t  −1,2 [4].

Praktyczne zastosowanie tej wiedzy (po 
weryfikacji) to np. redukowanie do poziomu 
morza wartości izoterm rzeczywistych na 
mapach, co umożliwia porównywanie i czy-
telność map (np. klimatycznych).

Gradient wilgotno-adiabatyczny − dla-
czego ma wartość niższą około 50% od 
poprzedniego? Jakie to ma znaczenie 
w powstawaniu śniegu w warunkach układu 
otwartego w chmurze? 

Zgodnie z  I  zasadą termodynamiki 
Helmholtza, zmiana energii wewnętrznej 
układu jest następująca: ∆U = Q − W, w któ-
rym energia wymieniana jest między ukła-
dem i otoczeniem − na sposób pracy − W, i/
lub na sposób ciepła − Q. Przemiany fazowe 
wody wymagają energii rodzaju ciepła. For-
muły chemiczne, w których uwzględniony 
jest efekt cieplny reakcji, noszą nazwę rów-
nań termochemicznych. Każdy związek che-
miczny występujący w przyrodzie ma za-
daną ilość ciepła (postulat istnienia energii 
wewnętrznej; ciepło reakcji Ho). Jest to tzw. 
ciepło tworzenia, definiowane jako standar-
dowa (tj. molowa, w T= 298 K) entalpia two-
rzenia ∆Ho, która dla wody wynosi (minus) 
−285,8 kJ/ mol, a dla jej fazy gazowej ~241,8 
kJ/mol. Z kolei mol wody (H2O), to określona 
w zaokrągleniu suma mas molowych wodo-
ru i tlenu (2H x ~1g) +O ~16g ≅ 18g). 

Następne dwie informacje: 
1) procesy termodynamiczne zachodzące 
w środowisku przyrodniczym w układzie 
otwartym, mogą wymieniać z otoczeniem 
zarówno masę, jak i energię, 
2) zgodnie z międzynarodową konwencją, 
każdy rodzaj energii doprowadzanej z oto-
czenia do układu, tj. jako ciepło Q, lub praca 
W ma znak plus (+) często pomijany w za-
pisie, natomiast Q lub W przekazywane oto-
czeniu, mają znak minus (−).   

A zatem [6]:
H2Olód + 6,01 kJ/mol (tzn. ∆H=6,01kJ/mol) → 
H2Ociecz     (1)
  H2Ociecz + 44,03 kJ/mol (∆H= 44,03 kJ/mol) → 
H2Ogaz                          (2) 
a następnie (co nas najbardziej interesuje):
H2Ogaz  −50,04 kJ/mol (tzn. ∆H =
= −50,04 kJ/mol) → H2O lód    (3)  

 Wzór (1) określa wartość energetyczną 
zmiany faz wody (lód → ciecz) w t = 0 oC, czy-
li 273 K), jako molowe ciepło topnienia (∆H= 
+6,01 kJ/mol). W  przypadku odwrotnym 
(ciecz → lód), Ciepło topnienia i/lub krzep-
nięcia (przemiany fazowe) nie prowadzi do 
zmian temperatury i nazywa się ciepłem 
utajonym. Ciepło utajone jest wyzwalane 

Rys. Diagram fazowy wody; symbol 0 na rycinie określa punkt 
potrójny wody [6] 
Water phase diagram; the symbol 0 in the figure indicates the 
triple point of water [6]
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troujemnego (tlenu) o wartość 0,32 e/lek-
tronu/. Oznacza to, że wiązanie jest w 32% 
jonowe i w 68% kowalencyjne, a cząsteczki 
wody mają charakter biegunowy (są dipola-
mi). Ponadto, między dwoma sąsiadującymi 
dipolami istnieją oddziaływania specyficzne; 
jedna drobina wody ma właściwości dono-
ra, a druga akceptora protonu. Wiązania 
utworzone przez cząsteczki wody nazwa-
no wiązaniami wodorowymi. Bezpośrednim 
ogniwem łączącym dwie cząsteczki wody 
jest jon wodorowy. Wiązania wodorowe czą-
steczek mają zasadniczy wpływ na główne, 
swoiste własności wody w warunkach na-
turalnych, czyli standardowych. Woda, jak 
żadne inne ciało na Ziemi ma takich cech 
anomalnych (atrybutów) aż czterdzieści. 
Wybrane (10) z nich to: wysokie: tempera-
tura topnienia, temperatura wrzenia, stała 
dielektryczna, napięcie powierzchniowe 
oraz ciepło parowania; woda kurczy się przy 
topnieniu, jej lepkość rośnie bardzo szybko 
z obniżaniem temperatury, woda ma mały 
współczynnik rozszerzalności termicznej, 
ciekła woda może być przechłodzona w po-
staci kropelek aż do −70 oC, woda, mimo że 
ma obojętny charakter kwasowo-zasadowy 
(tj. pH = 7,0), jest doskonałym rozpuszczal-
nikiem w środowisku geograficznym Ziemi. 
W przekonaniu autora, wykorzystanie odpo-
wiednich (także spośród już znanych) cech 
anomalnych wody, ułatwiłoby racjonalne 
wyjaśnienie fenomenu przyrody również 
w skali mikro; w tym przypadku powstawa-
nia śnieżynek i ich fantastycznych kształ-
tów. Na roboczo można przyjąć, że jest to 
przykład specyficznej formy krystalizacji 
minerału – wody, w równie specyficznych 
warunkach ‒ punktu potrójnego wody. 

Prócz tego, co podano w fizycznej cha-
rakterystyce śniegu, dla dalszego oswajania 
wody − najbardziej tajemniczego żywiołu 
wśród wszystkich ciał na Ziemi i w Kosmo-
sie − autor niniejszego tekstu stawia nową 
tezę: woda jako poważny problem z zakresu 
filozofii przyrody.

Dokończenie w następnym numerze
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w układzie heksagonalnym [3]. Dlaczego ho-
ryzontalnej? – bo siły przyciągania między-
cząsteczkowego drobin lodu-wody w tym 
układzie przewyższają siłę masową (cią-
żenia powszechnego) ich maleńkich mas. 
Nie bez znaczenia jest też zapora-podpora 
z nieco chłodniejszego powietrza (straty-
fikacja) w spągu strefy aktywnej – punktu 
potrójnego wody.

Rekapitulując można stwierdzić, że pro-
blemy fizyki wody-śniegu przedstawiono 
w artykule możliwie wyczerpująco i przy-
stępnie. W kontekstach niektórych innych 
opracowań na ten temat [1, 5], wiedza jest 
kontrowersyjna w stosunku do wyżej pre-
zentowanej. W przypadku tajania/topnienia 
śniegu jest nawet tajemnicze stwierdzenie, 
że: Jest to proces nader skomplikowany i do-
tychczas niedostatecznie rozpoznany [1]. 
W odczuciu autora, wiedza o śniegu zawar-
ta w przytoczonym tekście może okazać się, 
np. dla studenta uniwersytetu  −  literaturą 
science fiction.

W  niniejszej pracy wyjaśniono kilka 
ważnych problemów z zakresu fizyki wody, 
w tym lodu-śniegu. Ułatwią one dalsze po-
głębienie wiedzy o wodzie, substancji, która 
jest tak bliska każdemu z nas; istnieje w każ-
dym z nas, towarzyszy nam na co dzień już 
od poranka (mycie się, kąpiel), każdy z nas 
empirycznie odkrył już w dzieciństwie, że 
woda jest mokra, a jednocześnie okazuje 
się, że jest ona obdarzona wieloma różny-
mi anomaliami, często nam mniej znanymi  
oraz, że warunkuje życie Ziemi; zarówno 
w odniesieniu do fazy nieożywionej (proce-
sy geodynamiczne z udziałem wody), jak 
i materii biologicznej. 

Na podstawie znanej już wiedzy, warto 
również poszukiwać przyrodniczego (fizjo-
grafia mineralogiczna) uzasadnienia kształ-
tu, geometrii i w ogóle piękna pojedynczych 
śnieżynek. Wyjaśnienia tego fenomenu 
upatrywać należy w wiązaniach atomów 
wodoru i  tlenu w  cząsteczkach H2O jako 
minerału oraz wiązań cząsteczek wody 
w wodzie w warunkach układu otwartego 
− w tym przypadku − w punkcie potrójnym 
wody (osobliwym, jedynym), w jakim woda 
może istnieć w trzech fazach równocześnie, 
w  stanie równowagi termodynamicznej. 
Wśród trzech głównych rodzajów wiązań 
(jonowe, kowalencyjne) cząsteczki wody 
mają wiązania kowalencyjne, spolaryzowa-
ne, w skrócie wiązania pośrednie. Wyrażenie 
kowalencyjne oznacza utworzenie wspólnej 
pary elektronowej, a polaryzacja wiązania 
w cząsteczce wody polega na tym, iż wspól-
na para elektronowa nie należy w równym 
stopniu do obu atomów (O  i H), lecz jest 
przesunięta w kierunku atomu bardziej elek-

prężności pary wodnej, w pobliżu stanu nasy-
cenia, a w szerokim przedziale termicznym. 
Zderzanie się śnieżynek w czasie opadu jest 
najistotniejszym czynnikiem wzrostu ich masy, 
[…] Ogromne bogactwo form i kształtów śnie-
żynek […] wynika więc ze zmieniających się 
proporcji temperatury i prężności pary wodnej, 
ale też warunków dynamicznych w chmurze 
i w czasie opadania.

Wg E. Kupczyk [5]: Duże struktury poli-
krystaliczne − śnieżynki − tworzą się głównie 
w wyniku zderzenia się kryształów. Mniejsze 
efekty wzrostu kryształu daje dyfuzyjny prze-
pływ molekuł pary wodnej do powierzchni 
kryształu. Proces ten odgrywa większą rolę 
w początkowym stadium wzrostu kryształu, 
następnie jego intensywność maleje, a zasad-
niczym mechanizmem wzrostu są zderzenia 
i łączenie kryształów.

Wspomniano już wyżej, iż pierwsza za-
sada termodynamiki określa prawo zacho-
wania energii. Oznacza to, że każda zmiana 
energii wewnętrznej dokonuje się przez jej 
wymianę między układem i otoczeniem − na 
sposób pracy − W, i/lub na sposób ciepła 
− Q. W prezentowanych tekstach wymiana 
energii dokonuje się zdecydowanie na spo-
sób pracy (W) .

Jak jest? Przemiany fazowe wody wy-
magają energii rodzaju ciepła (Q). Realna 
realizacja tego postulatu w odniesieniu do 
wody-lodu – śniegu (wzór 3) w środowisku 
atmosfery, jest możliwa nawet na wielką 
skalę, ale wyłącznie w punkcie potrójnym 
wody, odniesionym do stosownej sekwen-
cji (warstwy) profilu w chmurze/ach, a nie 
dosłownie w punkcie przestrzeni.

Dlaczego tak jest? Para wodna zawarta 
w atmosferze podlega prawom fizyki. Dzięki 
temu, prądy wstępujące unoszą ją z powie-
trzem, obniżając temperaturę do ± 0oC (gra-
dient sucho-adiabatyczny) i ciśnienie do ~ 
6 x 102 Pa. Tworzą się optymalne warunki do 
zmian faz typu (sposobu) sublimacji (para 
wodna → lód). Przemianie tej towarzyszy od-
dawanie ciepła (wzór 3) w ilości ∆H = −50,04 
kJ/mol (tj. 667 cal/g wody), z jednoczesnym 
pozyskaniem tej energii przez bliskie otocze-
nie atmosfery tego układu (otwartego). 

Domniemywać też należy, iż nieco wyż-
sza temperatura w  tej sekwencji profilu 
pionowego atmosfery (gradient wilgotno-
-adiabatyczny), powoduje zwiększenie 
energii kinetycznej cząsteczek wody-lodu, 
które w wyniku wiązania wodorowego stały 
się polarne – biegunowe. Tym zwiększają 
amplitudę ukierunkowanych −  poziomych 
zderzeń drobin (elektrostatyka) i mogą two-
rzyć w płaszczyźnie horyzontalnej śnieżyn-
ki, w tym gwiazdki i blaszki na bazie jąder 
krystalizacji. Krystalizacja form odbywa się 
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Poprawia się jakość powietrza w Krakowie

Smorządy w wielu regionach nasze-
go kraju podejmują różne działa-
nia dla poprawy jakości powietrza. 
Przynosi to już pierwsze efekty, ale 

na naprawdę czyste powietrze poczekamy 
jeszcze lata. 

Przykładem skutecznych działań w tej 
dziedzinie jest Kraków, gdzie programy reali-
zowane przez miasto, przy wsparciu krako-
wian, dają już wymierne efekty i mieszkań-
cy odczuwają poprawę jakości powietrza.  
W 2020 – zmniejszyła się liczba dni z prze-
kroczeniami dobowymi pyłu PM10, a także 
spadły średnie stężenia pyłów, rejestrowa-
nych na stacjach monitoring powietrza 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska. 

Przypomijmy, że w r. 2018 było w Kra-
kowie aż 104 dni ze stężeniem PM10 po-
wyżej dopuszczalnego poziomu dobowe-
go, w 2019 r. liczba takich dni spadła do 64, 
a w r. 2020 było ich 49. 

Obecnie wszystkie stacje monitoringu 
rejestrują wyraźne spadki stężeń substancji 
zanieczyszczających powietrze, w porów-
naniu do poprzednich lat. Szczególnie widać 
to na dwóch stacjach w centrum miasta, 
usytuowanych przy ulicach z najbardziej 
intensywnym ruchem samochodowym, 
które w latach poprzednich były w zasięgu 
oddziaływania emisji pochodzącej ze spa-
lania paliw stałych w piecach. 

Stężenia średnioroczne pyłu zawieszo-
nego PM10 obniżyły się w ostanich latach 
i w 2019 r. na siedmiu spośród ośmiu sta-
cji monitoringu wykazały wartości zgodne 
z normą. Wstępna analiza danych z mo-
nitoringu wykazała, że w 2020 r. nie były 
przekroczone normy roczne dla pyłu PM10 
(40 µg/m3) – biorąc pod uwagę średnią ze 
wszystkich stacji monitoringu w mieście.

Warto podkreślić, że Kraków zakończył 
intensywne dotowanie wymiany pieców 

i jest liderem w tej dziedzinie w Polsce. Od 
1 września 2019 r., zgodnie z Ustawą anty-
smogową dla Małopolski, w mieście wpro-
wadzono zakaz używania węgla i drewna 
do ogrzewania budynków, a w 2020 r. uru- 
chomiono program likwidacji instalacji 
grzewczych dla mieszkańców, którzy w la-
tach wcześniejszych z różnych powodów 
nie otrzymali dotacji. 

W bieżącym roku będzie kontynuowa-
ny program termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych oraz program osłonowy 
(dopłaty do rachunków po wymianie na 
ekologiczne źródło ciepła). Dużym zain-
teresowaniem cieszą się również dotacje 
związane z odnawialnymi źródłami energii.

Osiągnięcie lepszego stanu jakości po-
wietrza nie byłoby możliwe bez ogromnego 
zaangażowania mieszkańców miasta w wy-
mianę palenisk. Do końca 2019 r. ponad  
45 tys. palenisk na paliwa stałe zastąpiono 
proekologicznymi źródłami grzewczymi, 
a także zainstalowano prawie 2 tys. instala-
cji OZE. Szacuje się, że w Krakowie pozosta-
je jeszcze kilkaset instalacji na paliwo stałe. 
Jednak nie ma to już większego wpływu na 
stężenia zanieczyszczeń powietrza. 

Warto zwrócić uwagę, że rok 2020 był 
szczególnym ze względu na inne uwarun-
kowania, które miały wpływ na stan jakości 
powietrza. Wybuch pandemii spowodo-
wał zmniejszenie ruchu komunikacyjnego 
w centrum Krakowa, zawieszenie działal-
ności gospodarczej, a także mniejszy ruch 
turystyczny. Mogło to pośrednio przedkła-
dać się na spadki stężeń rejestrowanych 
zwłaszcza na stacjach monitoringu w cen-
trum miasta. W I kwartale 2020 r. wyraźnie 
spadły stężenia pyłowe i gazowe – w od-
niesieniu do stężeń średniomiesięcznych.

Pozytywne dane dotyczące jakości po-
wietrza potwierdzają badania naukowców 
z AGH. Z badań tych wynika, że wprowadze-

nie we wrześniu 2019 r. całkowitego zakazu 
używania paliw stałych przyczyniło się do 
poprawy jakości powietrza, a tempo tych 
zmian jest znacznie wyższe w Krakowie 
niż w całym województwie małopolskim. 
Zatem pozostało jeszcze dużo do zrobienia, 
szczególnie w ograniczeniu zanieczyszczeń 
pochodzących z emisji napływowej z gmin 
sąsiadujących z  Krakowem, które teraz 
mają największy wpływ na stan powietrza 
w mieście. 

Na kolejne lata największym wyzwa-
niem dla Krakowa, Polski, całej Europy 
i  świata jest problem dostosowania się 
do zmian klimatu. W  tej sprawie miasto 
przyjęło 

”
Plan Adaptacji Miasta Krakowa 

do zmian klimatu do roku 2030”, który 
powstał w ramach projektu Ministerstwa 
Środowiska, realizowanego we współpracy  
z 44 polskimi miastami. Celem Planu Ada-
ptacji jest zmniejszenie podatności (lub 
zwiększenie odporności) miasta na ekstre-
malne zjawiska klimatyczne oraz zwiększe-
nie potencjału do radzenia sobie ze skutka-
mi tych zjawisk i ich pochodnych. W ramach 
Planu zorganizowano Krakowski Panel Kli-
matyczny – panel dyskusyjny, w którym 
współpracują mieszkańcy, przedsiębiorcy 
i eksperci. Ich zadaniem jest wypracowanie 
rekomendacji do dalszych działań. Wśród 
tematów panelu są m.in. rozwój OZE, lepsze 
gospodarowanie wodą, zazielenienie mia-
sta, rozwój systemu gospodarki odpadami.

Ambicją Krakowa jest jak najszybsze 
osiągnięcie neutralności klimatycznej. Bę-
dzie to realizowane m.in. dzięki maksymal-
nemu ograniczeniu emisji CO2 w budynkach, 
transporcie i energetyce oraz zrównoważe-
niu tych emisji, których ograniczyć się nie 
uda. Władze miasta planują osiągnięcie 
25% redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 roku.
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Gospodarka wodna w Polsce 
w świetle danych statystycznych

22 marca obchodzimy Światowy Dzień 
Wody i dlatego zmieniamy kolejność pre-
zentowania poszczególnych części Roczni-
ka GUS „Ochrona środowiska”, omawiając 
jego rozdział III pt. Zasoby, wykorzystanie, za-
nieczyszczenie i ochrona wód. Analizę staty-
styczną poprzedzimy jednak stwierdzeniem 
starożytnego filozofa greckiego Talesa z Mi-
letu: Od wody wszystko się zaczęło. I nadal na-
biera ona znaczenia. Woda bowiem zawsze 
była, jest i będzie najcenniejszym dobrem 
naturalnym. Jej brak rodzi poważne kłopo-
ty gospodarcze i społeczne. Dlatego ONZ 
proklamowała rok 2003 jako „Rok Słodkiej 
(Pitnej) Wody” i przedstawiła Raport o stanie 
gospodarki wodnej na świecie (World Water 
Development Report) i organizuje kolejne ba-
dania w tej dziedzinie, również w Polsce.1

Zasoby wód – mierzone odpływem wód 
powierzchniowych rzekami w ciągu roku – 
w Polsce są skromne i wynoszą przecięt-
nie 60 mld m3, a w latach suchych tylko ok.  
40 mld m3. We Francji, Niemczech i Szwecji się-
gają one odpowiednio 190, 188 i 196 mld m3.  
W  przeliczeniu na jednego mieszkańca 
odpływ wód w  Polsce wynosi przeciętnie 
1,1–1,4 dm3, czyli 1 tys. m3 (do niedawna 
oceniano go na 1,6 tys. m3), gdy w krajach 
europejskich zwykle powyżej 5 tys. m3, w tym 
w państwach skandynawskich ok. 20 tys. m3,  
w Chorwacji 27 tys. m3, ale na Cyprze tylko 
0,4 i Malcie 0,2 tys. m3. Opady atmosferyczne 
i odpływy wód w Polsce w latach 1951–2017 
przedstawiliśmy szczegółowo w Aurze 2021, 
nr 1, s. 4 i nr 2, tab. 6. Natomiast dane za 
okres 2018–2019 na tle wyjątkowego pod 
tym względem r. 2010 przedstawia tab. 1. 
Wynika z niej, że w latach 2010–2019 opady 
zmalały o ok. 25%, a odpływy wód aż ok. 50% 
– z powodu jej konsumpcji przez gospodarkę 
i ludność oraz przede wszystkim parowania, 
rosnącego w wyniku ocieplenia klimatu. Są to 
wprawdzie dane za krótki okres, ale fachowcy 
obawiają się, że odzwierciedlają pewną ten-
dencję zmian na skutek parowania, a także 
nie tyle zmniejszającej się ilości opadów at-
mosferycznych co ich rosnącej zmienności 
i gwałtowności.

 Z tab. 1 wynika, że udział odpływu wód 
rzekami (w ilości wód z opadów atmosferycz-
nych) w badanym okresie zmalał z 34,6% do 
33,7% oraz 20,2%, głównie z powodu wzro-

1  Thier A., Gospodarcze i społeczne oraz skutki deficytu 
zasobów wodnych. Biblioteka „Ekonomia i Środowisko”, 
nr 36, Kraków 2016, s.7 oraz 14–51.

stu parowania. Z kolei odpływy w Polsce wód 
pochodzących z krajów ościennych sięgają 
10–15%, czyli stosunkowo dużo ze względu 
na graniczne rzeki, jak Odra i Nysa Łużycka 
oraz Bug, San czy Dunajec.

Zasoby wód powierzchniowych są uzu-
pełniane przez zasoby eksploatacyjne ujęć 
wód podziemnych, które w okresie 2000-2019 
wzrosły z 16,05 do 18,25 mld m3. Około 66% 
tych zasobów pochodzi z  geologicznych 
utworów czwartorzędowych, czyli najmłod-
szych.

GUS publikuje również dane IMGW do-
tyczące odpływu jednostkowego, czyli ilości 
wody odpływającej średnio z  1 km2 po-
wierzchni danej zlewni w czasie 1 sekundy. 
W 2019 r. średni odpływ jednostkowy w do-
rzeczu Odry wynosił 2,7 dm3/s/km2, a w do-
rzeczu Wisły 3,8 dm3/s/km2 (czyli w litrach). 
Największy odpływ zanotowano w dorzeczu 
Dunaju: 12,6 dm3/s/km2 (np. rzeka Orava 
wpływająca do Vahu).

Pobór i  zużycie wody przedstawiamy 
– ze wspomnianych względów – za okres 
2018–2019 na tle 2010 r., który w gospo-
darce wodnej jednak nie był tak wyjątkowy 
jak w przypadku opadów atmosferycznych. 
Otóż w całym okresie 1990–2019 następuje 
stopniowy i coroczny spadek poboru wody, 
zwłaszcza przez sieć wodociągową, głównie 

dzięki postępowi technologicznemu i progra-
mom oszczędnościowym. W rezultacie tych 
działań zużycie wody w gospodarce w tym 
okresie spadło aż o 35%, a tylko w ostatnich 
trzech latach o 9%. W 2019 r. pobór wody wy-
niósł 241 m3/mieszkańca, to jest w wielkości 
zbliżonej do przeciętnej unijnej, ale wskaźniki 
poboru w poszczególnych krajach członkow-
skich okazują się bardzo zróżnicowane.

Tab. 2 wskazuje, że mimo spadku pobo-
ru wody ogółem, rośnie zużycie wody pod-
ziemnej. W 2019 r. stanowiła ona 19% poboru 
wody ogółem oraz 75% poboru wody do sie-
ci wodociągowej na cele komunalne. Dzieje 
się tak ze względu na wysoką jakość wody 
podziemnej, ale trzeba pamiętać, że są to za-
soby strategiczne i należy oszczędnie nimi 
gospodarować. Omawiane ilości pobieranej 
wody przez całą gospodarkę stanowią tylko 
4,5–5,2% wody z opadów atmosferycznych. 
Zatem, uwzględniając odpływy wód rzekami, 
można szacować, że ok. 60%, a wyjątkowo 
nawet 75% wody z opadów atmosferycznych 
podlega ewapotranspiracji przez rośliny bądź 
bezpośredniemu parowaniu wód powierzch-
niowych. Oznacza to element zamkniętego 
obiegu wody na świecie, czyli cyklu hydrolo-
gicznego w przyrodzie.

Tab. 3 prezentuje strukturę zużycia wody 
w gospodarce narodowej. 70% tego zuży-

dr Agnieszka THIER
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tab. 1. Zasoby wód powierzchniowych w Polsce w latach 2010 oraz 2018 i 2019

Rok

Opady 
atmosferyczne Odpływy wód ogółem Odpływy tylko z obszaru kraju

w mm w km3 w km3
z km2 na 

mieszkańca w km3
z km2 na 

mieszkańca

w tys. m3 w tys. m3

2010 802,9 251,1 86,9 278 2,3 73,6 235 1,9

2018 564,4 176,5 59,4 190 1,5 53,3 170 1,4

2019 582,5 204,3 41,2 132 1,1 35,8 114 0,9

Dynamika
 2010-2019 72,5 81,4 47,4 47,5 47,8 48,6 48,5 47,4

Uwaga: km3 = mld m3

Źródło: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2020, s. 51.

Tab. 2. Pobór wody na potrzeby gospodarki i ludności w Polsce w latach 2010 oraz 2018 i 2019 w mld m3

Źródła poboru 2010 2018 2019 Dynamika
Struktura %

2010 2019

Wody powierzchniowe 9,17 8,07 7,44 81,1 84,4 80,5

Wody podziemne 1,63 1,77 1,77 108,6 15,0 19,1

Wody z odwadniania 
obiektów górniczych
 i budowlanych

0,07 0,05 0,04 57,1 0,6 0,4

Ogółem 10,87 9,89 9,25 85,1 100 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2020, s. 54.
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cia przeznaczane jest na cele produkcyjne, 
głównie w przemyśle. Specyfiką tej struktury 
w Polsce jest niezwykle wysoki wskaźnik ok. 
88% zużycia wody w przemyśle na wytwa-
rzanie energii elektrycznej, gazu, pary wodnej 
i gorącej wody, w tym przede wszystkim sto-
sowanie jej jako środek chłodniczy w elek-
trowniach cieplnych opalanych węglem. 
Natomiast 10% zużycia wody przypada na 
przetwórstwo przemysłowe, głównie w prze-
myśle chemicznym.

W  tab. 3 sposób zestawienia danych 
dla 2019 r. odbiega nieco od poprzedniego 
okresu z powodu zmian w klasyfikacji prze-
prowadzonej przez GUS. W szczególności 
zużycie wody na nawodnienia w rolnictwie, 
leśnictwie i  rybołówstwie zostało ograni-
czone przez GUS do rybołówstwa (stawów 
rybnych), przynajmniej w nazewnictwie, gdyż 
brak objaśnień sposobu kwalifikowania tego 
zużycia. Gdyby rozliczyć pominięte 0,43 mld 
m3, to struktura zużycia wody w 2019 r. by-
łaby bardziej zbliżona do struktury w 2016 r. 
Wskaźnik zużycia wody w rolnictwie w wy-
sokości 10% jest w Polsce relatywnie niski, 
gdyż w Europie wynosi 30% (w południowej 
Europie ze względu na warunki klimatycz-
ne ponad 50%). Klimat w krajach Bliskiego 
Wschodu i Azji Środkowej sprawia, że wskaź-
nik ten sięga tam 70% i więcej, a w Indiach 
ponad 90%. Dodajmy, że w przemyśle w Pol-
sce na razie tylko 4% zużycia wody stanowi 
woda krążąca w obiegu zamkniętym. Z kolei 
w gospodarstwach domowych zużycie wody 
z wodociągów w 2019 r. wyniosło 1,29 mld 
m3, czyli 76,8% wody pobieranej przez sieć 
w zasadzie dla celów komunalnych.

Jak już ocenialiśmy w  styczniowym 
numerze Aury, GUS zmniejszył zakres i ob-

a  sieci kanalizacyjnej 165 tys. km. Liczba 
oczyszczalni ścieków komunalnych (by-
towych) wzrosła do 3278. Korzysta z nich 
75% ludności (w miastach 95%, na wsiach 
44%), to jest dwukrotnie więcej niż 30 lat 
temu. W 7 państwach UE wskaźnik ten sięga 
już 95%. Osady ściekowe w Polsce w ilości  
1 mln ton suchej masy rocznie wykorzystu-
je się w rolnictwie, do rekultywacji terenów 
i produkcji kompostu (ok. 20%) oraz do prze-
kształcania termicznego, a 10-15% podlega 
składowaniu.

Jakość wód powierzchniowych w Polsce 
jest oceniana przez Państwowy Monitoring 
Środowiska. W latach 2014–2019 przepro-
wadzono ocenę stanu 4585 tzw. jednolitych 
części wód powierzchniowych rzecznych 
i  zbiorników zaporowych. Niestety, tylko 
w przypadku 50 badań stan wód uznano za 
dobry, a  w  pozostałych przypadkach jako 
zły. Z kolei stan ekologiczny naturalnych jed-
nolitych części wód w  tym samym okresie 
w przeprowadzonych klasyfikacjach uznano 
z następującymi ocenami: b. dobry 10, do-
bry 192, umiarkowany 2123, słaby 727, zły 
313. W  ten sam sposób przeprowadzono 
klasyfikację potencjału ekologicznego silnie 
zmienionych jednolitych części wód i uzyska-
no podobne proporcje ocen. Gorzej wypadła 
ocena stanu chemicznego wód (363 ocen 
„dobry” oraz 2751 „poniżej dobrego”), a tak-
że stan wód jeziornych (120 dobry oraz  
924 zły). Przeprowadzono ponadto bardziej 
kompleksowe badania 866 wód jeziornych 
i wyniki okazały się zróżnicowane z przewagą 
ocen dobrych i umiarkowanych. Badaniom 
poddano również odpływy substancji orga-
nicznych i biogennych (w tys. ton) oraz metali 
ciężkich (w tonach) rzekami do Morza Bałtyc-
kiego. W przypadku 7 metali ciężkich odpływy 
wynoszą ok. 161 ton rocznie, głównie cynku, 
miedzi i niklu.

Pomiary jakości wód podziemnych charak-
teryzują się o wiele lepszymi ocenami, ale ok. 
20% wyników badań to wody o klasach IV i V, 
czyli słabych.

Jakość wody dostarczanej ludności do spo-
życia bada Państwowa Inspekcja Sanitarna. 
W 2019 r. skontrolowano 98,7% wodociągów 
oraz 83,6% innych podmiotów zajmujących 
się zaopatrzeniem w wodę pitną. Wodociągi 
o dużej wydajności (ponad 100 tys. m3/dobę) 
dostarczały wodę w 100% bezpieczną dla 
zdrowia, czyli bez mikroorganizmów choro-
botwórczych i pasożytów w liczbie stanowią-
cej potencjalne zagrożenie. Natomiast w wo-
dociągach o najmniejszej wydajności (100 
m3/dobę) wskaźnik ten wyniósł 97,7% oraz 
w innych podmiotach 98,4%. Wodę, która nie 
odpowiadała wymaganiom, w 2010 r. stwier-
dzono w 10% wodociągów ogółem, w 2018 r. 
1% i w 2019 r. w 1,5% wodociągów (spośród 
8262 wodociągów skontrolowanych). Tak 
więc pijemy zdrową wodę.

jętość danych dot. ochrony środowiska. Np. 
rocznik „Ochrony środowiska” 2017 zawie-
rał tabele liczbowe na temat nawadniania 
użytków rolnych i gruntów leśnych według 
powierzchni w ha, sposobów nawadniania, 
wielkości poboru wody, a także podziału na 
województwa, lecz w roczniku 2020 brak ta-
kich danych. Podobnie jest z ograniczeniem 
danych o gospodarce ściekowej, np. trud-
no doszukać się w podstawowej tabeli dla  
2019 r. ilości wód chłodniczych, odprowa-
dzanych przez elektrownie cieplne, czyli tzw. 
ścieków niewymagających oczyszczania (ale 
naruszających środowisko rzeczne). Wiel-
kość tę można ocenić w sposób pośredni na 
podstawie danych innej tabeli tego rocznika. 
Wielkość i strukturę odprowadzanych ście-
ków przedstawia tab. 4.

Z tab. 4 wynika, że wprawdzie ilość ście-
ków maleje wolniej – zwłaszcza ścieków 
komunalnych – niż wskazywałaby dynami-
ka spadku zużycia wody, to jednak zdecy-
dowana poprawa nastąpiła w oczyszczaniu 
ścieków. Udział ścieków nieoczyszczonych 
w  ilości ścieków wymagających oczysz-
czania zmalał w badanym okresie z 12 do 
4,6% w 2016 r. (5% wg klasyfikacji w 2019 r.). 
Struktura sposobów oczyszczania ścieków 
w 2019 r. była następująca: metody mecha-
niczne 22,3%, chemiczne 4,3%, biologiczne 
16,9%, z podwyższonym usuwaniem bioge-
nów 56,5% (w 2000 r. 20,9%). Ten ostatni 
rodzaj oczyszczalni pozwala na zwiększoną 
redukcję azotu i fosforu.

Systemy zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę w 2019 r. obsługiwały 92% ludno-
ści kraju (97% w  miastach i  86% na tere-
nach wiejskich). Długość czynnej sieci wo-
dociągowej przekroczyła już 310 tys. km, 

Tab 3. Głównie kierunki zużycia wody w Polsce w okresie 2000-2019

  Rok
Wyszczególnienie

2000 2010 2016 2019
Dynamika

Struktura w %

w mld m3 2000 2016 2019

Cele produkcyjne, głównie
 przemysł 7,64 7,65 7,49 6,29 82,3 69,1 70,8 68,0

Nawodnienia w rolnictwie
 i leśnictwie oraz stawy rybne 1,06 1,16 1,04 0,85a) 80,2 9,6 9,8 9,2

Eksploatacja sieci wodociągowej 2,35 2,06 2,05 1,68 71,5 21,3 19,4 18,2

Ogółem 11,05 10,87 10,58 9,25b) 83,7 100 100 100c)

a) Tylko stawy rybne. b) W tym nierozliczone 0,43 mld m3. c) W tym nierozliczone 4,6%.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2017, s. 147 oraz 2020, s. 58-59.

Tab. 4. Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane w Polsce w latach 2000-2016

 Rok

Wyszczególnienie

2000 2010 2016 2019
Dynamika

Struktura w %

w mld m3 2000 2016 2019

Ścieki przemysłowe
– w tym wody chłodnicze
Ścieki komunalne

7,67
6,66
1,49

7,92
6,91
1,30

7,61
6,73
1,29

6,47a)
5,63a)
1,34

84,4
89,5
89,9

83,7
72,7
16,3

85,5
75,6
14,5

82,8
72,1
17,2

Ścieki wymagające 
oczyszczenia
– oczyszczone
– nieoczyszczone

2,50
2,20
0,30

2,31
2,13
0,18

2,17
2,06
0,10

2,18
2,07
0,11

87,2
94,1
36,7

27,3
24,0
3,3

24,4
23,1
1,1

27,9
26,5
1,4

Ogółem 9,16 9,22 8,90 7,81a) 85,3 100 100 100
a) dane szacunkowe.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2017, s. 167 oraz 2020, s.60-63.
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List otwarty do Premiera w sprawie 
moratorium na grodzenie i regulacje rzek

22 lutego 2021 r. został wysłany „List otwarty do Premiera Mate-
usza Morawieckiego: konieczne moratorium na grodzenie i regulacje 
rzek przy realizacji wszelkich zamierzeń finansowanych z pieniędzy 
publicznych”1, oparty na informacji Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej za lata 2018–2019 dla Sejmu. Wynika z niej, że 
gospodarka wodna ma służyć eksploatacji obszarów wodnych, a nie 
zachowaniu powszechnie dostępnych narodowych zasobów wodnych 
w systemach rzecznych i w zbiornikach wód podziemnych oraz że 
zły stan wód w Polsce pogłębia się i nie są prowadzone działania temu 
zapobiegające. Poniżej przedstawiamy fragmenty wystąpienia popar-
tego przez obywateli i społeczność zajmującą się jakością wód i ich 
ochroną. Postulat interwencji w sprawie gospodarowania rzekami wiąże 
się również z prawidłowym wydawaniem pieniędzy publicznych i nie 
ryzykowaniem utraty funduszy Krajowego Planu Odbudowy i Umowy 
Partnerstwa. Intencję listu wspierają polskie koalicje społeczne związane 
z wodą i rzekami, także koalicje międzynarodowe: Koalicja Ratujmy 
Rzeki, Koalicja Żywa Ziemia, Koalicja Klimatyczna, Koalicja Czystego 
Bałtyku. Jest to ważny sygnał wskazania znaczenia dobra wspólnego, 
jakim jest naturalny system rzeczny. 

Szanowny Panie Premierze Rzeczypospolitej Polskiej, 

Bezpośrednim powodem apelowania o radykalną interwencję Pre-
miera w sposób zarządzania wodami było zapoznanie się z informacją 
ministra2 dla Sejmu, która opisuje stan zarządzania wodami nieprzy-
stosowany do wyzwań innowacyjnego podejścia do majątku narodo-
wego, jakim jest sieć naturalnych rzek w Polsce. Popierając potrzebę 
renegocjacji Prawa wodnego, zawartą w propozycjach programów i kie-
runkach reform3  koniecznych dla ochrony wód, uważamy, że konieczne 
są szybkie działania, które uniemożliwią dalszą dewastację rzek.

W Krajowym Funduszu Odbudowy oraz w Umowie Partnerstwa, na 
realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infra-
strukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne, 
mają być przeznaczone fundusze unijne o łącznej wartości 76 miliardów 
euro. W ich planowaniu i wydatkowaniu znaczenie mają priorytety unijne, 
takie jak badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko, a także 
dyrektywy i rozporządzenia wydawane na poziomie UE4. /.../ Poprzednie 
edycje programów Infrastruktura i Środowisko przyczyniły się do pogor-
szenia stanu wód w Polsce. Najbardziej ucierpiała sieć rzeczna, przez 
rozległe ingerencje polegające na regulacji, pogłębianiu i przegradzaniu 
koryt rzek. To doprowadziło do pogłębienia problemu obniżenia zwier-
ciadła wód gruntowych na terenie kraju5 /.../ Mimo zapisania w Planie 

1 Dokument oryginalny: http://www.tarliskagornejraby.pl/download.php?view.144 
http://www.tarliskagornejraby.pl/download.php?view.145
2 Gospodarowanie Wodami w  Polsce w  latach 2018–2019. Informacja Ministra 
właściwego do spraw Gospodarki Wodnej, Warszawa,  sierpień  2020 r. (w materia-
łach sejmowych druk nr 588): https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=588)
3 KRR Ochrona wód i bioróżnorodności w Krajowym Planie Odbudowy, luty 2021. 
http://www.ratujmyrzeki.pl/243-zielona-odbudowa-dla-rzek-i-dzikiej-przyrody
4 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze 
-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach/
5 Bojarski i in. 2005. Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich. 
Ministerstwo Środowiska, Departament Zasobów Wodnych. https://straznicy.wwf.
pl/zasady-dobrej-praktyki-utrzymania-rzek-i-potokow-gorskich/

Gospodarowania Wodami (2016–2021) utrzymania wód w dobrym 
stanie ekologicznym lub poprawy tego stanu na odcinkach wcześniej 
pogorszonych, wydatkowano na opracowanie procedur i norm poprawy 
stanu rzek znikome fundusze, porównując z miliardami wydatkowanymi 
na pogorszenie stanu wód. Przy formułowaniu planów i programów 
dotyczących rzek oraz innych programów związanych z wodą poza 
rzekami (np. zabezpieczenie przed powodzią i suszą), w zasadzie nie 
zwracano uwagi na konieczność uwzględnienia wartości i stanu środo-
wiska formułowanych jako opinie środowisk naukowych6, organizacji 
pożytku publicznego z dnia 14 września 20177 czy Komisji Europejskiej8 
jeszcze przed i w trakcie obowiązywania PGW 2016–2021. 

Dlatego zwracamy się z postulatem aby:
 � zarządzanie wodami9 w Polsce pełnione było przez instytucję 

ochrony środowiska, zasobów naturalnych, klimatu i leśnictwa ce-
lem wdrożenia nowoczesnych opisów naturalnych rzek, norm postę-
powania przy rewitalizacji rzek w trakcie ich utrzymania (przez pielę-
gnację i kształtowanie w korytarzu rozwoju naturalnych koryt) oraz 
wyposażenie tej instytucji nie tylko w odpowiednie fundusze na ochro-
nę i utrzymanie rzek, ale także w możliwość stanowiącej opinii w za-
kresie sposobów ingerencji wszystkich interesariuszy w zasoby wod-
ne dolin rzecznych, celem zabezpieczenia poprawy stanu wód i ochro-
nę stanu dobrego, 
 � wprowadzić powszechne moratorium na regulacje, pogłębianie 

i przegradzanie rzek w Polsce od ich źródeł do ujścia z dopływami, 
wraz z zakazem stosowania przestarzałych katalogów i wytycznych 
sformułowanych przed rokiem 198010, aż do czasu wprowadzenia roz-
porządzenia określającego nowoczesne zasady kształtowania rzek, 
uwzględniających łącznie równowagę dynamiczną koryt rzecznych 
i wymagania środowiskowe siedlisk w dolinach rzek. /.../ 

Postulaty te wynikają z przekonania, że przez ostatnie lata jednostki 
odpowiedzialne za gospodarowanie wodami w Polsce zaniedbały stan 
rzek, pomimo wymagań zapisanych w PGW 2016-2021. Świadczy 
o tym ww. informacja Ministra11 /.../ 

Widocznym objawem braku zainteresowania prawodawców na-
turalnymi rzekami jest też brak definicji rzeki i jej doliny w Prawie wod-

6 Na przykład: Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej 
Akademii Nauk w sprawie planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce 
b17.10.2016. http://kbsie.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=3&Itemid=111&lang=pl
7 Na przykład: List wysłany przez Stowarzyszenie Ab Ovo do Prezesa KZGW w dniu 
2017-09-14, KZG_170914_jj_1  – Uwagi do 

"
Harmonogramu i programu prac zwią-

zanych ze sporządzeniem II aPGW" – (bez odpowiedzi)
8 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.2.2017 r. SWD(2017) 53 final: Prze-
gląd wdrażania polityki ochrony środowiska UE, Sprawozdanie na temat państwa  
– POLSKA; http://edroga.pl/attachments/article/13654/raport_pl_pl.pdf
9 Przynajmniej w zakresie sieci rzecznej  
10 

"
Regulacja rzek górskich – wytyczne projektowania", Hydroprojekt, Warszawa 

1978, 
"
Wytyczne zabudowy rzek górskich" ministerstwa rolnictwa 1979 oraz 

"
Zbiór 

typowych projektów budowli regulacyjnych rzek i potoków, część I – Rzeki i potoki 
górskie, Część II – Rzeki nizinne" Hydroprojekt, Warszawa 1979
11 Gospodarowanie Wodami  w   Polsce w   latach  2018–2019. Informacja  Mi-
nistra  właściwego do  spraw  Gospodarki Wodnej, Warszawa,  sierpień  2020 r. 
(w materiałach sejmowych druk nr 588): https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.
xsp?nr=588)
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do naturalnego i dostosowane do pełnienia usług ekosystemowych 
przez właściwą pielęgnację w ramach utrzymania rzek13. 

/.../W dalszej części informacji Ministra widnieje wiele realizowanych 
i drogich zamierzeń technicznych przebudowy systemu rzecznego (wraz 
z pogorszeniem jakości środowiska rzecznego) dla uzyskania efektów 
w terenach zagrożonych powodzią znajdujących się poza rzekami, za-
miast analizowania ryzyka powodzi i usuwania go przez kształtowanie 
zagospodarowania terenów nadbrzeżnych zagrożonych powodzią. 
Podobnie jest przy /.../ realizacji inwestycji mających w założeniu mini-
malizowanie skutków suszy, której częściowym powodem jest “osusza-
nie” rzek przez niewłaściwie prowadzone prace utrzymaniowe i roboty 
hydrotechniczne (działania regulacyjne). W szczególności zaniedbano 
doświadczenia przy realizacji osiągania celów środowiskowych rzek 
przez właściwe ich utrzymanie sugerowane w roku 201714. /.../

Biorąc pod uwagę dane z ww informacji, wynika /.../, że przy uwzględ-
nieniu wskazań i konsultacji instytucji i organizacji umiejących wdrażać 
Ramową Dyrektywę Wodną można było w latach 2018-2019 w ramach 
prac utrzymaniowych realizowanych przez PGW WP zrewitalizować 
łącznie 40 346 km cieków naturalnych i usunąć do 3 676 szt. przegród 
poprzecznych w ciekach, utrudniających prawidłowy transport rumo-
wiska. Taki mógłby być potencjał możliwości PGW WP, gdyby w roku 
2017 postawić wszystkim regionalnym jednostkom PGW WP (RZGW) 
zadanie utrzymania rzek bez pogarszania ich stanu i zrównoważenia 
ich koryt do stanu co najmniej dobrego. Niestety, wydano w latach 
2018-2019 łączną kwotę 458,9 mln zł na utrzymanie bez analizy wpływu 
podjętych czynności na stan rzek i bez zastrzeżenia by stan rzeki nie 
uległ pogorszeniu. /.../ Każde odtwarzanie zabudowy hydrotechnicznej 
rzek pod pozorem usuwania szkód powodziowych jest pogłębianiem 
katastrofy środowiskowej, która wynika z braku renaturyzacji rzek. 

W powyższym nie chodzi o brak umiejętności firm realizujących 
zlecenia czy biur projektowych. Każde wykonawcze przedsiębiorstwo 
ogrodniczo-budowlane i każde biuro projektów jest w stanie wykonać 
wszystko to co wchodzi w zakres rewitalizacji rzek, jeśli inwestor jest 
w stanie określić co będzie traktował jako rzekę naturalną. To PGW WP 
nie jest w stanie napisać oraz wycenić opisu przedmiotu zamówienia  
i przeprowadzić „zielonego” przetargu.

Warto podsumować zalecenia KE z roku 2017 dla KZGW, powtarzają-
ce się w wielu wystąpieniach NGO’s i środowisk naukowych (cytaty z ma-
teriałów KE15 – pominięto, prosimy korzystać z dokumentu oryginalnego). 

Zawartość informacji Ministra dla Sejmu RP wskazuje, że nie wy-
konywał on ani zaleceń planów gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy uchwalonych przez Radę Ministrów w roku 2016, ani nie 
zastosował się do skierowanych do Polski zaleceń Komisji Europejskiej 
2016, jak również nie przyjął uwag nadesłanych w ramach otwartych 
w roku 2016 konsultacji programu renaturyzacji wód dla II aPGW. 

Lista sygnatariuszy16.

13 Proponowana definicja dobrego stanu rzeki (cieku): Dobry stan rzeki: rzeka natu-
ralna lub bardzo podobna do naturalnej, bez widocznej zabudowy, z adekwatnymi 
terenami zalewowymi i korytem zrównoważonym dynamicznie
14 Józef Jeleński, Bartłomiej Wyżga. 2016. Możliwe techniczne i biologiczne inter-
wencje w utrzymaniu rzek górskich. Stowarzyszenia Ab Ovo, SPPW
15 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.2.2017 r. SWD(2017) 53 final: Przegląd 
wdrażania polityki ochrony środowiska UE, Sprawozdanie na temat państwa – POLSKA;
http://edroga.pl/attachments/article/13654/raport_pl_pl.pdf
16 Podpisane przez: Mieczysław Tylek – Prezes Stowarzyszenia Ab Ovo, Ewa Leś- 
Przewodnicząca Obszaru Roboczego Zarządzanie dorzeczami w regionie bałtyckim, 
Artur Furdyna - Przewodniczący Towarzystwa przyjaciół rzek Iny i Gowienicy; Polski 
Klub Ekologiczny, Przyjaciele Raby, Przyjaciele Dunajca, Fundacja Hektary dla Natury, 
Katarzyna Czupryniak, Koalicja Klimatyczna, Koalicja Żywa Ziemia, Koalicja Ratujmy 
Rzeki, Koalicja Czystego Bałtyku – Coalition Clean Baltic (CCB), Zielone Wiadomości, 
Stepnicka Organizacja Turystyczna Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornito-
logiczne, Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody.

nym12 /..../ nazywanie rzek ciekami, podając definicję wód płynących 
i zapominając o rzekach na pierwszych stronach tego dokumentu, by 
następnie omawiać przez kilkaset stron wody, regulację wód, utrzy-
manie wód, korzystanie z wód itp., wywołuje u czytelnika wrażenie, że 
aby jednolita część wody płynącej (dawniej rzeka) mogła w sposób 
właściwy być wykorzystywana to musi być regulowana i utrzymywana.

Informacja Ministra przygotowana dla Sejmu wykazuje we wstępie 
listę celów i sposobów prowadzenia gospodarki wodnej: gospodaro-
wanie wodami musi być prowadzone w taki sposób, aby  działając 
w zgodzie z  interesem publicznym,  nie dopuścić do wystąpienia /.../ 
pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz pogorszenia stanu eko-
systemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych 
od wód. /.../ W dalszej części sprawozdania okazuje się natomiast, że 
tak dobitnie (i prawidłowo, zgodnie z Prawem wodnym) wskazany cel 
środowiskowy gospodarowania wodami nie dotyczy rzek, gdyż brak 
jest działań w zakresie:
1. niedopuszczenia do wystąpienia /.../ pogorszenia ekologicznych 
funkcji rzek oraz pogorszenia stanu ekosystemów lądowych i tere-
nów podmokłych bezpośrednio zależnych od rzek, przy realizacji 
inwestycji i prac utrzymaniowych,
2. aktywności na rzecz poprawy stanu rzek, zachowania właściwych 
warunków korzystania (z naturalnych rzek). /.../

Dowodem na pogorszenie stanu rzek w ostatnich latach są dane 
znajdujące się w dalszej części informacji: pomiędzy rokiem 2016 
a rokiem 2018 liczba rzek w stanie złym wzrosła z 90% do 99,4%. 
/.../, wskazując że obecnie w Polsce stan rzek jest najgorszy w zlewni 
Morza Bałtyckiego i w Europie. 

W sprawozdaniu Ministra znaleziono tylko jedno działanie mogące 
mieć znaczenie jako poprawa stanu rzek („RZGW w Szczecinie: „Budo-
wa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej 
dopływów”. Całkowita wartość zadania 20,761 mln zł. Lata realizacji 
zadania: 2012–2022”). Jest to zadanie z programu Life+, odziedziczone 
przez RZGW po partnerstwie RDOŚ w Szczecinie i zlikwidowanego 
zachodniopomorskiego zarządu melioracji. Brak natomiast długiej 
listy projektów renaturyzacyjnych realizowanych w ramach funduszy 
europejskich przez  RZGW, oraz inne instytucje i organizacje niezależne 
od Ministra, finansowane ze środków zewnętrznych. /.../

W ten sposób obecne pogorszenie stanu wód jest zawinione 
przez zaniedbania (zaniechania) administracji wodnej na poziomie 
centralnym. Argumentowanie niemożności realizacji natychmiasto-
wych działań zawarte w korespondencji PGW WP KZGW wskazuje, że 
instytucja ta nie wie najwyraźniej jak należy przeprowadzić renatury-
zację rzek. Dowodem na to, że podmiot, który zamówił opracowanie 
Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych i powi-
nien czuć się odpowiedzialny za jego wdrożenie, nie jest właściwy 
do przeprowadzenia wdrożenia jest to, że traktuje renaturyzację jako 
działanie podobne do regulacji rzek. To właśnie wieloletnie regulowanie 
i grodzenie ich stopniami, progami i zaporami oraz pogłębianie koryt 
rzecznych odpowiedzialne są za zły stan rzek w całej Polsce. Renatu-
ryzacja jest procesem odwrotnym i najczęściej polega na ochronie rzek 
nieuregulowanych, doprowadzeniu do równowagi dynamicznej koryt 
regulowanych oraz adekwatnym utrzymaniu rzek w stanie dobrym. Nie 
ma to nic wspólnego z długim i starannym procesem projektowania, 
tylko ze spowodowaniem, żeby koryto i otoczenie rzeki było podobne 

12 Powinno być: "Rzeki (strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w spo-
sób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami) wraz z terasa-
mi zalewowymi stanowią zasób o podstawowym znaczeniu dla środowiska, wy-
magający ścisłej ochrony naturalnych cech systemu dolinowego celem określenia 
i  limitowania właściwego gospodarowania zasobami i usługami ekologicznymi"

Józef JELEŃSKI, Ewa LEŚ
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Wodór – paliwo niedalekiej przyszłości

 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII   

Parametry energetyczne wodoru
Wodór jest najpowszechniej występują-

cym pierwiastkiem we Wszechświecie.
W warunkach standardowych, wodór 

gazowy występuje w formie cząsteczkowej 
(dwuatomowy, molekularny) H2, jako bez-
barwny, bezwonny, bezsmakowy, nietok-
syczny, łatwopalny gaz. Na Ziemi występuje 
w postaci wody lub związków organicznych. 
Wodór jest najlżejszym pierwiastkiem w każ-
dym stanie skupienia (14 razy lżejszy od po-
wietrza). Przewodność cieplna wodoru wy-
nosząca 0,175 W/ (m · K), podobnie jak i cie-
pło właściwe o wartości 14,195 kJ/(kg · K)  
w 0°C) są największe ze wszystkich gazów. 
Wartość opałowa wodoru jest bardzo wy-
sokai wynosi 120 MJ/kg (węgiel 25 MJ/kg, 
benzyna 47 MJ/kg).

Gęstość wodoru:
– gazowego (w temperaturze 0oC i przy ci-
śnieniu atmosferycznym (1 bar): 90 g/m3;
– ciekłego: 70,8 kg/m3;
– krystalicznego: 88 kg/m3.

Wodór spala się w  obecności tlenu 
prawie bezbarwnym jasnoniebieskim pło-
mieniem o stosunkowo dużej prędkości 
propagacji (2,7 m/s), jest reakcją silnie 
egzotermiczną (reakcja chemiczna, która 
ma dodatni bilans wymiany ciepła z oto-
czeniem).

Możliwość samozapłonu mieszaniny 
wodoru z powietrzem zależy od jego kon-
centracji. W temperaturze 20°C mieszanina 
może ulec samozapaleniu, jeżeli objętościo-
we stężenie wodoru wynosi ponad 18%.

Wodór dyfunduje przez gumę, materiały 
porowate, a w podwyższonej temperaturze 
przez stal. Temperatura wrzenia wodoru 
pod ciśnieniem normalnym wynosi 20,4 K.

Na skalę przemysłową wodór otrzymu-
je się m.in. przez konwersję realizowaną 
podczas przepuszczania np. metanu (CH4) 
nad parą wodną (H2O), pod ciśnieniem  

30–40 bar, w temperaturze ok. 800°C. Nazy-
wa się to reformingiem parowym gazu ziem-
nego. Sprawność konwersji węglowodorów 
w wodór przy użyciu najnowocześniejszych 
reformerów osiąga nawet 90%. Reforming 
metanu parą wodną jest obecnie najpow-
szechniejszą przemysłową metodą otrzymy-
wania wodoru.  Należy zaznaczyć, że roczna 
produkcja wodoru w naszym kraju wynosi 
ok. miliona ton (piąty producent na świecie). 

Oczywiście wodór jest paliwem zero-
emisyjnym pod warunkiem, że jest pozy-
skiwany w bezemisyjny sposób, np. w pro-
cesie elektrolizy zasilanej z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii (tzw. „zielony” 
wodór).

Ogniwa paliwowe (ogniwa wodorowe) 
są urządzeniami elektrochemicznymi, które 
pozwalają na uzyskanie energii elektrycz-
nej i ciepła bezpośrednio w zachodzącej 
w nim reakcji chemicznej wodoru z tlenem. 
Produktem ubocznym reakcji jest ciepła 
woda.

Ze względu na ogólną dostępność ener-
gii słonecznej i wiatrowej, ale także prosty 
sposób ich przetwarzania na energię elek-
tryczną, wydaje się słuszne wytwarzanie 
wodoru z wody, wykorzystując do tego celu 
energię słoneczną, wiatrową.

Magazynowanie energii elektrycznej 
z wykorzystaniem wodoru może wypełnić 
lukę, dostarczając energię w dłuższych prze-
działach czasu, nieosiągalnych dla bateryj-
nych magazynów energii.

Magazyny energii w postaci sprężonego 
wodoru wytworzonego w procesie elektro-
lizy wody nadają się pod względem tech-
nicznym do bilansowania mocy szczytowej 
systemu elektroenergetycznego. 

Paliwo to cechuje wiele zalet, m.in.:
 � niewyczerpalne zasoby, nieskompli-

kowana budowa i  obsługa reformerów, 
elektrolizerów;

W kolejnych artykułach omówię zagadnienia związane z produkcją i sposobami wykorzystania wodoru. Przedstawię również strategie Unii Europejskiej 
i Polski w zakresie rozwiązań prawnych, finansowania instalacji do produkcji i wykorzystania „zielonego” wodoru.
Władze UE zakładają, że neutralność klimatyczna krajów UE do roku 2050 będzie osiągnięta m.in. dzięki wykorzystaniu wodoru jako paliwa.
Komisja Europejska (również Polska) w „Strategii Unii Europejskiej w zakresie produkcji wodoru z energii pozyskanej z OZE – European Clean Hydrogen 
Alliance” [4]  „Polska strategia wodorowa  do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” [3], kładzie  nacisk na produkcję czystego wodoru – generowanego 
w procesie elektrolizy z energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni wiatrowych czy fotowoltaicznych.
Najważniejszym atutem wodoru jest to, że ma szerokie zastosowanie, przez co może być remedium na problemy dla wielu branż – energetyki, ga-
zownictwa, ciepłownictwa, przemysłu chemicznego oraz transportu. Zastosowanie wodoru jest bardzo szerokie, może być zarówno paliwem, jak 
i substratem do wytwarzania paliw gazowych i ciekłych w układach power-to-gas, power-to-liquid czy power-to-ammonia. Dzięki temu, może łączyć 
różne sektory gospodarki, podnosząc bezpieczeństwo dostaw energii i paliw oraz zmniejszając emisję CO2 do atmosfery.

 � łatwość w  magazynowaniu, przesyle 
rurociągami;
 � produkty jego spalania nie zatruwają śro-

dowiska, gdyż jest nim woda;
 � samozapłon następuje w  temperaturze 

550°C (benzyna 228°C);
 � wysoka sprawność energetyczna spala-

nia, niska temperatura eksploatacji;
 � nie jest toksyczny – szybko ulega 

dyspersji.
Głównymi wadami są:

 � wysoki koszt produkcji;
 � wrażliwość na tlenek węgla (CO);
 � w połączeniu z powietrzem tworzy mie-

szankę wybuchową;
 � niebezpieczeństwo eksplozji, gdy ulatnia 

się w pomieszczeniach zamkniętych;
 � czyszczenie urządzeń za pomocą obo-

jętnego gazu (np. azotu);
 � przy wysokich ciśnieniach skłonność 

wodoru do przenikania przez metale, two-
rzywa sztuczne, szybkie starzenie mem-
bran polimerowych;
 � mała gęstość energetyczna, niska spraw-

ność – ok. 43% [1].

Strategia UE w zakresie 
produkcji wodoru z energii 
pozyskanej z OZE – „European 
Clean Hydrogen Alliance”.

KE przedstawiła założenia unijnej stra-
tegii wodorowej, której realizacja ma pomóc 
w osiągnięciu przez UE neutralności pod 
względem emisji CO2 do roku 2050 [4]. 

W opublikowanej w listopadzie 2018 r. 
strategii UE, czyli osiągnięcie neutralności 
klimatycznej do 2050 r., przewiduje się, że 
udział wodoru w miksie energetycznym Eu-
ropy wzrośnie z obecnego poziomu ok.  2% 
do ok. 14% do 2050 roku [4].

Jednocześnie Bruksela zaprezentowała 
strategię łączenia sektorów, w których zuży-
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Inwestycyjny, w ramach inicjatywy o nazwie 
„European Clean Hydrogen Alliance”. Jej 
zadaniem będzie komercjalizacja techno-
logii wodorowych i zwiększenie produkcji 
elektrolizerów. „Clean Hydrogen Alliance” to 
inicjatywa w ramach strategii przemysłowej 
KE i strategii wodorowej. Ideą jest opraco-
wanie programu inwestycyjnego w  celu 
stymulowania produkcji i stosowania od-
nawialnego i niskoemisyjnego wodoru oraz 
stworzenia konkurencyjnej gospodarki 
opartej na wykorzystaniu wodoru w Euro-
pie. Porozumienie ma na celu zgromadzić 
inwestorów branżowych z całego łańcucha 
możliwości wykorzystania wodoru – sek-
torów produkcji; przesyłu; popytu – ale 
także władze publiczne, organizacje poza-
rządowe i instytucje finansowe, które będą 
miały za zadanie przygotować konkretne 
propozycje projektów do końca 2021 r.  
Tak zwane „Okrągłe stoły” będą grupami 
tematycznymi odpowiedzialnymi za prace 
operacyjne porozumienia. Zespoły okrągłe-
go stołu będą odpowiedzialne za tworzenie 
projektów związanych z implementacją roz-
wiązań infrastrukturalnych i programami 
inwestycyjnymi na swoim terenie, zgodnie 
z  założeniami strategii UE w  dziedzinie 
upowszechniania wykorzystania wodoru 
na lata 2024 – 2030 [4].

Grupy  będą pracować w Brukseli nad 
tematami:
1. Produkcja odnawialnego i niskoemisyjne-
go wodoru – Wind Europe.
2. Przemysł i dystrybucja wodoru – ENTSOG 
/ GIE – Gas Infrastructure Europe (przesyła-
nie i dystrybucja energii).
3. Wodór w zastosowaniach przemysłowych 
– CEFIC (Europejski Przemysł Chemiczny).
4. Wodór dla mobilności – ACEA (Europej-
skie Stowarzyszenie Producentów Samo-
chodów).

wana jest energia i w której kluczową rolę 
może odegrać właśnie wodór.

KE podkreśla, że konieczne jest znale-
zienie wspólnych rozwiązań dla sektorów 
transportu czy budownictwa, co zwiększy 
efektywność unijnej transformacji energe-
tycznej i stworzy pole do wdrażania tech-
nologicznych innowacji.

Należy zaznaczyć, że KE kładzie nacisk 
na produkcję czystego wodoru – genero-
wanego w procesie elektrolizy (ogniwa pa-
liwowe) z energii elektrycznej pochodzącej 
z elektrowni wiatrowych czy fotowoltaicz-
nych.

Realizacja obu strategii będzie napę-
dzać unijną gospodarkę i pomoże jej wyjść 
z kryzysu spowodowanego pandemią ko-
ronawirusa.

W  celu budowy gospodarki opartej 
na „zielonym” wodorze, Bruksela chce 
doprowadzić do uruchomienia do 2026 r. 
elektrolizerów o łącznej mocy 6 GW i pro-
dukcji miliona ton wodoru pochodzącego 
z elektrolizy z wykorzystaniem odnawialnej 
energii elektrycznej. Produkcja ta może się 
przyczynić do dekarbonizacji np. w sektorze 
energetycznym, chemicznym oraz ułatwiać 
wprowadzenie wodoru do nowych zastoso-
wań końcowych, jak procesy przemysłowe, 
transport samochodowy.

W  latach 2025–2030 KE chce uru-
chomić na terenie UE elektrolizery o mocy  
40 GW produkujące ok. 10 mln ton wodoru. 
Po roku 2030 wodór musi stać się nieod-
łączną częścią zintegrowanego systemu 
energetycznego w UE.  W  latach 2030– 
–2050 technologie związane z wodorem 
odnawialnym powinny być wdrażane na 
dużą skalę  we  wszystkich sektorach go-
spodarki, w których trudno doprowadzić 
do obniżenia emisyjności i  w  przypadku 
których inne rozwiązania mogą być niewy-
konalne lub bardziej kosztowne. 

Korzyści według KE to roczna obniżka 
emisji o ok. 500 mln ton CO2, a roczne zyski 
wynosić będą ok. 80 mld euro. Szacuje się, 
że do 2050 r. inwestycje w zdolności pro-
dukcyjne wodoru w UE wyniosą ok. 450 mld 
euro [4]. 

UE zakłada, że aby doprowadzić do 
osiągnięcia wskazanych mocy elektroli-
zerów, potrzebne będą inwestycje w pro-
dukcje tego rodzaju urządzeń wartych ok. 
8  mld euro do r. 2026. Należy przyjąć, że 
do r. 2030 niezbędne wydatki na: produkcję 
elektrolizerów wyniosą ok. 40 mld euro,  ich 
montaż będzie kosztował  ok. 30 mld euro, 
transport, dystrybucja, magazynowanie, 
stacje tankowania wodoru: ok. 60 mld euro. 
Rozwój potencjału „zielonego” wodoru na 
terenie UE ma wspierać Europejski Bank 

5. Wodór w energetyce –SolarPower Europe.
6. Wodór do zastosowań w budownictwie 
mieszkaniowym – EHI, European Heating 
Industry.

W procesie wytwarzania wodoru naj-
ważniejszym zagadnieniem jest koszt pro-
dukcji.

Obecnie wodór odnawialny ani nisko-
emisyjny nie jest konkurencyjny pod wzglę-
dem kosztów w porównaniu z wodorem 
z paliw kopalnych (obecnie ok. 90% produk-
cji w UE). Szacunkowa cena wodoru z pa-
liw kopalnych w UE wynosi ok. 1,5 euro/kg.  
Cena ta w dużym stopniu zależy od cen 
gazu ziemnego i nie uwzględnia kosztów 
CO2. Z kolei szacunkowa cena wodoru z pa-
liw kopalnych z wychwytywaniem i skła-
dowaniem dwutlenku węgla wynosi ok.  
2 euro/kg, podczas gdy wodoru odnawialne-
go ok. 5 euro/kg. Z każdym rokiem koszty 
produkcji wodoru odnawialnego szybko się 
obniżają przez co stają się bardziej konku-
rencyjne cenowo. W ostatnich dziesięciu 
latach ceny elektrolizerów obniżyły się już 
o 50%, a do 2030 roku prawdopodobnie 
będą jeszcze dwukrotnie niższe dzięki ko-
rzyściom skali [4].

W kolejnym artykule omówię   projekt 
„Polska strategia wodorowa do roku 2030 
z perspektywą do roku 2040”,  która określa 
cele i działania na rzecz budowy niskoemi-
syjnej gospodarki wodorowej.
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  Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE
dr hab. Adam HABUDA

 profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Wyrok Trybunału z 20 stycznia 2021 r. w sprawie ograniczeń w dostępie do informacji 
o środowisku w landzie Badenia-Wirtembergia, C-619/19

 Sentencja
Artykuł 4 ust. 1 akapit pierwszy lit. e) 

dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. 
w sprawie publicznego dostępu do informa-
cji dotyczących środowiska należy interpre-
tować tak, że pojęcie „materiałów przezna-
czonych do wewnętrznego komunikowania 
się” obejmuje wszystkie informacje, które 
krążą w obrębie organu władzy publicznej 
i które w dniu złożenia wniosku o udziele-
nie dostępu nie opuściły wewnętrznej sfery 
tego organu, ewentualnie po ich otrzymaniu 
przez ten organ i o ile nie zostały one lub nie 
powinny były zostać podane do publicznej 
wiadomości przed tym otrzymaniem. Arty-
kuł 4 ust. 1 akapit pierwszy lit. e) dyrektywy 
2003/4 należy interpretować w ten sposób, 
że stosowanie wyjątku od prawa dostępu 
do informacji o środowisku przewidzianego 
w nim w odniesieniu do materiałów przezna-
czonych do wewnętrznego komunikowa-
nia się organów władzy publicznej nie jest 
ograniczone w czasie. Jednakże wyjątek ten 
może mieć zastosowanie wyłącznie w okre-
sie, w którym ochrona zażądanej informacji 
jest uzasadniona.

 Stan faktyczny
W  landzie Badenia – Wirtembergia 

osoba fizyczna złożyła do władz wniosek 
o udzielenie informacji dotyczących wycin-
ki drzew w parku zamkowym w Stuttgarcie 
w październiku 2010 r., związanej z realiza-
cją przedsięwzięcia transportowo – infra-
strukturalnego Stuttgart 21. Wnioskowane 
dokumenty były przekazane w obrębie mi-

nisterstwa stanu landu i dotyczyły zdarzeń 
związanych z interwencją policji w parku, 
powołaniem komisji śledczej i późniejszym 
postępowaniem pojednawczym. Władza 
administracyjna odmówiła obywatelowi 
dostępu do informacji, jednak sąd admi-
nistracyjny landu uwzględnił skargę oby-
watela stwierdzając, że nie wystąpiła oko-
liczność uzasadniająca odmowę dostępu 
(materiały przeznaczone do wewnętrznego 
komunikowania się w ministerstwie), bo-
wiem zakończyło się już postępowanie pro-
wadzące do wydania decyzji przez organ, 
do którego obywatel zwrócił się o udzie-
lenie informacji. Władze landu zaskarżyły 
orzeczenie do federalnego sądu admini-
stracyjnego. 

 Problem prawny
Dyrektywa 2003/4 ustanawia zasadę 

udostępniania obywatelom informacji o śro-
dowisku, bez konieczności wykazywania 
przez obywatela interesu. Jeden z wyjątków 
od zasady dotyczy materiałów przeznaczo-
nych do wewnętrznego komunikowania się, 
jednak z uwzględnieniem publicznego inte-
resu ujawnienia informacji (art. 4). Wska-
zany wyjątek należy jednak interpretować 
zawężająco i porównywać interes publicz-
ny udostępnienia informacji i  interesem 
dyktującym odmowę. Czy przedmiotowe 
materiały należy traktować jako materiały 
przeznaczone do wewnętrznej komunika-
cji w organie administracji, zwłaszcza czy 
materiały do wewnętrznego komunikowa-
nia się to takie, które nie wychodzą poza 
sferę wewnętrzną organu, i czy podstawy 
tej odmowy trwają także po zakończeniu 

postępowania administracyjnego, którego 
dotyczy wniosek?

Z uzasadnienia
Przyjmując dyrektywę 2003/4, prawo-

dawca Unii zamierzał zapewnić zgodność 
prawa UE z konwencją z Aarhus, ustana-
wiając ogólny system zmierzający do za-
gwarantowania, by każdy wnioskodawca 
w rozumieniu art. 2 pkt 5 dyrektywy miał 
dostęp do informacji o środowisku, które 
są w posiadaniu organów władzy publicznej 
lub które są dla tych organów przeznaczone, 
bez konieczności wykazywania przez niego 
interesu. Jak wynika z systematyki dyrekty-
wy 2003/4, a w szczególności z art. 4 ust. 2 
akapit drugi, a także z jej motywu 16, prawo 
do informacji oznacza, że ujawnianie infor-
macji powinno stanowić ogólną regułę oraz 
że organy władzy publicznej powinny móc 
odmówić udostępnienia informacji o śro-
dowisku wyłącznie w określonych i jasno 
sprecyzowanych przypadkach. Wyjątki od 
prawa dostępu należy zatem interpreto-
wać zawężająco tak, aby wyważyć interes 
publiczny, któremu ma służyć ujawnienie 
informacji, z interesem dyktującym odmowę 
udostępnienia informacji. Zgodnie z utrwa-
lonym orzecznictwem zarówno z wymo-
gów jednolitego stosowania prawa Unii, jak 
i z zasady równości wynika, że treści przepi-
su prawa Unii, który nie zawiera wyraźnego 
odesłania do prawa państw członkowskich 
w celu określenia jego znaczenia i zakresu, 
należy zwykle nadawać w całej UE auto-
nomiczną i jednolitą wykładnię, dokonaną 
z uwzględnieniem kontekstu tego przepisu 
i celu danego uregulowania. Co się tyczy 
pojęcia „materiałów przeznaczonych do 
wewnętrznego komunikowania się”, należy 
zauważyć, że dyrektywa 2003/4 nie defi-
niuje go i nie zawiera odesłania do prawa 
państw członkowskich w tym względzie. 
Należy zatem dokonać jego autonomicz-
nej wykładni. Termin „komunikowanie się” 
odnosi się do informacji skierowanej przez 
autora do adresata, przy czym adresat ten 
może być zarówno jednostką abstrakcyjną, 
taką jak „członkowie” organu administracji 
czy „zarząd” osoby prawnej, jak i konkretną 
osobą należącą do takiej jednostki (pracow-
nik lub urzędnik).

Co się tyczy w drugiej kolejności termi-
nu „wewnętrzny”, z art. 3 ust. 1 dyrektywy 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 
w dniu 22 lutego 2021 r. zmarła w wieku 93 lat
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wynika, że informacje o  środowisku, do 
których dyrektywa ma zapewnić dostęp, 
są w posiadaniu organów władzy publicz-
nej. Zgodnie z art. 2 pkt 3 dyrektywy ma to 
miejsce w przypadku informacji znajdują-
cych się w posiadaniu organu, które organ 
ten otrzymał lub opracował. Innymi słowy, 
organy władzy publicznej mające informa-
cje o środowisku mogą nimi dysponować, 
przetwarzać je i analizować w sposób we-
wnętrzny, jak również podjąć decyzję o ich 
ujawnieniu. Wynika z tego, że wszelkie infor-
macje o środowisku, które są w posiadaniu 
władzy publicznej, niekoniecznie muszą być 
„wewnętrzne”. Jest tak jedynie w przypadku 
informacji, która nie opuszcza wewnętrznej 
sfery organu władzy publicznej, w szcze-
gólności gdy nie została ujawniona osobie 
trzeciej lub nie była podana do publicznej 
wiadomości. Wyjątek od prawa dostępu do 
informacji o środowisku w odniesieniu do 
materiałów przeznaczonych do wewnętrz-
nego komunikowania się należy rozumieć 
jako obejmujący informacje, które krążą 
w obrębie organu władzy publicznej i które 
w dniu złożenia wniosku o udzielenie do-
stępu nie opuściły wewnętrznej sfery tego 
organu. 

Brzmienie art.  4 ust.  1 akapit pierw-
szy lit. e) dyrektywy 2003/4 nie wskazuje, 
by pojęcie „materiałów przeznaczonych 
do wewnętrznego komunikowania się” 
należało interpretować tak, że obejmuje 
ono jedynie opinie osobiste pracowników 
organu władzy publicznej albo że nie obej-
muje ono informacji faktycznych. Tego 
rodzaju ograniczenia byłyby ponadto nie-
zgodne z celem tego przepisu, jakim jest 
stworzenie organom władz publicznych 
chronionej przestrzeni na prowadzenie roz-
ważań i dyskusji wewnętrznych. W niniej-
szym przypadku, zgodnie z informacjami 
zawartymi w postanowieniu odsyłającym, 
dokumenty objęte wnioskiem o udzielenie 
dostępu rozpatrywanym w postępowaniu 
głównym zawierają, po pierwsze, informa-
cję przekazaną dyrekcji ministerstwa stanu 
kraju związkowego Badenia-Wirtembergia, 
a po drugie, pisma tego ministerstwa do-
tyczące przeprowadzenia postępowania 
pojednawczego. Z akt sprawy nie wynika, 
że chodziło o informacje pochodzące spoza 
tego ministerstwa. Z zastrzeżeniem ustaleń, 
których powinien dokonać sąd odsyłający, 
wydaje się, że dokumenty te zostały sporzą-
dzone w celu wymiany informacji wewnątrz 
ministerstwa stanu kraju związkowego Ba-
denia-Wirtembergia i że nie opuściły one 
wewnętrznej sfery tej administracji. Wyni-
ka z tego, że dokumenty te można zakwa-
lifikować jako „materiały przeznaczone do 
wewnętrznego komunikowania się” w ro-
zumieniu art. 4 ust. 1 akapit pierwszy lit. e) 
dyrektywy 2003/4.

  Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE

prof. dr hab. Tomasz ŻYLICZ 
 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Oczekuje się, że odpowiedzialność producenta 
nie jest ograniczona do zwyczajowej gwaran-
cji. Wytwórca powinien odebrać wykorzystany 
i bezużyteczny już towar oraz zapewnić jego 
unieszkodliwienie. Istnieją przepisy, które to na-
kazują. Producenci mogą też tworzyć i finanso-
wać specjalistyczne organizacje, które zajmują 
się zbiórką i utylizacją zużytych rzeczy. Taka 
forma realizacji rozszerzonej odpowiedzialno-
ści bywa tańsza i skuteczniejsza. Niezależnie 
od postępów odnotowywanych w tej dziedzinie, 
produkcja odpadów jest nadal nadmierna i eko-
logicznie zabójcza.

It is expected that producer’s responsibility 
does not confine to a  traditional guarantee. 
Manufacturers are supposed to receive used up 
commodities and to carry out their “neutralisa-
tion”. There are regulations that mandate such 
a procedure. Producers are free to establish 
and finance entities specialised in collecting 
and processing things that are not used any 
more. Such a form of the extended responsibi-
lity can be both cheaper and more effective. De-
spite progress achieved, waste production has 
been excessive and environmentally disruptive.

Rozszerzona odpowiedzialność
Extended Responsibility

O dpady są kłopotliwe. W dru-
giej połowie XX wieku udało 
się w wielu krajach zreduko-
wać emisję zanieczyszczeń 

atmosferycznych i zrzut ścieków. Nigdzie 
jednak nie udało się rozwiązać problemu 
odpadów (Aura 10/2008). Produkujemy 
ich wciąż bardzo dużo i rozgrzeszamy się 
z tego, tłumacząc, że ogólnie staramy się 
przecież nie szkodzić środowisku.

Od kilkudziesięciu lat światli ludzie za-
stanawiają się, jak sprawić, żeby rosnący 
dobrobyt nie szedł w parze z produkcją 
odpadów. A niestety idzie. Z ironią starsi 
wspominają pakowanie zakupów w zu-
żytą gazetę, bo niczego bardziej odpo-
wiedniego nie było pod ręką. Teraz każdą 
rzecz kupujemy zawiniętą w estetyczną 
folię, błyszczący papier, tekturę albo sty-
ropian. Czasem prosimy, żeby nam dać 
do ręki, albo do przyniesionego własnego 
opakowania, ale zazwyczaj cenimy sobie 
bezpieczeństwo i estetykę tego, w czym 
towar dostarcza nam producent.

Opakowanie to jeden problem. Ale do-
chodzi do tego to, że nic nie służy nam 
wiecznie; prędzej czy później staje się bez-
użyteczne, więc chcielibyśmy go wyrzucić. 
Bardzo powoli uczymy się segregować od-
pady. Niektórym z nas sprawia to nawet 
przyjemność. Kupujemy przewodniki po 
recyklingu odpadów i analizujemy „trud-
ne” przypadki, kiedy nie jest oczywiste, jak 
coś zaklasyfikować. No i irytujemy się, jak 
władza każe nam płacić za odbiór czegoś, 
czego jeszcze niedawno dałoby się po-
zbyć bezkosztowo. A wydaje nam się przy 

tym, że powinien od nas odebrać ten, co 
nam to kiedyś sprzedał.

W ten sposób powstała koncepcja roz-
szerzonej odpowiedzialności producenta 
(Extended Producer Responsibility, EPR). 
Po raz pierwszy pojawiła się w Szwecji 
w 1990 r. Jej najbardziej znanym wdro-
żeniem stał się system niemiecki, zwany 
DSD (Duales System Deutschland); przy-
miotnik „dualny” nawiązuje do faktu, że 
odpowiedzialność producenta funkcjonuje 
równolegle z odpowiedzialnością władzy 
(rządowej lub samorządowej) za odbiór 
odpadów. Ostateczny obowiązek ciąży na 
władzy, ale zarówno konsument, jak i owa 
władza mogą obciążyć nim bezpośrednio 
producenta.

System niemiecki uważany jest za 
skuteczny. W latach 1991–1998, od kie-
dy zaczął obowiązywać, ilość opakowań 
przypadająca w  tym kraju na jednego 
mieszkańca obniżyła się z  98,7 kg do 
82 kg. Nie był to imponujący spadek, ale 
przynajmniej nie było wzrostu. Dyrek-
tywą 94/62/WE (zmienioną później na 
2004/12/WE) system został rozciągnię-
ty na pozostałe kraje Unii Europejskiej. 
Postęp dokonuje się dzięki zasadzie, iż 
producent jest odpowiedzialny za odbiór 
i  unieszkodliwienie swojego produktu 
po tym, kiedy konsument nie chce go 
dłużej użytkować. W pewnych przypad-
kach bezpośrednie zaangażowanie pro-
ducenta może być uzasadnione. Jednak 
zazwyczaj jest ono pośrednie i  polega 
na odpowiednim oznakowaniu produk-
tu, poświadczającym, że jego producent 
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rze – zazwyczaj jeszcze sprawne – lądują 
na śmietnikach. Unia Europejska stara się 
problem rozwiązać za pomocą Dyrektywy 
WEEE 2002/96/WE (zastąpionej później 
przez 2012/19/WE). WEEE to akronim 
określenia „Waste Electrical and Electro-
nic Equipment” (zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny). Podobnie jak w przypadku 
„zwykłych” odpadów i opakowań, Komisja 
Europejska żąda od krajów członkowskich 
przedstawiania szczegółowych raportów 
realizacji dyrektywy. Rzetelność tych 
sprawozdań zależy od woli politycznej po-
szczególnych rządów i od siły organizacji 
ekologicznych.

Pomysły rozszerzonej odpowiedzial-
ności producenta pojawiały się dawniej. 
Przecież system kaucyjny może być uwa-
żany za jej pierwowzór. Producent ma 
obowiązek odebrać od nas opakowanie. 
Ale dzieli się tą odpowiedzialnością z klien-
tem, aby zachęcić do dostarczenia go pod 
właściwy adres (gdyby nie było kaucji, 
to musiałby szukać zużytego opakowa-
nia w śmietnikach). W  latach 70. ub.w.  
analizowano w ekonomii koncepcję za-
stawów ekologicznych (environmental 
performance bonds). Miałyby one polegać 
na obciążaniu sprzedaży produktów opła-
tami gromadzonymi w celu sfinansowania 
ewentualnych niekorzystnych konsekwen-
cji używania tych produktów. Producenci 
zainteresowani minimalizacją zastawów 
musieliby dokumentować, że ich produkty 
są bezpiecznie zaprojektowane. Koncep-
cja jest ciekawa, a kolejne dyrektywy UE 
świadczą, że od producentów rzeczywi-
ście oczekuje się wzięcia odpowiedzial-
ności wykraczającej poza zwyczajowe 
gwarancje.

Rozszerzona odpowiedzialność pro-
ducenta jest dość oczywista i chyba do-
brze służy ochronie środowiska. W końcu 
producenci są najlepiej przygotowani do 
tego, żeby unieszkodliwiać to, co kiedyś 
wytworzyli. Wiedzą, z jakich substancji się 
to składa i wiedzą lepiej od użytkowników 
jak może być powtórnie wykorzystane. 
Ponadto mogą być zainteresowani jak 
najdłuższym „życiem” swojego produk-
tu, żeby za szybko nie odbierać odpadu. 
Jednak jak pokazują losy elektrośmieci, 
motywacja opóźniania momentu otrzyma-
nia kłopotliwego odpadu przegrywa z mo-
tywacją, by sprzedać nowy egzemplarz. 
Wygląda na to, że rozszerzona odpowie-
dzialność producenta nie rozwiązuje pro-
blemu, jakim jest nadmierne obciążenie 
środowiska (Aura 4–5/2021).

A i tak zalew elektrośmieci wydaje się 
mniej spektakularny i  łatwiejszy do opa-
nowania, niż zalew plastiku. Plastiki są 
w naszym życiu powszechniejsze i silniej 
związane z poprawą dobrobytu. Ubiegło-
roczny raport WWF na temat odpadów 
na Filipinach szacuje, że roczne zużycie 
plastików wynosi tam (na razie) 20 kg na 
głowę mieszkańca, z czego ¾ ląduje na 
wysypiskach. W Polsce statystyki nie są 
lepsze. Roczne zużycie plastików sięga 
100 kg na głowę. Z tego trzecia część po-
chodzi z opakowań (które podlegają recy-
klingowi tylko w 40%). Być może, gdyby 
nie rozszerzona odpowiedzialność produ-
centów, byłoby jeszcze gorzej.

uregulował stosowną opłatę finansującą 
system w skali gospodarki. Stawka opła-
ty jest tak skalkulowana, żeby starczyło 
pieniędzy na bezpieczne zagospodarowa-
nie odpadów. W interesie producenta jest 
zaś takie zaprojektowanie produktu i jego 
opakowania, żeby owa opłata była jak naj-
niższa. Jeśli nie przystąpi się do systemu, 
odpowiedzialność producenta za odpad 
robi się bezpośrednia.

Nieco później uwagę ludzi zaczęły 
przyciągać „elektrośmieci”. Telewizory, 
komputery i telefony komórkowe bywają 
wymieniane co kilka lat, a stare egzempla-
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Wibracje natury

Siedzę w wygodnym fotelu i trochę 
się nudzę. Z  radia płynie Vivaldi. 
Słucham. Znienacka włącza się 
jednak astrolog. Ostrzega mnie, że 

dla własnego zdrowia powinienem oderwać 
się od fotela i być bliżej natury. Nie gnuśnieć, 
poczuć puls przyrody, wyczuć jej niepowta-
rzalne wibracje. Jestem przecież członkiem 
wielkiej, ogólnoludzkiej orkiestry i  gram 
w niej cząstkę koncertu. Powinienem pa-
miętać, że wszystko co zdarzy się w moim 
życiu – uczucia, myśli, doznania, a także 
to, co mówię i piszę wpływa na jakość owej 
muzyki. Każde zaburzenie związku z naturą, 
na jakimkolwiek planie mojego życia, jest 
zgrzytem i narusza niezbędny dla zdrowia 
i szczęścia ład.

Przeszyły mnie ciarki. Kocham kwiaty, 
góry i  śpiew ptaków, ale nijak nie mogę 
dojść, gdzie przyroda ma swój puls i jak wi-
bruje. Widać, więcej we mnie grzechu niż 
pokory.

Trochę skruszony otwieram notes i się-
gam po zapiski, w których, być może, da się 
wyczuć choćby niewielkie wibracje.

*
Puknął się w czoło ekolog, puknął się 

facet z Greenpeace’u, puknąłem się i ja. No, 
bo jakże to – pokryć Alpy folią, nałożyć im 
kaganiec z PCW, by zagrodzić słońcu drogę 
do oblodzonych grani? A jednak tak będzie. 
Szwajcarzy i Austriacy w pośpiechu okłada-
ją plastikiem popularne lodowce. Już dziś 
tyrolski Stubai ma pokrowiec o powierzchni 
2 tysięcy metrów kwadratowych, a będzie 
miał jeszcze większy. W ten sposób letnie 
słońce nawet nie liźnie narciarskich stoków. 

 Pierwszy zły sygnał przyszedł kilka lat 
temu. Wówczas lodowiec pod Grossglock-
nerem cofnął się o 50 metrów i „schudł” 
o 6,5 metra na długości 10 kilometrów. To 
zatrwożyło hotelarzy. Topnienie lodu może 
im odebrać chleb. Nie przyjadą narciarze, 
nie będzie dudków.

Jeśli więc wybierzecie się w  lecie na 
grzbiety Tyrolu czy do Saas Fee, przed za-
łożeniem nart przyjrzyjcie się podłożu. Po 
PCW jeździ się ciut gorzej.

*
Swego czasu korciło mnie, żeby wpaść 

do Gliwic i dotknąć historycznego drzewa 
– mumii. Zostało ścięte, zakonserwowane 
i przywiezione do odlewni, by ożyć w meta-
lowej replice. Rosło w Warszawie, na Pawia-
ku. Było świadkiem wielu tragedii więźniów 
politycznych. Trzydzieści lat temu zaczęło 
umierać. W końcu zgasło. Dobrzy ludzie po-
stanowili je sklonować, odtwarzając w naj-
drobniejszych szczegółach. Spiżowy wiąz 
stanął na starym miejscu. 

Żal tylko, że nigdy już nie wypuści zie-
lonych liści.

*
Psycholog pyta mnie czy wezmę żabę 

do ręki, czy lubię chodzić boso i czy pogła-
skałbym wiewiórkę, gdyby na to pozwoliła? 
Jest dociekliwy. Chce wybadać, czy na-
prawdę kocham przyrodę, czy też jestem 
cynicznym konsumentem dóbr natury i, 
jak wielu, wyrywam lasom resztki maśla-
ków, jagód i gałązek jodły. Zakłada, że po 
stanowczym apelu skłoni mnie do wejścia, 
wraz z tysiącami ludzi, na drogę cnoty i że 
w ten sposób ustaną barbarzyńskie praktyki 
wobec przyrody.

I co mam powiedzieć? Niech się dzieje 
wola nieba.

*
 Łapię się na tym, że patrzę na kobiety 

okiem cenzora. Zupełnie jak zieloni bracia 
z WWF. I tak jak oni, nie mam wątpliwości, 
że ukochanej dziewczynie można dać w pre-
zencie wielokaratowy brylant, Rolls Royce’a 
lub cedzak, nigdy jednak futra z norek, małe-
go nosorożca czy słoiczka astrachańskiego 
kawioru bez pieczęci ONZ. Co więcej: nie 
wolno ofiarować torebki z wężowej skórki 
i butów z krokodyla, żadnych afrodyzjaków 

wytwarzanych z tygrysich narządów, ani bi-
żuterii z korali. Wykluczony jest szalik z weł-
ny tybetańskich antylop cziru i naszyjniki 
z kości słoniowej.

Wszystkie te prezenty są na indeksie 
czujnego, jak zawsze, Światowego Fundu-
szu na rzecz Przyrody. I chwała mu za to.

*
Nadstawiam ucha i słyszę chichot. Ktoś 

naiwny próbuje namawiać polskich rolni-
ków, by spalali słomę w piecach i małych ko-
tłowniach, bo to tanio i ekologicznie. Komu 
by się jednak chciało. Niech sobie biorą ten 
kłopot na głowę Duńczycy czy Szwedzi.  
My, owszem, palimy, ale łąki. A 10 milionów 
ton słomy, które zalegają co roku w kraju 
– niech sobie gnije. To co, że ich wartość 
energetyczna równa się 6. milionom ton 
węgla, to co, że to duża, leżąca odłogiem 
gotówka. Niech sobie leży. Nam niespiesz-
no. Jak u Mrożka: – Może by my co zasiali?

*
Znajomy architekt nie szczędzi mi gorz-

kich słów. Ruga za ślepotę i brak wyobraźni, 
bo nie umiem nazwać tego co jest między 
niebem a ziemią. Warczy, że nie dostrzegam 
inspirującej roli krajobrazu, który wzrusza, 
nastraja sentymentalnie i, co najważniejsze, 
budzi przywiązanie do symboli – choćby 
mazowieckiej wierzby, rozdartej sosny czy 
rozstajnych dróg.

*

„Fenomen życia jest jeden. Nie ma istot 
żywych – lepszych i gorszych. Wszystko 
w przyrodzie ma taką samą wartość, bo 
samo w sobie jest niepowtarzalne. Dotyczy 
to zarówno człowieka, konika polnego, jak 
i stokrotki. Każdą cząstkę przyrody należy 
chronić, choćby tylko dlatego, że jest”. Słowa 
te wyjąłem z małej książeczki dla młodzieży. 
Zapisałem je dużą literą. Bo warto.

Fot. Pixabay
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rze paulowni powyżej kilkunastu lat mają 
zdeformowane pnie, co spowodowane jest 
uszkodzeniami mrozowymi. 

Drzewo to charakteryzuje się w młodym 
wieku cienką jasnobrązową korą, w star-
szym zaś ciemnobrunatną. Tworzy duże 
liście, często przekraczające 30 cm długo-
ści i 25 cm szerokości (fot. 2). Paulownie są 
często przycinane, by produkowały jeszcze 
większe liście na młodych pędach, gdyż 
po tym zabiegu mogą one osiągać nawet  
50 cm średnicy. Zdaniem badaczy, liście 
paulowni są bardzo cennym źródłem 
biomasy, ale opadają one niestety już po 
pierwszych przymrozkach. 

Późną wiosną w maju, jeszcze przed 
rozwojem liści, drzewo to kwitnie obficie, 
a jego okazale liliowe kwiaty ciemniej na-
krapiane zebrane są w okazałe kwiatostany 
(wiechy), o długości 45 cm (fot. 3).

Jesienią ozdobą tego drzewa są brązo-
we, jajowate okazałe owocostany, wiszące 
na drzewie nawet przez kilka lat.Drewno 
paulowni służyło dawniej do wyrobu instru-
mentów strunowych, podobnych do lutni. 

Czy paulownia stanie się 
drzewem przyszłości?

Duże zainteresowanie tym gatunkiem, 
zwłaszcza w ostatnim dwudziestoleciu na 

Drzewo tlenowe to paulownia 
cesarska (syn. omszona) Pau-
lownia tomentosa, zwana też 
cesarskim drzewem szczęścia. 

Podobno była ona ulubionym miejscem 
przesiadywania Feniksa – ptaka, który 
systematycznie odradzał się z popiołów. 
Paulownia ma podobną cechę do tego 
pięknego magicznego ptaka, a mianowicie 
zdolność odradzania się po ścięciu. To pięk-
ne i okazałe drzewo, które pochodzi z gór 
centralnych Chin i w swej ojczyźnie dorasta 
do 20 m wysokości. Jego nazwa rodzajowa 
upamiętnia córkę cara Rosji Pawła I, Annę 
Pawłownę. Ciekawe, że to właśnie paulow-
nia cesarska była pierwszą rośliną, która 
pojawiła się i wyrosła na gruzach World 
Trade Center.     

Źródła historyczne podają, że drzewa te 
w Chinach są uprawiane od ponad 2600 lat, 
gdzie traktowane są jako rośliny pionierskie 
o małych wymaganiach glebowych i wy-
jątkowo szybkim wzroście, zwłaszcza na 
obszarach o średniorocznych opadach na 
poziomie 500–2000 mm.

Paulownia uważana jest za jeden z naj-
szybciej rosnących gatunków na świecie, 
charakteryzujący się wysoką produkcja bio-
masy. Jednak intensywny wzrost wymaga 
znacznych ilości wody, czyli rocznie ok.  
800 mm na 1m2, a poziom wód gruntowych 
powinien być poniżej 2 m, by zapewnić pau-
lowni optymalny wzrost.

Warto wiedzieć, że pojedyncze egzem-
plarze paulowni cesarskiej od kilkudziesię-
ciu już lat rosną i są pieczołowicie pielęgno-
wane w Polsce w specyficznych warunkach 
– arboretów oraz ogrodów botanicznych, 
m.in. w Bolestraszycach koło Przemyśla, 
Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie (fot. 1), 
Lublinie, we Wrocławiu oraz Poznaniu. Oce-

Oxytree szansą ograniczenia negatywnych 
skutków działań człowieka w środowisku 

dr Małgorzata FALENCKA-JABŁOŃSKA
Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Drzewa

1

Świat jest lustrem pokazującym człowiekowi 
jego prawdziwe oblicze

                                            William Thackeray

nia się, że najwyższa paulownia rośnie we 
Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym i osią-
gnęła tu 10 m wysokości. Jednocześnie 
trzeba zaznaczyć, że wszystkie egzempla-

2

Drzewa.indd   22 2021-03-23   11:32:25



23
3 /2021 AURA

z krajów o zdecydowanie cieplejszym kli-
macie, jak m.in.  Chiny, Tajwan, Kambodża, 
Wietnam, południowe regiony USA, Meksyk, 
Hiszpania czy Bułgaria. Stąd też jest uza-
sadniona obawa, że wymagania termiczne 
tego gatunku, a zwłaszcza niewielka odpor-
ność na mróz, może być istotną barierą do 
wprowadzenia go do powszechnych upraw 
w naszym kraju. 

Reasumując, należy stwierdzić, że póki 
nie mamy wiarygodnych wieloletnich ba-
dań i analiz, jak paulownia „zaaklimatyzo-
wała” się w naszych polskich warunkach 
(a zwłaszcza jak poradziła sobie z praw-
dziwie mroźną zimą) należy traktować licz-
ne reklamy z dużą ostrożnością. Choć jak 
wynika już z dostępnych polskich badań 
kariera paulowni cesarskiej w Polsce jest 
możliwa.

O niesłabnącym zainteresowaniu tym 
obiecującym gatunkiem zarówno naukow-
ców, jak i praktyków świadczyć mogą liczne 
konferencje i sympozja. Przykładami mogą 
tu być dwie konferencje, które odbyły się 
w  2017 r., a  mianowicie zorganizowana 
w marcu przez IUNG we Wrocławiu nt. Oxy-
tree drzewo przyszłości? czy też w czerwcu, 
zorganizowana przez Polska Izbę Gospo-
darczą „Ekorozwój” pt. Paulownia, czyli Oxy-
tree w warunkach polskich – mity i rzeczywi-
stość w Warszawie.

 

innych kontynentach: m.in. w USA, Australii 
i Europie wynika głównie z tego, że należy 
on do nielicznych drzew prowadzących fo-
tosyntezę typu C4. Jest to obecnie szcze-
gólnie ważne, gdyż determinuje asymilację 
10-krotnie większej ilości CO2 niż gatunki 
prowadzące fotosyntezę typu C3, tak jak 
np. wierzby. Badania dowodzą, że uprawa 
1 ha paulowni może w ciągu roku absor-
bować 1235 t CO2. Co więcej, jest ona rów-
nież mniej wrażliwa na zanieczyszczenia 
gazowe powietrza, tzn. SO2, H2S oraz NO2. 
Ponadto paulownia jest wykorzystywana 
do rekultywacji gleb zdegradowanych m.in. 
gruntów pokopalnianych oraz w fitoreme-
diacji. Ma silny system korzeniowy, który 
może stanowić ochronę gleby przed erozją. 
Jest też odporna na znaczne ilości azotu 
i fosforu. Wyniki doświadczeń wskazują, 
że ośmioletnie uprawy paulowni potrafią 
zaadsorbować nawet 930 kg N/ha.

Trzeba jednak podkreślić, że np. w la-
tach 80. ubiegłego stulecia badania nad 
paulownią w USA zakończono, traktując ten 
gatunek jako „intruza”, który wymknął się 
spod kontroli badaczy i hodowców, co jest 
zagrożeniem dla lokalnej przyrody przez 
wypieranie rodzimych gatunków.

Jednak w Europie tym intrygującym ga-
tunkiem przechodzącym renesans na na-
szym kontynencie, kiedy od lat 90. ubiegłego 
wieku zajęli się nim Hiszpanie, którzy w Wa-
lencji w szczegółowych badaniach uzyskali 
krzyżówkę paulowni, charakteryzującą się 
rekordowym wręcz tempem wzrostu.

W 2012 r. wykorzystaniem wyników 
hiszpańskich badań zajęła się powołana 
do tego celu spółka Carbon Solution Glo-
bal Ltd. Przez firmę tę został opracowany 
program Zero CO2, który pozwala firmom 
na zdyskontowanie działań związanych 
z obniżeniem emisji tego związku (tzw. 
ślad węglowy). Wykazano, że uzyskany in 
vitro szczep paulowni jest 10-krotnie więk-
szym pochłaniaczem CO2 niż np. buk. To 
zdecydowało o nazywaniu jej tlenowym 
drzewem (Oxytree). Od 2015 r firma ta 
działa też na rynku polskim przez Carbon 
Solution Poland sp. z o. o.

Pierwsze plantacje Oxytree powsta-
ły w  2014 r. na Węgrzech. Wg infor-
macji Carbon Solution Global pod ko-
niec 2015 r. łączna powierzchnia tych 
plantacji osiągnęła 460 ha, a  były one 
zlokalizowane m.in. w  Rumunii, Cze-
chach i  w  Polsce. Pierwsze plantacje 
powstały w  naszym kraju w  2015 r.,  
a kolejne kilkuhektarowe w 2016 r. w pro-
jekcie Klon Konsorcjum firm prywatnych 
(woj. lubelskie) oraz we współpracy z Uni-
wersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

3

Należy podkreślić, że uprawa paulow-
ni obecnie w  Polsce polecana jest tylko 
w  ciepłych zachodnich regionach kraju 
tzn. w pasie Szczecin-Wrocław. Jednak, jak 
podkreślają praktycy, zimą młode rośliny 
wymagają osłaniania i ocieplania, a u drze-
wek starszych przemarzają młode przyro-
sty i wrażliwe na mróz pąki kwiatowe.

Naukowcy wiedzą, że wyniki badań 
przyrodniczych są wiarygodne, gdy pro-
wadzone są co najmniej przez 5 sezonów 
wegetacyjnych na plantacjach odpowied-
niej wielkości, co gwarantuje ich porówny-
walność i wiarygodne wnioskowanie dla 
danych warunków klimatyczno-geogra-
ficznych. Jest to szczególnie ważne dla 
gatunków obcych, które mogą stanowić 
potencjalne zagrożenie dla gatunków na-
szej rodzimej flory.

Interesujące wyniki doświadczeń nad 
paulownią na plantacjach Podkarpacia 
opublikowali badacze z Wydziału Biologicz-
no-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskie-
go.  W wyniku mikrorozmnażania klonów 
paulowni metodą kultur in vitro uzyskano 
w ciągu roku z jednej rośliny ponad 10 tys. 
sadzonek, gotowych do wysadzenia w te-
renie.

Autorzy podkreślają, że wcześniejsze 
doświadczenia oraz charakterystyki właści-
wości upraw paulowni pochodzą wyłącznie 
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„Zimny prysznic” na temat stanu planety  
– warunek konieczny uniknięcia ponurej przyszłości
A „Cold Shower” of the State of the Planet – a Must to Avoid a Bleak Future

Mimo że od pierwszego ostrzeżenia światowej opinii publicznej o skali 
zniszczenia środowiska, jego niekorzystnych konsekwencjach i potrzebie 
szybkiego podjęcia współpracy i działań na rzecz ochrony biosfery minęło 
ponad pół wieku (Raport U Thanta), sytuacja pogarsza się dramatycznie. 
W styczniu 2021 r. grupa światowej sławy ekologów przedstawia w ra-
porcie perspektywę ponurej przyszłości Ziemi i ludzkości. Ich zdaniem 
utrata bioróżnorodności, zmiany klimatyczne, przeludnienie i nadmierna 
konsumpcja, w połączeniu z ignorancją i bezczynnością, doprowadzają 
świat do ruiny. Skala obecnych zagrożeń dla biosfery i ludzkości jest 
tak wielka, że trudno to pojąć nawet naukowcom, tym bardziej zwykłym 
obywatelom. Autorzy podkreślą, że ich raport nie jest wezwaniem do pod-
dania się, ale jego celem jest dać światowym przywódcom realistyczny 
„zimny prysznic”. Prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, 
akcentuje, że dzisiaj wszyscy naukowcy mają obowiązek przekazywać 
społeczeństwu wiedzę o stanie świata, ponieważ musi nastąpić wstrząs 
poznawczy.
Słowa kluczowe: zniszczenie środowiska, zmiany klimatu, biosfera, nie-
skuteczność, decydenci

Although more than half a century has passed since the first global public 
warning about the scale of environmental destruction, its negative con-
sequences and the need for rapid cooperation and action to protect the 
biosphere (U Thant Report), the situation is deteriorating dramatically. In 
January 2021, a group of world-renowned ecologists presented in a report 
the prospect of a ghastly future for Earth and humanity. In their opinion, 
biodiversity loss, climate change, overpopulation and over-consumption, 
combined with ignorance and inaction, are wrecking the world. The scale 
of the current threats to the biosphere and humanity is so great that it 
is difficult even for scientists, especially ordinary citizens. The authors 
emphasize that their report is not a call to surrender but aims to provide 
world leaders with a realistic „cold shower”. Prof. Ryszard Koziołek, 
Rector of the University of Silesia, emphasizes that today all scientists 
have the duty to impart knowledge about the state of the world to the 
society, as there must be a cognitive shock.
Keywords: environmental destruction, climate change, biosphere, inef-
fectiveness, decision makers

Dokumentem, który po raz 
pierwszy w historii zaprezen-
tował opinii publicznej dobitnie 
i bez zawoalowanej dyploma-

cji, dane o stanie zniszczenia środowiska, 
uświadamiając skalę globalnego zagroże-
nia i jego niekorzystne konsekwencje był 
raport Sekretarza Generalnego ONZ Sithu 
U Thanta zatytułowany „The problems of 
human environment” (w Polsce znany jako 
„Człowiek i jego środowisko”). Raport zo-
stał przedstawiony na sesji Zgromadzenia 
Ogólnego 26 maja 1969 r., wyrażony w re-
zolucji nr 2398. Najważniejsze zagadnienia 
poruszane w tym raporcie dotyczyły braku 
powiązania wysoko rozwiniętej techniki 
i technologii z wymogami środowiska, wy-
niszczenia ziem uprawnych, bezplanowego 
rozwoju stref miejskich, zmniejszania się 
powierzchni wolnych, otwartych terenów, 
znikania wielu form życia zwierzęcego i ro-
ślinnego, zatruwania i zanieczyszczania śro-
dowiska oraz konieczności ochrony takich 
elementów środowiska jak gleba, woda i po-
wietrze. Raport wzywał wszystkie kraje do 
racjonalnego korzystania z zasobów Ziemi, 
wysiłków na rzecz ochrony biosfery i współ-
pracy w rozwiązywaniu ich przez całą spo-
łeczność międzynarodową. U Thant ostrze-

gał, że ludzkość z dotychczasowym sposo-
bem gospodarowania zmierza do katastrofy 
i tylko połączony wysiłek wszystkich krajów 
może jej zapobiec [4].

W ten sposób po raz pierwszy na forum 
międzynarodowym pojawiła się kwestia glo-

balnych problemów ochrony przyrody i śro-
dowiska naturalnego. Raport wstrząsnął 
światową opinią publiczną i spowodował 
przekształcenie się słabego ruchu ochrony 
przyrody w prężny ruch ekologiczny. W wie-
lu krajach był impulsem do rozpoczęcia 

Świadomość skali zagrożenia życia na Ziemi, zdaniem autorów raportu w Frontiers in Conservation 
Science, pozostaje niewielka  Fot. Ryszard Kulik
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działań chroniących środowisko. Czy jed-
nak można mówić o powodzeniu przesła-
nia Sekretarza Generalnego ONZ z 1969 r.?  
Na ile zmieniła się sytuacja środowisko-
wa na świecie, co dzisiaj mówią naukow-
cy o kondycji naszego świata i jaką kreślą 
przed nami przyszłość? W styczniu 2021 r. 
w czasopiśmie „Frontiers in Conservation 
Science” ukazał raport grupy 17 wybitnych 
światowej sławy ekologów z USA, Australii 
i Meksyku, w którym kreślą perspektywę 
ponurej przyszłości Ziemi i  ludzkości [2]. 
Autorzy zebrali wyniki około 150 szczegó-
łowych badań na temat stanu naszej pla-
nety. Zwracają uwagę, że kluczowe kwestie 
środowiskowe, jak utrata bioróżnorodności, 
zmiany klimatyczne, a także przeludnienie 
i  nadmierna konsumpcja, w  połączeniu 
z ignorancją i bezczynnością, doprowadzają 
świat do ruiny. Skala obecnych zagrożeń dla 
biosfery i wszystkich jej form życia – w tym 
ludzkości – jest w rzeczywistości tak wielka, 
że nie do ogarnięcia nawet przez naukow-
ców, ekspertów w swoich dziedzinach. Tym 
bardziej nie mogą jej pojąć zwykli „zjadacze 
chleba”, co powoduje nieuprawniony opty-
mizm i przeświadczenie, że „jakoś to będzie”. 
Nigdzie na planecie, w żadnym kraju nie 
istnieje system społeczno-polityczny, który 
mógłby adekwatnie odpowiedzieć na po-
wyższe zagrożenie, byłby zdolny do radze-
nia sobie z przewidywanymi katastrofami. 
Tragiczna sytuacja nakłada na naukowców 
niezwykłą odpowiedzialność za dotarcie 
z przesłaniem o stanie biosfery do rządów, 
biznesu i opinii publicznej i przekonanie ich 
do działań, które dałyby szansę na zrów-

wszyscy naukowcy „w każdej dyscyplinie 
zajmującej się przyszłością biosfery i do-
brobytem człowieka” mają obowiązek i od-
powiedzialność przekazywać społeczeń-
stwu wiedzę o stanie świata, jako że musi 
nastąpić wstrząs poznawczy, choćby po to, 
aby zadziałał ludzki egoizm gatunkowy. Tą 
wypowiedzią otworzył 14 stycznia 2021 r. 
Wykład Mistrzów „Zróbmy dobry klimat. Na-
tura i klimat” [1]. Wydarzenie zostało zorga-
nizowane przez Centrum Badań nad Eduka-
cją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz Katedrę Slovanských Ja-
zykov Filozofickej Fakulty Uniwersytetu Ma-
teja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Wykłady są 
częścią projektu „Edukacja humanistyczna 
V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre prak-
tyki – rekomendacje”, realizowanego w ra-
mach Funduszy Wyszehradzkich. Projekt 
ten ma zmobilizować i przygotować m.in. 
nauczycieli języka polskiego do kształcenia 
dzieci tak, by zwiększać ich świadomość na 
temat zmian klimatu. O wadze tego rodzaju 
działań i potrzebie wspólnych działań na-
ukowców różnych dyscyplin w komentarzu 
dla mediów mówiła jedna z liderek tego pro-
jektu, dr Magdalena Ochwat z Uniwersytetu 
Śląskiego: „Zależy nam na otwarciu szero-
kiej debaty o klimacie nie tylko w obszarze 
nauk przyrodniczych, ale przede wszystkim 
w obszarze humanistyki, a co za tym idzie 
edukacji humanistycznej. Problem ten po-
winien znaleźć odzwierciedlenie w treściach 
każdego przedmiotu szkolnego. Sprawa jest 
bowiem zbyt poważna, żeby zostawić ją tyl-
ko przedstawicielom dyscyplin przyrodni-
czych. I nie chodzi o dane, liczby, wykresy, 
ale o namysł aksjologiczny, etyczny i moral-
ny" [3]. Czy takie spojrzenie na zadania, ja-
kie przed nami stoją, tego rodzaju działania 
staną się powszechne? Tylko to daje szansę 
na uniknięcie niepewnej dramatycznej przy-
szłości ludzkości.

Literatura
[1]  I edycja Wykładów Mistrzów Zróbmy dobry klimat. 

Nauka i  klimat, https://www.youtube.com/wat-
ch?v=7GEihTTrMFY&feature=youtu.be; dostęp 
30.01.2021.

[2] Bradshaw C. J. A., P. R. Ehrlich, A. Beattie, G. Ce-
ballos, E. Crist et al. 2021. Underestimating the 
Challenges of Avoiding a Ghastly Future. Frontiers 
in Conservation Science 1:615419. doi: 10.3389/
fcosc.2020.615419.

[3]  Gumułka A. Humaniści z Uniwersytetu Śląskiego 
włączają się w edukację nt. zmian klimatu, 22 stycz-
nia 2021, https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/
news,85949,humanisci-z-uniwersytetu-slaskiego-
wlaczaja-sie-w-edukacje-nt-zmian-klimatu?fbclid=I
wAR0YOO3nMJFlqtkxXCBbGW6m9OTaKcfBbrX9R
3CC3EGUDmiEUOyV-DSX3wk dostęp 30.01.2021.

[4]  Raport Sekretarza Generalnego ONZ z  dnia 
26.05.1969 r. Człowiek i jego środowisko. Newsletter 
of Polish Committee for the UNESCO 1/1969.

noważoną przyszłość. Badacze wskazują 
na konieczne działania, które obejmą „fun-
damentalne zmiany w globalnym kapitali-
zmie, edukacji i równości”, w tym zniesienie 
potrzeby ciągłego wzrostu gospodarczego, 
odpowiednie wyceny zewnętrznych kosz-
tów środowiskowych i społecznych, szybkie 
wycofanie się ze spalania paliw kopalnych, 
ścisłą regulację rynków i nabywania nieru-
chomości, kontrola nad korporacyjnym lob-
bingiem i wzmacnianie pozycji kobiet. Jeżeli 
nie sprawimy szybko, że decydenci, biznes 
i społeczeństwo zrozumieją i zaakceptują 
w pełni potrzebę i skalę wymaganych zmian, 
nie mamy szans na osiągnięcie nawet 
skromnych celów w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju. Pytania jakie powstają w od-
niesieniu do wdrożenia planu naprawy na-
szego świata dotyczą w mniejszym stopniu 
kwestii „co”, a w głównej mierze „jak”.  Bez 
wątpienia wiąże się to ze zmianą ludzkiego 
zachowania z korzyścią dla całego istnieją-
cego życia. Mimo ponurego tonu raportu, 
autorzy podkreślają, że ich przesłanie dla 
decydentów „nie jest wezwaniem do podda-
nia się”, ale jego celem jest dać światowym 
przywódcom realistyczny „zimny prysznic”, 
który jest dzisiaj konieczny, jeżeli chcemy 
uniknąć mrocznej przyszłości [2]. 

W  sposób niezwykle trafny skomen-
tował powyższy artykuł grupy wybitnych 
naukowców prof. Ryszard Koziołek (obec-
ny rektor Uniwersytetu Śląskiego, litera-
turoznawca, przewodniczący jury znanej 
Nagrody Literackiej Nike 2015). Podkreślił, 
że biorąc pod uwagę naszą bezsilność 
w radzeniu sobie z kryzysem planetarnym 

Nadal stan środowiska na świecie ciągle się pogarsza mimo wysiłku milionów ludzi  Fot. Piotr Skubała
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Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości
Pytanie: Czy właściciel nieruchomości ma obowiązek sprzątać chodnik 
położony wprawdzie wzdłuż jego nieruchomości, ale oddzielony od niej 
pasem zieleni stanowiącym własność innego podmiotu? 
 Celina z gminy Zawonia

Odpowiedź:  Na mocy art. 5 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g.1 właściciele nieru-
chomości zostali zobowiązani do zapewnienia  utrzymania czystości 
i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za 
taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą 
dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nierucho-
mości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych.

Dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie kluczowe znacze-
nie ma wykładnia pojęcia „chodnik” użyta w przepisie art. 5 ust. 1 
pkt 4 u.c.p.g. oraz art. 4 pkt 6 u.d.p.2 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 
u.c.p.g. chodnik to wydzielona część drogi publicznej służąca dla 
ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 
Z kolei chodnik w rozumieniu art. 4 pkt 6 u.d.p. stanowi część drogi 
przeznaczoną do ruchu pieszych. Definicja zamieszczona w art. 5 
ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. jest węższa, ponieważ wskazuje, iż chodzi o bez-
pośrednie położenie przy granicy nieruchomości. Takiego warunku 
nie przewiduje ustawa o drogach publicznych.

W glosie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopa-
da 1997 r. K 22/97, Aleksander Lipiński wskazał, że jeżeli określona 
nieruchomość gruntowa będzie oddzielona od (stanowiącego część 
drogi publicznej) chodnika pasem gruntu niebędącego przedmio-
tem prawa własności właściciela tejże nieruchomości (zwłaszcza 
stanowiącym własność Skarbu Państwa lub gminy), to obowiązek 
oczyszczania chodnika będzie spoczywał na właścicielu (zarząd-
cy, użytkowniku lub innym podmiocie władającym) nieruchomości, 
która bezpośrednio przylega do chodnika (sąsiaduje z nim)3. Inaczej 
mówiąc, określenie „chodniki położone wzdłuż nieruchomości” na-
leży rozumieć w ten sposób, że chodzi tu o chodniki „bezpośrednio” 
przylegające do danej nieruchomości4. Zgodzić należy się ze stano-
wiskiem, że odmienna wykładnia prowadziłaby do daleko posuniętej 
niepewności co do stanu prawnego5.

W pełni podzielam również pogląd wyrażony przez Wojciecha Ra-
deckiego, którego zdaniem, jeżeli nieruchomość jest oddzielona od 
chodnika pasem zieleni, do którego przylega chodnik, to obowiązek 
oczyszczania chodnika ciąży na właścicielu (zarządcy, użytkowniku 
itp.) owego pasa, z kolei, gdy pas zieleni jest własnością gminy, to 
obowiązek oczyszczania chodnika ciąży na gminie, a tym samym 
nie obciąża właściciela dalej położonej nieruchomości6. 

1  Ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
DzU z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm., dalej skrót: u.c.p.g.
2  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, DzU z 2020 r. poz. 470 
z późn. zm., dalej skrót: u.d.p.
3 A. Lipiński, glosa do wyroku TK z dnia 5 listopada 1997 r., K 22/97, PS 1998, nr 
7–8, s. 182–183. 
4  W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w Gminach. Komentarz, Warszawa 
2016 r. s. 200.
5  A. Lipiński, glosa do wyroku TK z dnia 5 listopada 1997 r., K 22/97, PS 1998, nr 
7–8, s. 182-183.
6  W. Radecki, Paragraf i środowisko. Oczyszczanie chodników. Aura 2000 r., nr 5 s. 37.

W myśl za tymi autorami swoje spostrzeżenia sformułował 
Zbigniew Bukowski, który także wskazał, że jeżeli nieruchomość 
jest oddzielona od chodnika pasem zieleni, do którego on przylega, 
to obowiązek oczyszczania chodnika ciąży na właścicielu owego 
pasa, gdyż przepis mówi o chodniku położonym bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości7. 

Takie stanowisko zostało również przyjęte w orzecznictwie sądo-
wym. Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 27 marca 2018 r., 
wskazał, iż: właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do sprzątania 
takiego chodnika, który oddzielony jest od granicy działki choćby niewiel-
kim trawnikiem8. Sąd ten uznał, że pojęcie „bezpośredniego” położenia 
chodnika przy granicy nieruchomości w rozumieniu art. 5 ust. 1 
pkt 4 u.c.p.g. należy rozumieć dosłownie, zgodnie ze słownikowym 
znaczeniem tego pojęcia i stosować przy interpretacji omawianego 
przepisu wykładnię literalną, która jest najbardziej zrozumiała dla 
przeciętnego obywatela9.

Warto również zwrócić uwagę na wyrok Sądu Okręgowego w Gli-
wicach z dnia 19 czerwca 2019 r., w którym dokonał on wykładni 
pojęcia „bezpośrednio przy granicy nieruchomości” wskazując, że 
należy przez nie rozumieć „niczym nie odgrodzoną”, tj. „przylegającą 
do granicy nieruchomości część drogi publicznej służącą dla ruchu 
pieszego”10.

Z punktu widzenia odpowiedzi na zadane pytanie istotna jest 
także uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 r., w której 
wskazano, że „na zarządzie drogi (lub w razie jego nie utworzenia na 
zarządcy drogi) spoczywa obowiązek utrzymania chodników w zakre-
sie uprzątnięcia z nich błota, śniegu i innych zanieczyszczeń w takim 
zakresie, w jakim nie obarcza on właścicieli nieruchomości na pod-
stawie art. 5 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. Inaczej 
rzecz ujmując, tam gdzie kończy się zakres obowiązków właściciela 
nieruchomości, zaczyna się zakres obowiązków zarządu drogi”11.

Wobec właściciela nieruchomości, który nie sprząta chodnika, 
może zostać zastosowany środek egzekucyjny w postępowaniu 
egzekucyjnym (jeżeli wszczęte postępowanie administracyjne uza-
sadniać będzie zastosowanie takiego środka), ale również może 
zostać wymierzona kara grzywny w postępowaniu karnym, w spra-
wach o wykroczenia, bowiem niewykonanie tego obowiązku jest 
wykroczeniem z art. 10 ust. 2 u.c.p.g., zagrożonym karą grzywny 
od 20 do 5000 zł. Wskazać należy, że za wykroczenie, o którym 
mowa w art. 10 ust. 2 u.c.p.g. odpowiadają wszyscy adresaci obo-
wiązków, o których mowa w art. 5 u.c.p.g., czyli oprócz właściciela 
nieruchomości, także wykonawca robót budowlanych, przedsiębior-
ca użytkujący torowiska pojazdów szynowych, zarząd drogi oraz 
gmina, co zostało wyjaśnione w opinii. Nie jest również wykluczona 
odpowiedzialność cywilna. 

7  Z. Bukowski, 9. Niewykonywanie obowiązków dotyczących nieruchomości w zakresie 
utrzymania czystości i porządku w gminie [w:] Z. Bukowski (red.) Zarządzanie nieru-
chomościami, Warszawa 2013.
8  Wyrok SO w Poznaniu z 27.03.2018 r., IV Ka 83/18, LEX nr 2502794.
9  Wyrok SO w Poznaniu z 27.03.2018 r., IV Ka 83/18, LEX nr 2502794.
10  Wyrok SO w Gliwicach z 19.06.2019 r., III Ca 1333/18, LEX nr 2739182.
11 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie III CZP 38/17, 
OSNC, z. 5 z 2018 r., poz. 52

dr Daria DANECKA
Instytut Nauk Prawnych PAN
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  CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA

Adam WIECZOREK

Nowy sposób pozyskiwania wodoru

Świat potrzebuje alternatywy dla paliw 
kopalnych. Nie tylko są nieodnawialnym 
źródłem energii, ale są jedną z przyczyn 
globalnego ocieplenia i zanieczyszczenia 
powietrza. Stąd wielu naukowców na ca-
łym świecie szuka rozwiązań dla tzw. paliwa 
jutra – wodoru. Chociaż jest to czyste pali-
wo, to jego produkcja stawia wiele wyzwań 
technicznych. Rozbijanie cząsteczek wody 
jest bodaj najczęściej stosowaną metodą 
produkcji wodoru. Jest na to wiele sposo-
bów, ale najefektywniejsze technologie wy-
magają elektrokatalizatorów wykonanych 
z drogich metali, jak platyna, ruten czy iryd. 
Problem polega na tym, że znane elektroka-
talizatory wykonane z powszechnych me-
tali są mało skuteczne w wywołaniu reakcji 
potrzebnej do rozbicia cząsteczek wody. 
Naukowcy z Politechniki Tokijskiej znaleźli 
wyjątkowy związek, który może okazać się 
przełomem w poszukiwaniu taniego sposo-
bu rozbijania cząsteczek wody – CaFe2O4. 
Co prawda tlenki żelaza średnio radzą sobie 
jako katalizatory przy reakcji rozpadu wody, 
ale poprzednie badania wykazały, że łącze-
nie ich z innymi metalami może podnosić 
ich efektywność. Jednak nikt dotychczas 
nie skupił się na potencjale CaFe2O4 jako 
potencjalnego elektrokatalizatora. Naukow-
cy porównywali jego zachowanie z innymi 
bazującymi na metalach utleniaczach, aby 
znaleźć kluczowe czynniki, które wpływają 
na efektywność rozkładu wody. Dotychczas 
zespół przebadał sześć różnych żelaznych 
utleniaczy. Okazało się, że wybrany związek 
jest zdecydowanie efektywniejszy. Zbadano 
także wytrzymałość materiału i okazało się, 
że jest zadziwiająco stabilny. Nie wystąpiły 
w nim znaczące zmiany strukturalne lub 
składu, a wydajność elektrody w ogniwie 
elektrochemicznym pozostała wysoka. 
Szukając powodu, dlaczego ten związek 
wykazuje tak zaskakujące możliwości, 
naukowcy przeprowadzili obliczenia z za-
stosowaniem teorii gęstości funkcjonalnej. 
Odkryli niekonwencjonalny mechanizm ka-
talityczny. Okazuje się, że CaFe2O4 zapew-
nia preferowane ścieżki energetyczne dla 
tworzenia się wiązań tlenowych. Konieczne 
są jednak dalsze obliczenia i eksperymen-
ty, aby upewnić się, że rezultaty wskazują, 
że bliska odległość między cząsteczkami 
żelaza odgrywa tu kluczową rolę. W opinii 
naukowców nowoodkryty elektrokataliza-
tor może być przełomem. CaFe2O4  oferuje 
wiele korzyści, poczynając od tego, że jest 
łatwy i tani w syntetyzowaniu, a także przy-

jazny dla środowiska. Naukowcy sądzą, że 
jest to krok na drodze do stworzenia efek-
tywnych urządzeń konwersji energii. Odkry-
ty mechanizm może także prowadzić do 
odkrycia innych przydatnych katalizatorów. 

Dethroning electrocatalysts for hydrogen pro-
duction with inexpensive alternative material, 
www.sciencedaily.com, 2 marca 2021 r. 

Zaklinacze metalu
Inżynierowie z  Uniwersytetu Stanu 

Iowa opracowali technologię odzyskiwa-
nia czystych i cennych metali ze stopów 
używanych w starych telefonach i innych 
odpadach elektronicznych. Korzystając 
z  kontrolowanego dostarczania tlenu 
w relatywnie niskich temperaturach, moż-
liwe jest rozłożenie stopu przez powolne 
przesuwanie najbardziej reaktywnych ele-
mentów na powierzchnię, gdzie formują 
stożki przypominające stalagmity złożone 
z tlenków metali. To pozostawia najmniej 
reaktywne składniki w oczyszczonym, płyn-
nym jądrze, otoczonym delikatnymi igłami 
z tlenków metali. Naukowcy porównują tę 
strukturę do statku w butelce. Proces przy-
pomina występujące w naturze tworzenie 
się stalaktytów czy stalagmitów, jednak 
w tym przypadku zamiast wody, czynnikiem 
kształtującym elementy jest utlenianie. Co 
ciekawe, wcześniej naukowcy pracowa-
li nad opracowaniem niewymagającego 
ciepła lutowania, gdzie, zamiast rozkładać 
substancje, miano je łączyć. Zdobyte wtedy 
doświadczenia przydały się podczas two-
rzenia rozwiązania pozwalającego w kon-
trolowany sposób rozkładać stopy metali. 
Naukowcy żartują, że są zaklinaczami me-
tali, bo te robią dokładnie to, czego się od 
nich oczekuje. W towarzyszącej odkryciu 
pracy naukowej opisano, jak dostosowy-
wano temperaturę, ciśnienie utleniacza, 
a także jak cały proces przebiega w czasie, 
deformując i prowadząc do nieosiągalnych 
dotąd form metalicznych. Naukowcy uży-
li tej metody do odzyskania metali szla-
chetnych z odpadów elektronicznych lub 
mieszaniny metali. Wykazali, że tradycyjne 
elektromechaniczne lub wymagające wy-
sokich temperatur (powyżej 1000 stopni 
Celsjusza) metody odzysku nie są jedynymi, 
bo do zadania można zaprząc samą reak-
tywność metali. Technologia utleniania 
działa dobrze w temperaturach od 270 do 
370 stopni Celsjusza, co jest znaczącym 
ułatwieniem. Poza oczyszczaniem i odzy-
skiwaniem metali nowa metoda może być 
używana do specjacji metali – zdolności do 
kierowania tworzeniem i dystrybucją niektó-

rych metalowych komponentów. Może to 
być produkcja skomplikowanych kataliza-
torów do wieloetapowych reakcji. Do proce-
su wystarczy katalizator utleniania z tlenku 
cyny i późniejsze włączenie katalizator tlen-
ku bizmutu. Zebrane doświadczenia mogą 
okazać się przełomowe w odzyskiwaniu 
metali szlachetnych ze zużytego sprzętu 
elektronicznego.

Metal whispering: Finding a  better way to re-
cover precious metals from electronic waste, 
www.sciencedaily.com, 1 marca 2021 r.

Tani wykrywacz metanu
Badacze opracowali nowy czujnik, który 

pozwoli na praktyczne i tanie wykrywanie 
niskich koncentracji metanu. Pomiary emi-
sji wycieków tego gazu są ważne dla wielu 
gałęzi przemysłu, ponieważ jest on znaczą-
cym gazem cieplarnianym i zanieczyszcza 
powietrze. Najwięcej metanu produkuje 
rolnictwo, a także przetwórstwo odpadów. 
Wykrywanie wycieków tego gazu jest kry-
tyczne dla wydobycia gazu i ropy. Naukow-
cy z Uniwersytetu Princeton i Laboratorium 
Amerykańskiej Marynarki Wojennej zapre-
zentowali nowy czujnik gazu, który używa 
międzypasmowego urządzenie emitujące 
światło kaskadowe (ICLED). Rozwiązanie 
pozwala na wykrywanie koncentracji gazu 
nawet tak niskiej, jak 0,1 cząsteczek na 
milion. ICLED jest nowym typem wysokiej 
energii diod LED, które emitują światło na 
długościach podczerwonych, co pozwala 
na mierzenie poziomu koncentracji wielu 
związków chemicznych. Naukowcy mają 
nadzieję, że ich rozwiązanie otworzy drogę 
do produkcji tanich, dokładnych i czułych 
czujników metanu. Biorąc pod uwagę, że 
przeciętny laserowy czujnik metanu kosz-
tuje od 10 do 100 tysięcy dolarów, takie 
badania są niezwykle potrzebne. Ponieważ 
ICLED emituje około dziesięciu razy więcej 
wiązek podczerwonych niż powszechnie 
używane lasery, a do tego można go produ-
kować na masową skalę, może zmniejszyć 
koszt czujników nawet do 100 dolarów. Dal-
sze prace mają na celu zwiększenie sku-
teczności czujnika, aby można było go sto-
sować podczas długotrwałych pomiarów 
terenowych. Należy także zbadać wpływ 
warunków pogodowych na jego efektyw-
ność.

New sensor paves way to low-cost sensitive 
methane measurements, www.sciencedaily.
com, 23 lutego 2021 r. 
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WARIANTY PRENUMERATY AURY: 
prenumerata papierowa – czasopismo tylko w wersji papierowej, za jego dostarczenie dolicza-

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

macji Technicznej www.sigma-not.pl, prenumerator otrzyma indywidualny link dostępu do 
logowania na Portalu;

prenumerata pLUS – czasopismo w wersji papierowej (bez opłaty za dostarczanie prasy) oraz 
cyfrowej, a także dostęp do archiwum zaprenumerowanego tytułu na Portalu Informacji 
Technicznej www.sigma-not.pl wraz z indywidualnym linkiem do logowania.

 
CENY pRENUMERATY ROCZNEJ:
 prenumerata papierowa: 300 zł brutto + (koszty wysyłki 30 zł);
 prenumerata cyfrowa: 300 zł brutto;
 prenumerata plus: 450 zł brutto (koszty wysyłki pokrywa wydawca).

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

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