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Magazyn Biznes i Ekologia jest niezależnym czasopismem 
– na rynku od roku 1997. Miesięcznik o zasięgu ogólnokrajo-
wym, czytany przez profesjonalistów, zajmujących się ochroną
środowiska i trendami w ekologii. Pismo kierujemy do przed-
stawicieli administracji wszystkich szczebli, biznesu, nauczy-
cieli, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz tych, którzy inte-
resują się problemami środowiska i jakością życia.
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów bez naruszenia 
zasadniczych myśli autora i do dokonywania streszczeń. Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.  Redakcja 
zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia na reklamy nie-
zgodne z � lozo� ą czasopisma. Redakcja zastrzega sobie możliwość do-
konywania niezbędnych poprawek, uzupełnień, skrótów nadesłanych 
tekstów, dołączania cytatów, śródtytułów, treści w ramkach.

Polska była aktywną stroną Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu z 1992 r., m.in. organizując jedną z konferencji stron 
w roku 2008. Ponadto w 2002 r. raty� kowała Protokół z Kioto zobowiązujący
strony do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Niestety podjęte wówczas 
działania nie były wystarczające, abyśmy mogli swobodnie oddychać świeżym 
powietrzem. 

„Biznes & Ekologia” jest równolatkiem Protokołu, który został wynegocjowany
w 1997 r. Czasopismo od momentu powstania troszczyło się o środowisko,
w którym żyjemy, przekazując czytelnikom aktualne i fachowe wiadomości,
budując swoją markę wśród odbiorców. Jednocześnie tytuł miesięcznika jest 
wiecznie aktualny – ekologia i biznes nierozerwalnie idą w parze. Przemysł swo-
ją działalnością zawsze wpływa na środowisko naturalne, w którym operuje. 

Przedstawiciele sygnatariuszy Protokołu zaakceptowali ograniczenia emisji
gazów i handel certy� katami. Niestety wypracowane ówczesne nowoczesne
mechanizmy na niewiele się zdały. Czysto rynkowe kupić i sprzedać to prawo 
popytu i podaży w ramach sztucznie funkcjonującego systemu, ale to już było 
i nie wróci więcej…

Wróci, bo problematyka światowej ekologii to dziś współczesne pytanie
Szekspirowskiego Makbeta. Wróci – tak jak w dramacie, gdzie wydaje się z da-
leka, że to drzewa wyruszyły przeciw Makbetowi. Działania w obszarze ekologii
globu nie mogą być okazjonalne ani przypadkowe, co więcej, w tym obszarze
nic nie może się nam wydawać. Znakiem czasu jest konieczność mądrego po-
stępowania wszystkich uczestniczących w życiu gospodarczym świata.

Makbet – wspaniała ponadczasowa poezja, dramat! Pytania i wybory, ale czy 
jest jeszcze dobry wybór? Czy Ziemia, czy las, czy powietrze? „Lanie wody”, 
ale ciągle liczą się przede wszystkim rzeczy, zdobycze cywilizacji – czerwone
krzesła? Prezentujemy je na jubileuszowej okładce miesięcznika. Czerwone, 
a może gorące krzesło? To nie poezja średniowiecza. Las w dzisiejszej Polsce to 
nie miejsce schronienia, jak choćby las moreński, gdzie uciekają i żyją Tristan
i Izolda. Dziś w naszym pięknym kraju nie tylko rzadko kto dba o las, ale też
pretendenci chcący zająć czerwone krzesła nie marzą o tym, by wyrzec się 
występnej miłości i wcale nie zamierzają się rozstać ze zdobyczami. Dramat 
w naszej puszczy? Ale co tam, mamy również współczesnych poetów. Niestety, 
wcale nie myślą oni, że puszcza to – tak jak w „Panu Tadeuszu” Adama Mickie-
wicza – królestwo zwierząt. Zwierzęta żyją tu w zgodzie i braterstwie, nie znają 
człowieka, to tu nic im nie grozi.

Zwierzęta nie mówią ludzkim głosem ani nie piszą do gazet. Nie zapytają nas,
dlaczego produkujemy góry śmieci, dlaczego…? One nie wiedzą, że czasem 
my, ludzie, ustawiamy się w kolejce po rozum i idziemy do szkoły. Gazeta  „Biznes 
& Ekologia” to od dwudziestu lat edukacja, ale nadal trzeba przypominać, że las
to symbol potęgi. I to, że las może jednak stać się miejscem wędrówki, alegorią
wewnętrznego chaosu, nieporządku, zagubienia człowieka. I może dobrze, że
zwierzęta w lesie nie wiedzą, od jakiej giną broni: siecznej czy palnej…

Zapraszam do lektury.
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WOLNE KRZESŁO?

HANNA WĘGLEWSKA
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Instalacja pod tytułem „Cztery pory roku Vivaldiego” fran-
cuskiego artysty Patricka Demazeau z 2001 roku, dzia-
łającego we współczesnym nurcie sztuki LandArt, tzn. 
Sztuki Ziemi (również EnvironmentalArt, ForestArt). Jest 
to działalność artystyczna, która pojawiła się w latach 
60. XX wieku, a jej obszarem działania, tłem, kontekstem 
czy tworzywem jest przestrzeń ziemi, obszar środowiska 
naturalnego, przyroda, przedmioty i procesy naturalne. 
Działania tego typu są często ingerencją w krajobraz, 
przekształceniem jego fragmentu, dodawaniem nowych, 
często sztucznych elementów i nadawanie całości nowych 
znaczeń. Tak powstają obiekty o charakterze artystycz-
nym, budzące zdziwienie i ciekawość widza, dające moż-
liwość bogatych indywidualnych interpretacji. Ten rodzaj 
sztuki pogłębił re� eksje na temat wartości naturalnego 
krajobrazu, bezcenności nienaruszonej przez człowieka 
przestrzeni i granic jej transformacji w procesach antropo-
logicznych przekształceń.

Kazimierz Rykowski
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AKTUALNOŚCI

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
W POLSCE, REPUBLICE CZECH, NA SŁOWACJI I LITWIE 

Szczyt klimatyczny COP23 w Bonn miał przygotować grunt pod 
COP24. Jego celem było osiągnięcie postępu w kształtowaniu zasad 
wdrażania Porozumienia paryskiego, które mają być przyjęte pod-
czas przyszłorocznej konferencji w Katowicach. I ten postęp udało 
się wypracować .

Obserwatorzy podkreślają dobrą wolę krajów uczestniczących 
w szczycie klimatycznym „w Bonn czuło się ducha z Paryża”. Zapo-
wiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, że wyjdzie z umowy (Po-
rozumienia paryskiego), odniosła paradoksalnie odwrotny skutek 
- świat zacieśnił szeregi. 

Od początku było wiadomo, iż w Bonn nie powstanie ostateczny 
dokument, lecz jedynie zbiór propozycji. Ostateczna decyzja ma 
zapaść w przyszłym roku w Katowicach, z czym Polska wiąże duże 
nadzieje. Prezydent Katowic Marcin Krupa zapowiada - nawiązując 
do Kioto -„nowy protokół z Katowic”. 

Strategia ramowa na rzecz unii energetycznej uznaje efektywność 
energetyczną jako jeden z jej pięciu wymiarów i określa, że należy ją
traktować jako źródło energii na własnych prawach. Ambitne cele
porozumienia ze szczytu klimatycznego w Paryżu podkreślają rów-
nież wagę efektywności energetycznej. Inwestycje w poprawę efek-
tywności energetycznej potwierdzają, że są one najbardziej efek-
tywnym kosztowo wsparciem przejścia do gospodarki niskoemisyj-
nej. Pomaga to zarówno Europie w przekuwaniu ambicji klimatycz-
nychna działania w tym zakresie jak i przynosi konkretne istotne 
korzyści dla obywateli Europy w różnych dziedzinach, jak środowisko 
naturalne, zdrowie, bezpieczeństwo energetyczne, obniżenie kosz-
tów energii, tworzenie nowych miejsc pracy i zrównoważony rozwój. 

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
W OBLICZU POLITYKI ENERGETYCZNEJ

Wynika z nich, że do 2040 udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej 
zostanie zmniejszony do poziomu 50% i utrzymany do 2050 roku, a najszyb-
ciej rosnącą technologią ma być energetyka jądrowa. Częścią bardzo ambit-
nego planu ME jest to, że pierwszy blok jądrowy ma zostać oddany do użyt-
ku w 2031 roku, a w 2040 udział energii jądrowej może dochodzić do 25% 
(w kolejnych deklaracjach ministrów podawane moce jądrowe są coraz wyż-
sze), co w przeliczeniu na moc zainstalowaną może wynieść 7-10 GW. 

Z kolei energetyka odnawialna (łącznie z odpadami) pozostałaby z niewiel-
kim udziałem rzędu 15-20%, a pozostałe 5% przypadłoby energetyce gazo-
wej. Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr 
Naimski w najnowszej wypowiedzi z 10 listopada br. zgodził się i potwierdził, 
że udział energetyki jądrowej w strukturze wytwarzania energii perspekty-
wie 2040 miałby stanowić 20% (ok. 5-6 GW mocy zainstalowanej), energe-
tyki węglowej 50%, a OZE 20%. Względem wcześniejszych wypowiedzi mi-
nistra i wiceministrów energii nieco wyższy ma być udział źródeł gazowych 

DECYZJE O ODSTRZALE ŻUBRA 
WYDANE BŁĘDNIE

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi zaskarżyła decyzję o odstrzale dwudziestu 
żubrów w Puszczy Boreckiej i wniosła o przystąpienie do postępowania w sprawie 
zabicia kolejnych dwudziestu w Puszczy Knyszyńskiej. W jej opinii, GDOŚ, 
który wydał zezwolenia na zabicie tych ściśle chronionych zwierząt, dopuścił się 
szeregu zaniechań i błędów.

Żubr występuje niezwykle rzadko – na całym świecie żyje ich około 5 tysięcy, 
i z tego względu znajduje się pod ścisłą ochroną. Odstrzał jest obwarowa-
ny wieloma warunkami i pozwala się na niego tylko w wyjątkowych sytu-
acjach. Za każdym razem trzeba spełnić co najmniej trzy warunki – wyka-
zać brak rozwiązań alternatywnych, udowodnić, że nie będzie to miało 
negatywnego wpływu na dziko występujące populacje żubrów oraz wykazać 
nadrzędny interes publiczny, który przemawia za tym odstrzałem. W decy-
zjach wydanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska żaden 
z tych warunków nie został wystarczająco spełniony.

W obu decyzjach GDOŚ właściwie nie uzasadnił, dlaczego zezwolił na od-
strzał żubrów. Ograniczył się do ogólnego stwierdzenia, że warunki, niezbęd-
ne do wydania zezwolenia na odstrzał żubrów, zostały spełnione. To nie jest 
jednak wystarczające. Dotychczasowe orzecznictwo potwierdza, że podanie 
precyzyjnego i odpowiedniego uzasadnienia jest koniecznością                 Red.

Pakiet implementacyjny ma zapewnić realizację Porozumie-
nia paryskiego, wprowadzając m.in. jednolitą metodę obli-
czania emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nadal jednak  
nie wiadomo, z jakich źródeł będą pochodzić pieniądze ma-
jące zasilić fundusz na walkę ze zmianami klimatu dla krajów 
biednych.

Podczas obrad  w Bonn Grupa krajów, w tym Wielka Brytania
i Kanada, powołała Pakt na rzecz rezygnacji z węgla. Do „Po-
wering Past Coal Alliance” przystąpiło 18 innych krajów, w tym 
Francja, Włochy, Belgia, Austria, Finlandia, Meksyk, Portugalia, 
a także pojedyncze prowincje. 

Część uczestników Paktu zapowiadała już wcześniej zamknię-
cie kopalń węgla. Londyn chce je zlikwidować do 2025 roku. 
Uczestnicy chcą do przyszłorocznego szczytu klimatycznego 
w Katowicach zwiększyć liczbę członków Porozumienia do 50.  

Pod przewodnictwem Fidżi 
przedstawiciele blisko 200 krajów 
obradowali od 6 listopada br. w Bonn 
o globalnej polityce klimatycznej. 
Polskiej delegacji przewodniczył minister 
środowiska prof. Jan Szyszko.

30. listopada 2017 w Radisson Blu w Warszawie odbędzie się forum 
organizowane przez Komisję Europejską we współpracy 
z Ministerstwem Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz z UN Environment Finance Initiative 
(Inicjatywa Finansowania Środowiska ONZ).

Celem Forum jest wymiana najlepszych praktyk � nansowa-
nia efektywności energetycznej na rynkach Europy Central-
nej i Wschodniej. Dotyczą one wykorzystania funduszy pry-
watnych oraz zastosowania innowacyjnych instrumentów 
� nansowania głównie w budownictwie i przemyśle. 

Konferencja jest organizowana w ramach umowy z Forum 
Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych � nansowanej 
ze środków programu Unii Europejskiej Horizon 2020 oraz za-
rządzanej przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (EASME). 

Ministerstwo Energii (ME) przedstawiło wstępne 
zapowiedzi odnośnie przygotowywanej polityki 
energetycznej. 

(ok. 10%), ale generalnie wypowiedzi te wskazują 
na rodzący się konsensus (rezerwę wykazuje tylko 
Ministerstwo Środowiska). Na podstawie powyż-
szych zapowiedzi i własnego modelu Instytut Ener-
gii Odnawialnej opracował „Scenariusz ATOM ’2031. 
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AKTUALNOŚCI

NIEDOCENIANY CZYNNIK KOSZTOWY 
W KRAJOWEJ POLITYCE ENERGETYCZNEJ

GRZEGORZ WIŚNIEWSKI

ŻADNA INSTYTUCJA PAŃSTWOWA NIE ANALIZUJE SKUTKÓW DECYZJI DOTYKAJĄCYCH 
ODBIORCÓW KOŃCOWYCH. 

Na zapas podwyższona została też „opłata OZE”. Wobec słabości realnego 
wsparcia dla energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, także 
te proklimatycznie zorientowane branże z nadzieją oczekują wzrostu cen 
energii. Tylko odbiorcy energii, w większości, nie są jeszcze świadomi tren-
dów cenowych. Od czasu utworzenia Ministerstwa Energii w strukturze 
Rady Ministrów, które bezpośrednio nie odpowiada za gospodarkę, żadne 
inne ministerstwo, ani nawet organ administracji (osłabiana jest pozycja re-
gulatora rynku) nie dysponują wystarczającymi kompetencjami formalnymi 
(też odpowiednią kadrą i tzw. „ekspertyzą”), aby dostarczać kontrargumenty 
przy podejmowaniu nadmiernie kosztotwórczych decyzji (np. kształt ryn-
ku mocy, centralizacja i monopolizacja rynku, wybiórcze i nieuzasadnione 
wsparcie niektórych technologii), czy formułowanie kosztownych koncepcji 
energetycznych, np. takich, jak zgłaszane ostatnio pomysły masowego roz-
woju energetyki jądrowej (jak się wydaje z powodu polityki klimatycznej). 

OBARCZY PRZYSZŁE RZĄDY I POKOLENIA

Chaosowi decyzyjnemu i miotaniu się pomiędzy bezpieczeństwem energe-
tycznym i środowiskowym, przy jednoczesnym niedocenianiu konkuren-
cyjności sektora energii i gospodarki, sprzyja brak polityki energetycznej
i szerokich konsultacji zgłaszanych propozycji. Pomimo, że tego typu decy-
zje mogą obciążać kosztami kilka pokoleń, w Polsce żadna instytucja

państwowa w dłuższej perspektywie oraz 
w sposób ciągły nie prognozuje cen energii
elektrycznej w hurcie i nie analizuje skutków
decyzji dotykających odbiorców końcowych.
Konieczność rozwiązania, tworzonych także 
przez obecny rząd, problemów gospodar-
czych i społecznych spadnie na przyszłe rzą-
dy, zawężając ich polityczne pole manewru. 
Nie wszędzie politycy mają taką strukturalną
swobodę decydowania o wzroście kosztów
energii w przyszłości i nie wszędzie nie ma 
monitorowania ex ante skutków decyzji. 

Brytyjskie Ministerstwo Biznesu, Energii 
i Strategii Przemysłowej (BEIS), które patrzy
szerzej niż tylko na sektor energii, zleciło nie-
zależną analizę kosztów energii elektrycznej 
(„Cost of Energy Review”, BEIS‘2017) prof. Die-
terowi Helmowi, pracownikowi Uniwersytetu
w Oxfordzie, doradcy Komisji Europejskiej,
który doradzał m.in. przy opracowaniu „Ener-
getycznej mapy drogowej ‘2050”. 

Choć jest on zwolennikiem dekarbonizacji i energetyki jądrowej, zachował 
obiektywizmi bezstronny krytycyzm wobec polityki swoje go rządu. Można
to pokazać na przykładzie jego oceny polityki klimatycznej i wsparcia dla
energetyki jądrowej. Wg raportu, koszty „dekarbonizacji” i polityki społecz-
nej w brytyjskiej energetyce stanowią ok. 20% wysokości rachunków za 
energię elektryczną, a w 2030 r. konsumenci zapłacą ponad 100 miliar-
dów funtów. Helm twierdzi, że większą dekarbonizację można było osią-
gnąć niższymi kosztami, a w bardziej odległej perspektywie czasowej koszty 
te powinny spadać. Ma świadomość, że w przeszłości koszty wsparcia OZE 
były wyższe (zauważa, że koszty morskiej energetyki wiatrowej spadły od 
2015 roku aż o 50% i stały się niższe niż energii jądrowej), a energetyki jądro-
wej były kiedyś niższe, ale obecnie mogą rosnąć. Dlatego chce pogrupować 
i wydzielić stare, odziedziczone koszty dopłat („legacy costs”, w tym para-
podatki), co pomogłoby w określeniu rzeczywistej konkurencyjnej hurtowej 
ceny energii elektrycznej oraz przyszłych parapodatków dla odbiorców, któ-
re również powinny spadać. 

EKSPERT PRZESTRZEGA

Helm zauważa, że krytyczne znaczenie ma to, w jakim stopniu i w jakim ter-
minie zostaną zrealizowane obecne ambicje nuklearne rządu, zarówno jeśli 
chodzi o ilość nowych mocy jak i hipotetyczne terminy ich powstania. Przy-
wołując przykład niezwykle kosztowanego „retro� tu” elektrowni Hinkley 
Point (wieloletni kontrakt różnicowy na energię z tej budowanej właśnie 
elektrowni opiewa na kwotę 92,5 GBP/MWh1 ), dostrzega ogromną niepew-
ność, także dla operatora systemu, który nigdy nie wie, czy blok jądrowy 
powstanie i kiedy. Helm nie odrzuca opcji jądrowej (odbudowy istniejących 
bloków- obecnie 9.5 GW), ale jego ostateczną konkluzją jest, że niezachowa-
nie ostrożności planistycznej i regulacyjnej w tym newralgicznym zakresie
(atom) może spowodować gwałtowne skoki cen na rynku hurtowym. Rząd
te przestrogi przyjął, pracując nad nową strategią energetyczną i poddając
ją pod konsultacje. Rekomendacje Helma nie są, niestety, wprost replikowal-
ne dla Polski. 

W Wielkiej Brytami chodzi o odbudowę 
i utrzymanie niezbyt dużego udziału ist-
niejących i nie tak silnie zużytych jak we 
Francji bloków jądrowych. Obecnie nawet 
Francja nie jest w stanie udźwignąć kosz-
tów pełnej odnowy (repowering) swojej 
przestarzałej generacji atomowej, a co 
dopiero gdy kraj europejski chce tworzyć 
sektor jądrowy praktycznie od zera.

Ryzyka kosztowe związane z polityką 
energetyczną nie są w Polsce analizowa-
ne i nie ograniczają nadmiernie swobody 
decyzji polskiego rządu. Zgodnie z zapo-
wiedziami Ministerstwa Energii, przygoto-
wywanie krajowej strategii energetycznej 
wkracza w fazę � nalną, a pierwszy o� cjal-
ny projekt Polityki Energetycznej Polski 
do 2040 r. ma zostać opracowany do koń-
ca br. W obliczu istotnego wyeksploato-
wania znacznej części zasobów wytwór-
czych, rosnącego zapotrzebowania na 
moc2 oraz coraz bardziej restrykcyjnych 
norm środowiskowych nakładanych na 
sektor wytwarzania, zgodnie z realizowa-
ną polityką klimatyczną UE (opublikowa-
ne konkluzje BREF/BAT, planowana refor-
ma systemu ETS mająca na celu wzrost 
cen uprawnień do emisji, wyłączenie 
wsparcia polskich inwestycji węglowych 
z tzw. „funduszu modernizacyjnego”), nikt 
nie ma wątpliwości, że chodzi o wielomi-
liardowe inwestycje.

Obawy przed nadmiernym wzrostem cen energii elektrycznej przestały 
być czynnikiem istotnie ograniczającym swobodę decyzji inwestycyjnych 
w energetyce, przynajmniej tych podejmowanych centralnie. 
Państwowe fi rmy energetyczne zrozumiały nowy przekaz polityczny tak, 
że przy inwestycjach realizowanych pod hasłem poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego można oczekiwać istotnie większych cen energii, 
a winą za podwyżki cen dla odbiorców końcowych zawsze będzie 
można obciążyć politykę klimatyczną UE. Tezę tę potwierdza determinacja 
rządu do podwyższania na rachunkach za energię opłaty „przejściowej”, 
czy chęć wprowadzania opłaty „mocowej”, które zasadniczo mają wspierać 
sektor węglowy. 
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(ok. 5-6 GW mocy zainstalowanej), energetyki węglowej 50%, a OZE 20%. Względem wcześniejszych 
wypowiedzi ministra i wiceministrów energii nieco wyższy ma być udział  źródeł gazowych (ok. 10%), 
ale generalnie wypowiedzi te wskazują na rodzący się konsensus (rezerwę wykazuje tylko 
Ministerstwo  Środowiska).  

Powyższe deklaracje są na tyle konkretne, że można, a nawet wypada poddać je wstępnej weryfikacji 
ekonomicznej, a zwłaszcza te najbardziej konkretne wychodzące z ME. Nawet jeżeli nie są to jeszcze 
oficjalne dane, to niosą za sobą poważny bagaż kosztów, które do tej pory nie były przedmiotem 
żadnej refleksji. Przy odpowiednim modelu ekonomicznym rynku energii i systemu energetycznego 
można już na tym etapie ocenić, jak powyższe propozycje przełożyć się mogą na ceny energii.  

Na podstawie powyższych zapowiedzi i własnego modelu IEO opracował scenariusz (nazywany w 
dalszej części „Scenariuszem ATOM ’2031) rozwoju krajowego „mixu” elektroenergetycznego w 
perspektywie 2040, w wersji z progresywnym rozwojem energetyki jądrowej do 7 GW w 2050 r. 
Pozostałe założenia w scenariuszu bazowym przyjęto zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 
rządowymi (hamowanie rozwoju OZE, kontynuowanie rozwoju energetyki węglowej, ostrożne 
wprowadzenie gazu).  

Można postawić tezę, że niespotykane wcześniej nakierowanie na politykę najnowsze „atomowe” 
propozycje (autorzy pomijają ew. ambicje militarne) są kolejnym „impulsowym” efektem zabiegania 
ME o akceptację ze strony Komisji Europejskiej (KE) wprowadzenia w Polsce tzw. „rynku mocy” w 
obecnie procedowanej formie, służącej subsydiom dla modernizacji elektrowni węglowych. Dalsze 
inwestowanie w  energetykę węglową, nawet w przypadku zastosowania najlepszych i 
najnowocześniejszych dostępnych technologii, nie pozwoliłoby bowiem na realizację generalnych 
wymagań UE w zakresie dekarbonizacji, zawartych w „Pakiecie zimowym”, a w szczególności na 
spełnienie wymogu, aby nowe wspierane źródła (każde oddzielnie) spełniały wymóg emisji CO2 
poniżej progu 550 kg/MWh. Argument w negocjacjach w postaci zobowiązania się Polski do tego, że 
emisje w całym systemie mogą spaść poniżej tego progu, nawet jeżeli pojedyncze elektrownie 
emitują znacznie więcej, może być przedmiotem rozmów, o ile jest realistyczny i w praktyce nie 
natrafi na ograniczenia ze strony limitów emisji innych szkodliwych substancji (konkluzje BAT itd.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1 i 2 Struktura mixu elektroenergetycznego i mocy zainstalowanej w rozpatrywanym scenariuszu.  
Oprac. wł. IEO 
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RÓWIEŚNIK PROTOKOŁU Z KIOTO

ALEKSANDRA WÓJTOWICZ HENRYK OLEKSY

Czy była to fascynująca przygoda? Jak najbardziej! 
A że praca bez wytchnienia? Nie szkodzi. Połączona z pasją dawała 
satysfakcję, a na pytanie, kiedy urlop,odpowiadaliśmy przewrotnie: cały rok!

Wystartowaliśmy w 1997 roku. Nie było ła-
two, jak słyszeliśmy, łączyć ogień z wodą. 
Nie mieliśmy jednak wątpliwości, że biznes 
i ekologia to nieuchronne małżeństwo… 
To tylko kwestia czasu. Dziś już niepotrze-
ba tego udowadniać. Nie było łatwo, tym 
bardziej, że przyjęliśmy zasadę, że nie bę-
dziemy sięgać po dotacje. Wyzwanie było 
poważne i mobilizujące.

ŚWIĘTY KOROWÓD ŻYCIA

Wybór tematyki i tytuł nie były przypad-
kowe. Znane nam już były Raport ONZ 
z 1969 roku: Problemy Ludzkiego Środowi-
ska, wnioski z Konferencji w Sztokholmie 
z 1972 roku, zawarte w publikacji „Mamy 
jedną Ziemię” pierwszy Raport Klubu Rzym-
skiego z 1972 roku Granice Wzrostu. Poja-
wiło się także sporo nowej literatury, jak 
np. bestseller Al Gore’a Ziemia na Krawędzi, 
wydana w 1972 roku, Wojny klimatyczne 
Haralda Welcera, Koniec świata jaki znali-
śmy Clausa Leggewiego i Haralda Welcera 
i wielu innych. Na szczególną uwagę zasłu-
gują prace prof. Henryka Skolimowskiego
- twórcy eko� lozo� i. Istotę tej � lozo� i pre-
zentują m.in. takie pozycje, jak: Nadzieja
Matką Mądrych, Wizje Nowego Milenium,
Technika a Przeznaczenie Człowieka, Ge-
niusz Światła a Świętość Życia. Ta ostatnia
książka ma wyjątkową wymowę, bowiem
Profesor zaprezentował w niej fundament
eko� lozo� i. Wskazuje m.in., iż zjawisko fo-
tosyntezy było cudownym przekształce-
niem się światła, mającym wpływ na po-
wstanie świata roślin, które z kolei stały 
się pożywieniem dla innych form życia, 
w tym także człowieka. Zatem troska o śro-
dowisko to troska o korowód życia, które 
jest święte. Redakcja „BiE” wyróżnia zasłużonych leśników odznaką „Złotego Żołędzia”

Po powrocie Profesora Skolimowskiego 
z USA mieliśmy szczęście poznać Go i za-
przyjaźnić się z Nim. Stał się naszym Pa-
tronem i Przewodnikiem. Wspólnie po-
wołaliśmy do życia Towarzystwo Przyja-
ciół Filozo� i Ekologicznej. Dzięki temu
mieliśmy zażyłe kontakty z uczestnikami
spotkań z całego kraju. Miało to korzystny 
wpływ na treści publikowane w B&E, czy-
telnictwo i propagowanie eko� lozo� i.

Byliśmy obecni na Szczycie Ziemi w Jo-
hannesburgu w roku 2002, gdzie mogli-
śmy się przekonać, w jak niegodziwych 
warunkach żyją miliony ludzi. Jest to ha-
niebny skutek braku troski o człowieka 
i jego środowisko. Rezultaty są już dobrze 
widoczne: zanieczyszczona gleba i woda, 
spadek bioróżnorodności, galopująca
zmiana klimatu ziemskiego. Zdaniem 97 
proc. klimatologów przyczyną tego jest 
nadmierna emisja gazów cieplarnianych, 
wiążąca się z energetyką konwencjonal-
ną, bazującą na paliwach kopalnych oraz 
energochłonnym przemyśle. Trzymamy 
się starych technologii, zamiast korzystać 
z odnawialnych źródeł energii. Większość 
tych problemów relacjonowaliśmy na bie-
żąco. Po Szczycie Ziemi wydaliśmy książkę 
Johannesburg na żywo i co dalej, będącą 
do dziś jedyną relacją dziennikarską z tam-
tego wydarzenia o światowej randze. Eko-
� lozo� a uświadamia, że konieczne są dale-
ko idące zmiany w globalnej gospodarce, 
a także codziennym bytowaniu człowieka 
na naszej planecie. Skala i tempo zmian 
nie powinny dopuścić, aby zwyżki tempe-
ratury na Ziemi przekroczyły 20 C. Co robić, 
aby osiągnąć ten cel, szeroko uzmysławia 
najnowsza książka Naomi Klein zatytu-
łowana To wszystko zmienia – kapitalizm 
kontra klimat. By zapobiec katastro� e 
klimatycznej, w pierwszej kolejności nie-
zbędne jest radykalne ograniczenie zu-
żywania zasobów planety i ograniczenie 
emisji CO2, odwrotnie, niż czyni to obecny 
system gospodarczy.

Statuetkę “Zielonego Laura” dla “BiE” wręcza Krzysztof Zaręba, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej EKOROZWÓJ.

Nowy 
wydawca 
doskonale 
rozumie 
naszą misję,
co rokuje 
dobrze 
dla „BiE” 
na kolejne 
XX-lecie.

Troska o środowisko 
to troska o korowód
życia, które jest święte.

SYSTEM SAMODŁAWNY

Wymaga to zmiany zasad jego funkcjonowania, aby ukrócić samo-
wolę korporacji. Musi zapanować taka wizja świata, w której narody
stają się partnerami, a nie przeciwnikami wielkiego projektu prze-
budowy świata. Nierówności i nędza tak wielu pośród ob� tości to 
skandal! – mówi Naomi. To zadanie alarmujące dla całej cywilizacji. 
Narazie, pomimo podejmowanych starań: 1992 rok - Szczyt Ziemi 
w Rio de Janeiro, 1997 - Protokół z Kioto, 2002 - Johannesburg, nie 
były konsekwentnie realizowane. Emisja wzrasta. 2015 rok Proto-
kół Paryski, przygotowywany przez kilka lat na tzw. COP, staje pod 
znakiem zapytania w związku z postawą USA. Ponieważ nie da się 
zmienić praw natury, których tak naprawdę nie znamy do końca – 
należy maksymalnie wykorzystać istniejące możliwości.
Nieskrępowana ekspansja gospodarcza nie może być kontynu-
owana. Zbliżamy się do systemu samodławnego. Idee te znajdują 
odzwierciedlenie w społeczeństwie, które coraz mocniej – w inte-
resie przyszłych pokoleń – wyraża sprzeciw wobec panującej sytu-
acji. Wokół tych haseł Naomi Klein skutecznie jednoczy społeczność 
światową. Jubileusz XX-lecia „BiE” i zdobyta w tym czasie wiedza
nakazuje nam wzmocnić wysiłek nad ugruntowaniem wytyczone-
go kierunku czasopisma. 

Mając świadomość tych faktów, podjęliśmy próbę – w miarę moż-
liwości – uświadamiania i informowania opinii społecznej o nara-
stających zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania im. To rodzaj 
pracy u podstaw, który po 20-tu latach nie tylko nie traci na aktu-
alności, ale wręcz wysuwa się na pozycje priorytetowe we wszyst-
kich sferach gospodarki, docelowo dobrostanu ludzi i środowiska. 
Gotowość do podjęcia tego ambitnego zadania przez nowego wy-
dawcę daje satysfakcję, ponieważ zapewnia kontynuację.

Nowy wydawca doskonale rozumie tę misję, co dobrze rokuje dla 
B&E na kolejne XX-lecie. Przekazujemy stery, ale nie mówimy do 
widzenia. Nadal zapraszamy do współpracy wszystkich myślących 
podobnie.

Dlatego prowadzona obecnie szeroka dyskusja wokół zrównoważonej gospodarki sta-
nowi poszukiwanie sposobu wyjścia z kryzysu ekologicznego, spowodowanego nad-
mierną, szeroko rozumianą konsumpcją, marnotrawstwem i rabunkowym zarządza-
niem zasobami ziemi prowadzonym przez korporacje w pogoni za zyskiem. Chodzi tu 
nie tylko o modele ekonomiczne. To przede wszystkim idea nowej kultury ekologicznej, 
duchowości w relacjach z naturą i między ludźmi.
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POWIEDZIELI
O „BIZNESIE i EKOLOGII”

Krzysztof Kamieniecki
Członek Polskiego
Klubu Ekologicznego.
Współ założyciel
Instytutu na rzecz
Ekorozwoju. 
Członek Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego.

W kraju, w którym nową wolność mierzy 
się niewiele dłużej niż dwiema dekadami, 
wydawanie fachowego, trwałego czaso-
pisma jest przedsięwzięciem, w którym 
historia rozwoju kraju musi się odbijać 
jak w zwierciadle. Kryształowym. Biznes 
i ekologia to poważna relacja. Zmieniająca 
się dynamicznie. Wzajemne nastawienie 
biznesu i ochrony środowiska jest – racjo-
nalnie rzecz ujmując – zbieżne. Praktyki, 
a zatem dostosowywania się obu sfer, już 
w tak prosty sposób określić się nie daje.
Pojawiają się bariery, których znaczenie 
lub siła jest trudna do pominięcia. I tu po-
jawia się” Biznes i Ekologia”, czasopismo 
które tłumaczy, wyjaśnia, przybliża pozor-
nie niechętne sobie strony, pokazując, że
współpraca przedsiębiorców i twórców 
prawa ekologicznego jest standardem cy-
wilizacji. I my, w Polsce, budując tę relacje
dokładamy się do rozwoju cywilizacji. 

Aleksandra Wójtowicz i osoby ją wspoma-
gające przez cały czas swego opisywania 
rozwoju biznesu zgodnego z prawem 
ochrony środowiska opisują jak należy 
stosować zasady zrównoważonego roz-
woju, bo w tych dwóch sferach naszego
życia: biznesie i ekologii, następuje poszu-
kiwanie rozwiązań pomiędzy racjami eko-
nomicznymi, ekologicznymi i społecznymi. 
Robi to od 20 lat. Gratuluję wytrwałości.

To już 20 lat, rzetelnej i skutecznej pracy wydawniczej Magazynu 
„Biznes i Ekologia”, dla dobra kraju i polskiego środowiska naturalnego.
Łączenie nauki i praktyki, wiedzy i jej popularyzacji, innowacyjności 
i wdrożeń, współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego. 
Niezwykle szeroki wachlarz tematyczny: ochrona przyrody i zasobów 
różnorodności biologicznej, leśnictwo, nowoczesne rolnictwo, zrów-
noważony rozwój kraju, budownictwo i gospodarka przestrzenna, 
edukacja ekologiczna, ekoturystyka, zagrożenia i bezpieczeństwo 
ekologiczne, zdrowie publiczne, zanieczyszczenia powietrza, wody 
i gleby, zielona gospodarka, itd. Życzę dalszych sukcesów, ciekawych 
tekstów i materiałów ilustracyjnych, a także coraz liczniejszego grona 
czytelników. Kierownictwu i członkom redakcji życzę zdrowia i wszel-
kiej pomyślności.

prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
Wydział Leśny, 
Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
SGGW w Warszawie

prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki
minister ochrony środowiska
w 1991 oraz 2007-2010,
Przewodniczący Konwencji ONZ
o ochronie klimatu (2008-2009) 
i laureat największej europejskiej
nagrody w ochronie środowiska
Deutscher Umweltpreis

prof. Jerzy W. Pietrewicz
Kierownik Zakładu Analizy
Rynków w Kolegium Nauk
Przedsiębiorstwie SGH,
Były prezes NFOŚiGW 
oraz Banku Ochrony 
Środowiska SA oraz
wiceminister gospodarki.

dr Jan Pyś
dyrektor Urządu Żeglugi 
Śródlądowej
we Wrocławiu

Grzegorz Wiśniewski
prezes Zarządu
Instytutu Energetyki 
Odnawialnej
(IEO)

prof. Wojciech Majewski
Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej
PIB, Warszawa
Komitet Gospodarki Wodnej PAN

„Doświadczenie jest najlepszym 
nauczycielem”

Cyceron

Od wielu lat mam zaszczyt i przyjemność współpracować z czasopi-
smem “Biznes i Ekologia”. Miałem okazję zaprezentować w nim sze-
reg artykułów dotyczących różnych aspektów inżynierii i gospodarki 
wodnej. Z okazji pięknego jubileuszu „BiE” pragnę przekazać Redaktor 
Naczelnej Aleksandrze Wójtowicz oraz całemu zespołowi redakcyj-
nemu gratulacje i słów uznania za przedstawianie bardzo istotnych 
aspektów gospodarczych, społecznych a także ekologicznych związa-
nych z wodą i szeroko rozumianą gospodarką wodną. Mam nadzieję, 
że czasopismo będzie nadal spełniać swoją istotną rolę w tej bardzo 
ważnej dla Polski problematyce. Licząc na dalszą owocną współpracę, 
życzę zespołowi redakcyjnemu kolejnych sukcesów w postaci wielu 
interesujących artykułów.

Słowo „ekologia” kojarzy się wielu ludziom jedynie z ochroną przyrody,
ale w Polsce przyjęło się uogólnienie, aby w tym jednym słowie zawrzeć
zarówno ochronę przyrody, jak i ochronę powietrza, wody i gleby, bo
przecież ich zanieczyszczenia wpływają na zdrowie ludzi i na środo-
wisko przyrodnicze. Aby chronić nas przed tymi zanieczyszczeniami 
konieczne są inwestycje, a to kosztuje, stanowi więc biznes dla � rm 
i dla wielu miejsce zatrudnienia. Obecnie jest to więc znaczący, choć 
często niedoceniany, dział gospodarki kraju. Jest oczywiste, ze najlep-
szym forum wymiany informacji zarówno o technologiach, jak i o inwe-
stycjach są media. Jest wielką zasługą pani red. Aleksandry Wójtowicz
i jej zespołu, że już 20 lat temu dostrzegła ten problem i z sukcesem
prowadziła pismo o znamiennym tytule „Biznes i Ekologia”. Z okazji
pięknego jubileuszu składam serdeczne gratulacje i życzę dalszej,
owocnej pracy, tak potrzebnej zarówno producentom, jak i inwesto-
rom w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony przyrody.

„Biznes i Ekologia” jest najlepszym w kraju czasopismem łączącym 
rozwój gospodarczy i ekologiczny. Pani Redaktor Aleksandra Wój-
towicz w sposób nad wyraz trafny ujmuje i de� niuje zasadę zrów-
noważonego rozwoju. Na łamach prowadzonego wraz z zespołem 
czasopisma podejmuje się propagowania tematów trudnych, które 
jednocześnie prowadzą do gospodarczego rozwoju i poprawy warun-
ków środowiskowych. Przykładem takich tematów są turystyka wodna 
i transport rzeczny. Aleksandra Wojtowicz jest laureatką wielu nagród, 
w tym m.in. VIII edycji Konkursu „Zielony Laur – 2012” organizowanego 
przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój” pod patronatem prezesa 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego 
Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Działalność Pani Redaktor na niwie popularyzacji 
turystyki wodnej oraz transportu rzecznego zasługuje na wyrazy du-
żego uznania i jest zarazem powodem do dumy dla całej społeczności 
wodniaków, którzy w X edycji Konkursu uhonorowali B&E Nagrodą 
Przyjaznego Brzegu za rok 2013.

Biznesowi i ekologii nie zawsze było i jest po drodze. Sto-
ją za tym pokusy nadużycia, krótkowzroczność, sięganie 
po doraźne korzyści z jednej strony, a nadal spotykane 
dogmatycznie czarno-białe widzenie świata z drugiej. 
Ale też jest jeszcze więcej przykładów dobrego współist-
nienia. Magazyn „Biznes i Ekologia” znakomicie wpisuje 
się w ten konstruktywny nurt dialogu i współpracy, opi-
sując liczne przedsięwzięcia przedsiębiorczego sukcesu 
w zgodzie z naturalnym środowiskiem, ale też i pokazu-
jąc różnego rodzaju zagrożenia związane z nierozważną 
działalnością człowieka. Co ważne i odróżniające to cza-
sopismo od innych to fakt, że opisywane wydarzenia nie 
są tylko ekologicznymi ciekawostkami, ale układają się 
w logikę szerszych społeczno-gospodarczych procesów, 
unikając przy tym jednostronnego przekazu.

Z okazji jubileuszu 20-lecia czasopisma „Biznes i Ekolo-
gia” w imieniu Zespołu Instytutu Energetyki Odnawial-
nej oraz własnym składam serdecznie gratulacje oraz 
życzenia na dalsze lata działalności. Jestem pod wraże-
niem prowadzonej przez Państwa działalności niestru-
dzenie przez tyle lat. Często poruszają Państwo tematy 
trudne dla branży energetyki odnawialnej i ochrony śro-
dowiska, ale nawet na tych trudnych podstawach, dzięki 
świadomości ograniczeń i dobrym wskazówkom, � rmy 
zielonej gospodarki mogą rozwijać stabilną, opartą na 
faktach działalność. Fakt, że „Biznes i Ekologia” działa 
na rynku od 20 lat dowodzi, że celowe jest powstanie 
i funkcjonowanie na rynku czasopisma. 
Nie można też zapomnieć, że „Biznes i Ekologia” spełnia 
ważną edukacyjną rolę. Dzięki wydawnictwu wiemy, że 
biznes i ekologię warto łączyć i że można czynić to nie 
siermiężnie, ale z wdziękiem i uśmiechem właściwym 
Redakcji.
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20-LECIE „BIZNESU I EKOLOGII“

OKSYMORON CZY SZANSA

NA BEZPIECZNY ROZWÓJ?

PROF. DR HAB. KAZIMIERZ RYKOWSKI

„Biznes i Ekologia” tworzą szczególną parę opozycyjnych pojęć.

Upraszczając, biznes kojarzy się - przynajmniej dotychczas… z pro-
wadzeniem interesów, handlem, zarabianiem i zyskiem, konkurencją 
i rynkiem, zdobywaniem i zawłaszczaniem, prz twarzaniem zasobów, 
wzrostem i ekspansją, a bogatym jest ten, kto ma coraz więcej. Taka 
jest dzisiaj logika i wizerunek, istota i paradygmat biznesu. Po prostu 
być „ego”.

CZEGO NAS UCZY EKOLOGIA

Ekologia natomiast uczy, że nie jesteśmy sami i mimo licznych prze-
wag, żeby przetrwać, należy dać szansę innym żywym istotom. Być 
otwartym, żyć – nie szkodząc, dzielić się, a nie zawłaszczać. W mięk-
kim wydaniu ekologia jest wyrazem szacunku do przyrody i jej praw, 
a bogatym jest ten, kto uważa, że ma dosyć. Ekologia jako nauka, bo 
przecież taką pozostała, zrobiła chyba największą pośród innych nauk 
karierę w publicystyce, w społecznej świadomości, w relacjach mię-
dzyludzkich, również w polityce. Ekologii dotyczą liczne międzyna-
rodowe konwencje, traktaty, protokóły, umowy i dyrektywy. Ekologia 
jest również u podstaw konstytucyjnego zapisu o zrównoważonym 
rozwoju. Na ekologii znają się wszyscy. Chociaż, są ponoć w Brukse-
li tacy, którzy nie odróżniają kornika od żaby… Być „eko” w skrajnym 
wydaniu oznacza odrzucić „ego”.

Usytuowanie czasopisma na styku dwóch tak odmiennych obszarów 
ludzkiej aktywności jest odważne i… twórcze. Strefa sprzeczności 
zawsze bowiem generuje nowe idee i rozwiązania. Twórcy czasopi-
sma łączą w jego tytule dwa antagonistyczne pojęcia kooperującym 
spójnikiem „i”, nie zaś konfrontującym „a” i w tym zabiegu można do-
strzec sekwencję zdarzeń, które mają szansę odwrócić bieg cywilizacji, 
no może sposoby myślenia. Podejście eksploatacyjne, wyniszczające 
środowisko, można bowiem zamienić na rzeczywiście zrównoważoną 
i odpowiedzialną gospodarkę. Na takie współdziałanie różnych grup 
interesu liczy skon� iktowany świat. Liczymy i my tu i teraz i jest to nie-
wątpliwie pierwszy sukces „Biznesu i Ekologii”.

Ekologia bez biznesu, tzn. pieniędzy, pozostaje na co dzień jedynie 
ideologią, zamienia się w ekologizm, staje się hamulcowym rozwoju. 
Takie jest zresztą jej potoczne rozumienie tam, gdzie powstrzymuje 
ryzykowne inwestycje, chroni resztki dzikości i sprzeciwia się zawłasz-
czaniu środowiska.

NA PRZYKŁADZIE LASÓW

Biznes / gospodarka bez ekologii stała się zagrożeniem za-
równo w skali globalnej, jak i tej ludzkiej, lokalnej: zabiera 
przestrzeń, uszczupla zasoby, hałasuje, źle pachnie, psuje 
widok i zanieczyszcza. Jak trudne są relacje wyznawców 
obydwu opcji gospodarujących w tej samej przestrzeni, do-
brze widać w Białowieskiej wersji ekologii i biznesu, gdzie
współistnienie przybiera karykaturalne, a niekiedy drama-
tyczne formy.

W pracach nad Narodowym Programem Leśnym (www.npl. 
ibles.pl), prowadzonych w Instytucie Badawczym Leśnictwa 
w latach 2012-2015 z udziałem wybitnych ekspertów z wie-
lu dziedzin, również pozaleśnych, znalazło się wiele analiz 
wskazujących na lasy i gospodarkę leśną, a w zasadzie na
cały sektor leśno-drzewny i ochronę przyrody w lasach, jako
spójny obszar realizacji zarówno biznesu, jak i ekologii. 

Jednakże usytuowanie, status, organizacja i zarządzanie
lasami wcale na to nie wskazują. Lasy w Polsce nie są trak-
towane jako czynnik rozwoju kraju, zarówno przez instytu-
cje rządowe na poziomie strategii ogólnokrajowych i sek-
torowych jak i przez samorządy na poziomie regionalnym 
czy lokalnym. Obszary chronione są zaś postrzegane jako 
bariera rozwoju. Lasy nie są również traktowane jako na-
rzędzia ochrony środowiska/ przyrody, ponieważ na ob-
szary leśne nakładane są inne liczne formy ochrony (patrz: 
Natura 2000). Ażeby lasy stały się istotnym źródłem rozwo-
ju zarówno w skali całej gospodarki, jak i w skali lokalnej 
(gmin),npotrzebna jest zmiana  koncepcji/typu rozwoju
gospodarczego oraz zmiana sposobu zarządzania lasami.
Rozwój gospodarczy, wyrażany poprzez wzrost docho-
dów, mierzony ilością produktu/konsumpcji, tzn. powo-
dzeniem w biznesie, nie jest adekwatny do wielowar-
tościowego potencjału biologicznego, oferowanego
przez lasy, którego cechą istotną jest jakość i samoodtwa-
rzalność dóbr i usług, a nie ich ilość. Lepszego dopaso-
wania możliwości do potrzeb należy szukać w innej kon-
cepcji rozwoju. 

Kazimierz Rykowski – polski leśnik, pracownik naukowy, profesor doktor 
habilitowany, specjalista w dziedzinie � topatologii leśnej i biologicznych 
metod ochrony lasu przed chorobami grzybowymi. Autor ponad 200 publi-
kacji naukowych, artykułów, rozpraw oraz książek. Specjalizuje się w zagad-
nieniach związanych z ochroną środowiska i ekologią lasu, różnorodnością 
biologiczną, użytkowaniem i ochroną dzikiej przyrody oraz zmianami kli-
matycznymi. Także – publicysta, malarz, gra� k, rzeźbiarz i autor ceramiki.

Zdjęcie: S. Żubczewski

Koncepcji, w ramach której łatwiej byłoby o tworzenie mecha-
nizmów � nansowych, dzięki którym gminy posiadające obszary 
chronione mogłyby uzyskać środki, rekompensując ograniczenia 
(np. postulowana przez Związek Gmin Wiejskich RP subwencja 
ekologiczna). Zarządzanie lasami powinno zaś ewoluować, zmie-
niając scentralizowany i autorytarny charakter na koncyliacyjny, 
dążąc do obywatelskiego współzarządzania.

W tej iście schizofrenicznej sytuacji potrzebna jest idea, kon-
cepcja, decyzja, która nada nowy impuls do dowartościowania 
i lepszego zarządzania lasami w Polsce. Nie tylko lasami państwo-
wymi przez Lasy Państwowe. Taka koncepcja istnieje i mówią 
o tym materiały do Narodowego Programu Leśnego. Nazywa się 
„zieloną gospodarką”, a w szerszym ujęciu biogospodarką. Jest 
to najlepsza dotychczas koncepcja rozwoju gospodarczego zno-
sząca, z jednej strony, zagrożenia pochodzące od szeroko rozu-
mianego biznesu, z drugiej – ograniczenia stawiane przez ekolo-
gię. Sektor leśno--drzewny jest szczególnie predestynowany do 
odegrania w najbliższych dekadach roli modelu „zielonej gospo-
darki” i przechodzenia z typów rozwoju high-tech do eco-tech. 
Trudno o bardziej przyjazny dla człowieka i środowiska przemysł 
leśnodrzewny i energetykę odnawialną, gdzie wspierana jest in-
nowacyjność, tworzone są miejsca pracy, stymulowane są pro-
cesy gospodarcze i społeczne na poziomie lokalnym, chroniony 
jest klimat i powstają narzędzia ochrony środowiska i przyrody. 
Koncepcja ta wyjątkowo trafnie odpowiada celom i metodom 
gospodarowania zasobami leśnymi, powiększania tych zasobów, 
włączenia do procesów gospodarczych i środowiskowych zapo-
mnianych zadrzewień, nadając tym samym odpowiednią rangę 
ich wielorakim wartościom i funkcjom.

stwarza realną szansę odwrócenia dotychczasowych trendów 
i przekształcenia wysokoemisyjnej gospodarki węglowej 
w bezpieczną środowiskowo gospodarkę niskoemisyjną, nie 
rezygnując z sukcesów ekonomicznych (czytaj: biznesowych). 
Wzrost popytu na czystą energię, „zielone” zawody i rozwiąza-
nia w zakresie zmian klimatycznych będą tworzyły nowe możli-
wości dla integracji istniejących produktów przemysłu leśnego 
z rozwijającą się bioekonomią. Taki kierunek rozwoju jest histo-
ryczną szansą dla całego sektora leśno-drzewnego oraz innych 
dziedzin gospodarki i usług bazujących na lasach i drewnie. 
Taki program zarysowały prace nad Narodowym Programem 
Leśnym. Prace nad NPL nie znalazły uznania w Lasach Państwo-
wych po „dobrej zmianie”. DGLP realizują własne, indywidualne 
projekty rozwojowe, w tym oparte na przesłankach o wątpliwej 
wartości naukowej, Leśne Gospodarstwa Węglowe, które mają 
stać się kartą przetargową rządu w debacie o tym, jak uniknąć 
dekarbonizacji gospodarki.

Obecność na rynku „Biznesu i Ekologii” jest optymistyczna rów-
nież w perspektywie potrzeby kontynuacji zarzuconych przez 
Lasy Państwowe prac nad NPL, cele bowiem czasopisma i pra-
wie 300 eksperckich rekomendacji do Narodowego Programu 
Leśnego są tożsame. Wskazanie kompatybilności pojęć użytych 
w tytule pisma i potrzeba ich harmonizacji jest zadaniem nie-
zwykle ambitnym i wkracza w bardziej ogólną debatę o rozwo-
ju świata. Dotyczy bowiem istoty sporu o relacje: kultura versus 
natura, czyli dwubiegunowości i zadawnionej w naszej cywili-
zacji antynomii. Zajmują się tym obszarem nauki humanistycz-
ne/społeczne, uruchamiając dyskusje o antropologii ekologicz-
nej czy antropologii biznesu. W końcu to człowiek jest miarą 
wszechrzeczy, chociaż jest wielu, którzy myślą inaczej…

ZAZIELENIANIE GOSPODARKI

„Zazielenianie gospodarki” zgodne jest z przestrzenno-czasową 
skalą gospodarowania lasami na prawie 1/3 powierzchni kraju 
w długich okresach czasu. Koncepcja „zielonej gospodarki”, jako 
uszczegółowienie i operacjonalizacja zrównoważonego rozwoju,
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NASZ WYWIAD

JEST CZYM

GOSPODAROWAĆ
Rozmawiamy z dr. KAZIMIERZEM KUJDĄ, Prezesem Zarządu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szanowny Panie Prezesie, w świetle misji NFOŚiGW poroz-
mawiajmy o ekologii, która w gruncie rzeczy prowadzi do 
głównego celu: zrównoważonego rozwoju. 

W aktualnej Strategii Działania NFOŚiGW zapisaliśmy, że „misją 
Narodowego Funduszu jest skuteczne i efektywne wspieranie 
działań na rzecz środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem 
tych, które służą absorpcji środków zagranicznych obsługiwa-
nych przez Narodowy Fundusz”. Realizacja tej strategicznej misji
odbywa się poprzez: osiąganie celów środowiskowych w sposób 
zapewniający pełne wykorzystanie środków zagranicznych 
w zakresie priorytetów obsługiwanych przez NFOŚiGW, efektyw-
ne i skuteczne angażowanie zasobów Narodowego Funduszu dla 
realizacji celów i priorytetów środowiskowych oraz rozwój orga-
nizacyjny skoncentrowany na utrzymaniu czołowej roli Narodo-
wego Funduszu w systemie � nansowania ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej.

Poprzez systematyczne spotkania z Instytucją Zarządzającą
(Ministerstwo Rozwoju) i Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwo
Środowiska) staramy się upraszczać procedury – tak aby były 
z jednej strony wymagające, a z drugiej bardziej przyjazne na-
szym wnioskodawcom i bene� cjentom. 
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Narodowy Fundusz jest Instytucją Wdrażają-
cą dla jedenastu działań i poddziałań Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020, w zakresie I osi priorytetowej: 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz II 
osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu. Kwota środków 
UE, którą dysponujemy, to łącznie około 4,8 
mld euro, z tego prawie 4,3 mld euro dotacji 
i 526 mln euro tzw. „� nansowania zwrotne-
go”. Nasze bieżące dokonania jako Instytucji 
Wdrażającej to: podpisanie 540 umów o do� -
nansowanie na kwotę prawie 8,1 mld zł, przy 
wartości projektów 14,7 mld zł. W ramach 
przeprowadzonych 33 naborów przyjęliśmy 
i już dokonaliśmy lub właśnie dokonujemy 
oceny 1341wniosków.Ponadto wpłynęło do 
oceny 110 wniosków, które będą realizowane 
w trybie pozakonkusowym.

Rozmawiamy w czasie, kiedy właściwie każ-
dego dnia klimat potwierdza dramatyczne 
zmiany. Niszczy lasy, plony, infrastrukturę 
oraz dobytek ludzkiego życia. To ogromne 
straty. Jakie zatem nadzwyczajne przed-
sięwzięcia są przewidywane w NFOŚiGW 
wobec tych nadzwyczajnych zagrożeń?

We wdrażanych przez nas programach prio-
rytetowych i działaniach znajdują się pro-
jekty dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń 
środowiska. Ostatnio, w związku z klęskami 
żywiołowymi, podjęliśmy sprawy w trybie 
„awaryjnym”. NFOŚiGW dostosował program 
azbestowy pod kątem gmin poszkodowanych 
w sierpniowych nawałnicach. Chodzi tutaj 
o dodatkowe 20,5 mln zł, które przeznaczamy 
na realizację programu „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest”. Gminy poszkodowa-
ne będą mogły otrzymać (za pośrednictwem 
wojewódzkich funduszy – WFOŚiGW) 100 
proc. dotacji na te zadania. NFOŚiGW prze-
każe również dodatkowo 20 mln zł dotacji 
na usuwanie skutków nawałnic w zakresie 
ochrony przyrody.

Będą one mogły być wykorzystane w ramach 
programu „Ochrona obszarów i gatunków 
cennych przyrodniczo” na odtworzenie tere-
nów zieleni, parków, ogrodów, małej infra-
struktury turystycznej i siedlisk przyrodni-
czych w gminach dotkniętych żywiołem.

Niezależnie od tego, NFOŚiGW przekazał wsi
Nowa Cerkiew w gminie Chojnice, która moc-
no ucierpiała w sierpniowych nawałnicach,
specjalistyczny sprzęt do usuwania ich skut-
ków, między innymi pilarki. Również praco-
wnicy Funduszu spontanicznie włączyli się 
w akcję pomocy.

Kolejnym groźnym, choć cichym zabójcą 
jest smog, który zbiera śmiertelne żniwo 
w polskich miastach. A po ostatnich wiel-
kich stratach w drzewostanach leśnych 
można spodziewać się dalszego pogor-
szenia stanu powietrza (np. 60-letnia so-
sna w ciągu roku produkuje tlen wystar-
czający dla 3 osób i jeszcze zatrzymuje
pyły). Tymczasem na poprawę powietrza,
i to w programie priorytetowym NFO-
ŚiGW przeznacza 100 mln zł. Co ta kwota 
ma załatwić?

Przepraszam, ale Pani Redaktor najwidoczniej 
czytała jakieś jednostronne, jeśli nie złośliwe 
i tendencyjne doniesienia medialne. Sam 
nasz program Poprawa jakości powietrza, co 
można przeczytać na stronie internetowej 
NFOŚiGW, to 1 mld zł. I program ten będzie 
rozwijany. Zagadnienie to wymaga tutaj szer-
szego rozwinięcia. 

Otóż poprawa jakości powietrza, a co za tym
idzie, poprawa jakości życia mieszkańców na-
szego kraju, jest jednym z priorytetów Mini-
stra Środowiska, czyli również priorytetem
� nansowym NFOŚiGW. Wspieranie projek-
tów i działań, które mają na celu walkę ze 
smogiem, jest realizowane z uwzględnie-
niem założeń przygotowywanej „Polityki 
energetycznej Polski”. Uwzględniając te za-
łożenia w naszych działaniach, akcentujemy 
do� nansowanie inwestycji w zakresie do-
staw ciepła systemowego i rozwoju wysoko-
sprawnej działania dla rozwoju elektromobil-
ności i odnawialnych źródeł energii. W obsza-
rze OZE stawiamy na dywersy�  kację źródeł 
energii, na przykład poprzez klastry, oraz kła-
dziemy nacisk na stabilne odnawialne źródła 
energii, a więc geotermię i małe elektrownie 
wodne.

NFOŚiGW przeznaczy w okresie do 2020 roku 
10 mld zł na do� nansowanie projektów na-
kierowanych na ochronę atmosfery. 

Będą to środki własne Funduszu (programy priorytetowe NFO-
ŚiGW) oraz środki unijne Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. 

W ramach POIiŚ 2014-2020, w I osi priorytetowej „Zmniejszenie
emisyjności gospodarki” dysponujemy następującymi środkami:
poddziałanie 1.1.1 – Wspieranie inwestycji dotyczących wytwa-
rzania energii z OZE wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 
dystrybucyjnej / przesyłowej – alokacja 150 mln euro; poddzia-
łanie 1.2 – Promowanie efektywności energetycznej i korzy-
stania z OZE w przedsiębiorstwach – alokacja 150 mln euro; 
poddziałanie 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej 
w budynkach użyteczności publicznej – alokacja 251 mln euro; 
poddziałanie 1.3.2 – Wspieranie efektywności energetycznej 
w sektorze mieszkaniowym – alokacja 226 mln euro; działanie 1.5 
– Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – alokacja 337 mln euro 
(w tym min. 140 mln euro na obszary o ponadnormatywnych po-
ziomach stężenia pyłów PM10); poddziałanie 1.6.1 – Źródła wy-
sokosprawnej kogeneracji – alokacja 100 mln euro; poddziałanie 
1.6.2 – Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokospraw-
nej kogeneracji – alokacja 176 mln euro. Dotychczas zawarliśmy 
194 umowy na kwotę do�  nansowania UE 1,3 mld zł, przy łącznej 
wartości projektów 1,9 mld zł.

W ofercie NFOŚiGW znajdują się następujące programy priory-
tetowe, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza: 
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasoboosz-
czędnej gospodarki (E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator 
dla Przemysłu, Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze) – 
alokacja 2,0 mld zł; Poprawa jakości powietrza (Energetyczne wy-
korzystanie zasobów geotermalnych, Zmniejszenie zużycia ener-
gii w budownictwie) – alokacja 1,0 mld zł; Wsparcie dla innowacji 
sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce 
– Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowi-
skowych – alokacja 1,0 mld zł. Gepard – Bezemisyjny trans-
port publiczny – alokacja 0,2 mld zł. Ponadto opracowujemy 
i przewidujemy wkrótce uruchomienie nowych programów 
priorytetowych, których realizacja poprawi jakość powietrza. 
Umowy zawarte w 2016 roku w obszarze ochrony klimatu i at-
mosfery dadzą następujące efekty ekologiczne i energetyczne: 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 12,7 tys. ton/rok, zmniej-
szenie emisji pyłu 590 ton/ rok, zmniejszenie emisji dwutlenku 
siarki 235 ton/ rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 139,3 
tys. GJ/rok. 

NFOŚiGW przekaże również dodatkowo 
20 mln zł dotacji na usuwanie skutków 
nawałnic w zakresie ochrony przyrody. 
Będą one mogły być wykorzystane 
w ramach programu „Ochrona obszarów
i gatunków cennych przyrodniczo” 
na odtworzenie terenów zieleni, parków, 
ogrodów, małej infrastruktury turystycznej 
i siedlisk przyrodniczych w gminach 
dotkniętych żywiołem.
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NASZ WYWIAD

NFOŚiGW � nansuje i będzie � nansował 
większe projekty i inwestycje, w tym roz-
budowę oraz modernizację sieci ciepłow-
niczych w miastach. Lokalne projekty ob-
niżania emisji, szczególnie niskiej, będą 
wspierane przez regionalne programy 
operacyjne (RPO) i programy wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej, w tym także naszpro-
gram Region.

Potrzeby i oczekiwania są ogromne. 
Jakie widzi Pan możliwości powiększe-
nia wsparcia dla ważniejszych przed-
sięwzięć w obszarze adaptacji do zmian 
klimatu?

Prowadzimy w tym obszarze własny pro-
gram priorytetowy pn. Przeciwdziałanie 
zagrożeniom środowiska z likwidacją ich 
skutków, którego celem jest podniesienie 
poziomu ochrony przed skutkami zagro-
żeń naturalnych (zgodnie z kierunkami 
działań zapisanymi w „Strategicznym Pla-
nie Adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030”) oraz 
poważnych awarii, a także usprawnienie 
usuwania ich skutków oraz wzmocnienie 
wybranych elementów zarządzania śro-
dowiskiem. Budżet tego programu wyno-
si 108 mln zł, z czego 83 mln zł stanowią 
dotacje. 

Jesteśmy również Instytucją Wdrażają-
cą dla działania 2.1 Adaptacja do zmian 
klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwięk-
szeniem odporności na klęski żywiołowe, 
w szczególności katastrofy naturalne oraz 
monitoring środowiska POIiŚ 2014-2020. 
To działanie o alokacji 700 mln euro, 
w ramach którego są � nansowane projek-
ty dotyczące m.in. systemów retencji 
wody, budowy, przebudowy lub remon-
tów urządzeń wodnych przyczyniających 
się do zmniejszenia skutków powodzi 
i suszy czy systemów gospodarowania wo-
dami opadowymi na terenach miejskich. 
Również w ramach tego działania Instytut 
Ochrony Środowiska opracuje bazę wie-
dzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich 
skutków oraz w 41 miastach powyżej 100 
tysięcy mieszkańców opracuje projekty 
planów adaptacji do zmian klimatu. 

Z przyjemnością omówimy te projekty 
w kolejnym numerze „BiE”.  Dziękujemy 
za rozmowę.

Rozmawiała: Aleksandra Wójtowicz Zd
ję
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PARTIA ZIELONI 
MA NOWY PROGRAM

50% energii z OZE do 2030 r., 
pilotażowy dochód gwarantowany, 
równość małżeńska, czy zakaz hodowli 
zwierząt na futra - to niektóre z punktów 
nowego programu politycznego 
Partii Zieloni.

Nowy program nosi tytuł „Ekologicznie, demokratycznie, soli-
darnie”. Marek Kossakowski, przewodniczący Partii Zieloni: 
- Nasz nowy program nie jest rewolucyjny. Ekologia, solidar-
ność oraz demokracja od zawsze były fundamentami zielonej 
polityki w Polsce i Europie. Teraz tylko dokonaliśmy przeglądu 
naszych postulatów, zebraliśmy je w całość i zaktualizowaliśmy 
zgodnie z aktualną sytuacją w Polsce i Europie.

Jednym z czołowych postulatów programu partii jest trans-
formacja energetyczna Polski w kierunku uzyskania 50% 
energii z odnawialnych źródeł do roku 2030. Polscy Zieloni 
domagają się również zakończenia produkcji i sprzedaży po-
jazdów spalinowych do 2030 r. wzorem Zielonych z innych 
krajów, rezygnacji z budowy elektrowni atomowych, objęcia 
ochroną całego obszaru Puszczy Białowieskiej oraz zakazu 
hodowli zwierząt na futra. - Te cele wydają się ambitne, ale 
właśnie takie zmiany wprowadzają inne kraje Europy i świata. 
Polska musi przyjąć ambitną politykę klimatyczną, inaczej po-
zostanie na uboczu globalnych zmian.

Zieloni chcą stopniowo skracać tydzień pracy do 30 godzin
tygodniowo (6 godzin dziennie) z perspektywą dalszej re-
dukcji oraz wprowadzać pilotażowe programy dochodu
gwarantowanego. - Jak wykazują badania, człowiek najefek-
tywniej pracuje przez 6-7 godzin dziennie, a dłuższy czas pracy 
prowadzi do spadku jej wydajności. Informatyzacja i automa-
tyzacja różnych zawodów prowadzi też do tego, że kilka go-
dzin dziennie często bywa spędzanych na udawaniu pracy, nie 
prawdziwych działaniach. Wzorujemy się na istniejących już 
propozycjach jak eksperyment w Goeteborgu, gdzie 30 godzin 
w tygodniu pracowały pielęgniarki. Chcemy skracać czas pracy 
zaczynając od służby zdrowia i urzędów, a następnie, gdy do-
strzeżemy wymierne korzyści, w pozostałych grupach zawodo-
wych - mówi Małgorzata Tracz.

Zieloni podczas kongresu potwierdzili samodzielny start 
w wyborach do sejmików wojewódzkich w przyszłym roku 
i gotowość wystawienia własnych list do Parlamentu Euro-
pejskiego i Sejmu w 2019 r.

Paweł Pomian 
przewodniczący Partii Zieloni we Wrocławiu

pawel.pomian@partiazieloni.pl
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WYDARZENIA

DLA CZŁOWIEKA I PRZYRODY

POL-ECO SYSTEM 2017

W dniach 17-19 października w Poznaniu odbyły się międzynarodowe
targi POL-ECO SYSTEM pod hasłem „Gospodarka obiegu zamkniętego 
dla człowieka i przyrody”.

Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce i Europie Środ-
kowo-Wschodniej, obejmujące zagadnienia ochrony środowiska, 
prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty 
służące zrównoważonemu rozwojowi.

W otwarciu Targów wziął udział prof. dr hab. Mariusz Orion Jędry-
sek, Wiceminister Środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik 
Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Dla zwiedzających dostęp-
ne były stoiska wystawców m.in. z Instytutu Ochrony Środowiska, 
Instytutu Badawczego Leśnictwa, Państwowego Instytutu Geolo-
gicznego oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, składa-
jące się na całe stoisko Ministerstwa Środowiska. Minister Środo-
wiska Jan Szyszko wziął udział w panelu dyskusyjnym o nowych 
ideach wpływających na neutralność klimatyczną. Na ekspozycji 
IMGW-PIB zaprezentowano m.in. podstawowe urządzenia do zbie-
rania pomiarów hydrologicznych i meteorologicznych, takie jak 
klatka meteorologiczna, deszczomierze, radar meteorologiczny, 
czy przepływomierz. 

BIZNES POD RĘKĘ Z EDUKACJĄ

Wydarzenie gromadzi międzynarodową branżę związaną z ochro-
ną środowiska. Celem jest szerokie otwarcie na zagadnienia zwią-
zane ze zrównoważonym rozwojem, wymiana międzynarodowych 
doświadczeń, inspirowanie krajowego sektora do rozwoju oraz 
wspieranie w znalezieniu partnerów biznesowych.

Na targi POL-ECO SYSTEM zaproszono samo-
rządy i administrację publiczną, dysponentów 
funduszy, � rmy działające w zakresie gospodarki 
komunalnej, przedstawicieli sektora wodno-
ściekowego, energetyki i ciepłownictwa, przed-
siębiorstwa i inwestorów z branży OZE, budow-
nictwa, instytuty naukowo-badawcze, parki na-
ukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębio-
rczości, � rmy doradcze, instalatorów, projektan-
tów, architektów, zakłady przemysłowe, rolników 
i leśników, uczelnie wyższe oraz wiele innych.

Targi POL-ECO SYSTEM to również połączenie
środowiska biznesowego i edukacyjnego. Orga-
nizatorzy przedsięwzięcia podkreślają, że tylko
rozsądne zachowania ekologiczne powinny sta-
nowić istotę codziennych działań, zarówno w ży-
ciu każdego z nas, jak i podczas prowadzenia 
� rmy. Zależy im aby propagować dobre praktyki 
i poprzez współpracę z liderami z dziedziny eko-
logii, ochrony środowiska i usług komunalnych 
oraz znanymi markami, stworzyć przestrzeń in-
teraktywno-edukacyjną, która podpowiadała-
by, jak funkcjonować bardziej ekologicznie oraz 
ekonomicznie, a także była inspiracją do wpro-
wadzenia prośrodowiskowych zmian w życiu 
codziennym. Targi są wspierane przez najważ-
niejsze stowarzyszenia i organizacje branżowe 
oraz media. 

DEBATY, KONFERENCJE,
WARSZTATY

Pol-Eco-System to również ważne miejsce debat 
eksperckich. Wokół tematyki gospodarki o obie-
gu zamkniętym toczyły się liczne panele dys-
kusyjne z udziałem branżowych specjalistów 
i ekspertów. W ramach wydarzenia odbyły się 
konferencje dotyczące: gospodarki odpadami, 
recyklingu, ochrony powietrza, elektromobilno-
ści, inteligentnych miast, czy rozwoju obszarów 
wiejskich.

Tegorocznym tematem przewodnim targów była „Gospodarka o obiegu zamkniętym” (GOZ, ang. circular economy) 
o koncepcji gospodarczej, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce 
tak długo, jak jest to możliwe. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, począwszy od jego 
projektowania, poprzez produkcję i konsumpcję, aż po zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowanie. 
Ministerstwo Środowiska już wczesniej ogłasiło konkurs „Produkt w Obiegu”. Zgłoszone prace można było 
obejrzeć w specjalnej stre� e EKOPOLIS.

Na uwagę zasługują także inne wydarzenia odbywające się podczas targów tj.:
Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment, Polsko- 
Niemieckie rozmowy kooperacyjne – zorganizowane przez Niemieckie Federalne 
Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF), IV Konferencja: Budownictwo 
Pasywne. Budownictwo zielone. – organizowane przez Stowarzyszenie Wielkopol-
ski Dom Pasywny, Forum Recyklingu oraz Forum Czystej Energii, Forum RIPOK 
- Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych, Warsztaty organizowane przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowio-
nych oraz Gdańską Fundację Wody, Dzień Norweski organizowany przez Ambasa-
dę Królestwa Norwegii i Biuro Radcy Handlowego, Konferencja „Budujemy polską 
sieć badań na rzecz wery� kacji innowacyjnych technologii wodno-ściekowych 
– szkolenie dla jednostek badawczych i laboratoriów” Instytutu Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych, Konferencja „Ochrona Środowiska w praktyce” – organizowa-
ne przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

STRAŻACY DALI CZADU!

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się konferencja i pokazy strażackie, które przy-
ciągnęły tłumy obserwatorów. I trudno się dziwić, skoro strażacy cieszą się (tuż po   
leśnikach) najwyższym stopniem zaufania społecznego. Konferencja techniczna 
„Awarie przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie” wpisała się w narastające 
w społeczeństwie niepokoje , związane również z huraganami, nieprzewidywalny-
mi zjawiskami pogodowymi, z którymi coraz częściej mamy do czynienia. Warto 
w tym kontekście podkreślić, jak wielkie zadania oraz  odpowiedzialność ciążą na 
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZYM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa 
Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Józefowie. Po konferencji, 
na terenie otwartym przygotowano pokaz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa 
Chemiczno - Ekologicznego, podczas którego można było podziwiać działania 
gaśnicze ratownictwa medycznego, technicznego i chemicznego. Organizatora-
mi konferencji były: Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu oraz Międzynarodowe Targi 
Poznańskie Sp. z o.o. Uczestnikami i słuchaczami konferencji oraz pokazów były: 
samorządy (przedstawiciele gmin i powiatów, na terenie których znajdują się zakła-
dy ZDR i ZZR), zarządy i specjaliści z tych zakładów, zakładowe służby ratownicze, 
eksperci, służby PSP, a także publiczność .

W SERCU EUROPY

Bez wątpienia Poznań utrzymuje pozy-
cję lidera w coraz liczniejszej w kraju 
konkurencji targów  podszytych zieloną 
podszewką. To nie jest już podszewka, 
ale dobrze skrojony zielony garnitur.

Przez trzy dni targi odwiedziło ponad 
7300 profesjonalistów z Austrii, Belgi, 
Czech, Kanady, Dani, Finlandii, Francji,
Holandii, Korei Południowej, Litwy, Ło-
twy, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Szwe-
cji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, 
Włoch oraz Polski. Tegoroczna ekspo-
zycja targów zajęła w sumie 23.000 m2.
Wystawcy zaprezentowali ponad 50 no-
wości oraz 3 absolutne rynkowe premie
ry. Podczas tegorocznych targów nagro-
dzono 11 wystawców Złotym Medalem
Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Oprócz oferty wystawienniczej, która 
obejmowała teren otwarty i 3 pawilony 
zapełnione nowoczesnymi maszynami, 
technologiami i produktami z branży 
ochrony środowiska. O sile POL-ECO Sys-
tem świadczyła idea spotkań, rozmów 
biznesowych i wymiana doświadczeń. 
Merytoryczną ich wykładnią były liczne  
konferencje, pokazy i panele. Poznań 
to również doskonała lokalizacja - leży 
w sercu Europy: 2,5 godziny drogi od 
Berlina i 3 godziny od Warszawy.    
                                                                        AW
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BANK DANYCH

O LASACH

DR ANDRZEJ TALARCZYK

Zapisy ustawy o lasach 
zobowiązują Lasy Państwowe 
do wykonywania zadań 
publicznych wykraczających 
poza zarządzanie lasami 
będącymi własnością 
skarbu państwa.

Jednym z nich jest prowadzenie wielkoobszarowej 
inwentaryzacji stanu lasów wszystkich form wła-
sności, która dostarcza wiarygodnych informacji 
o strukturze polskich lasów, ich stanie zdrowotnym 
i zasobach drzewnych. Innym ważnym zadaniem 
publicznym jest prowadzenie banku danych o za-
sobach leśnych i stanie lasów. Ma on za zadanie 
gromadzić informacje dotyczące lasów i leśnictwa, 
przetwarzać je i udostępniać społeczeństwu. W za-
myśle twórców koncepcji budowy i funkcjonowa-
nia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów 
ma on być najważniejszym „punktem kontaktu” 
dla wszystkich, którzy chcą się czegoś dowiedzieć 
o polskich lasach. Wykonywanie prac realizujących 
te obowiązki ustawa o lasach powierzyła Biuru 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL).

Zakres informacji zbieranych w BDL jest cały czas poszerzany. W 2016 r. włączono do 
niego dane z opracowań siedliskowych i � tosocjologicznych na obszarach zarządza-
nych przez Lasy Państwowe oraz informacje dotyczące łowiectwa, które cieszą się szcze-
gólnym zainteresowaniem użytkowników. W niedalekiej przyszłości pojawią się także 
informacje dotyczące zagospodarowania turystycznego. BDL przejmie także obsługę 
na rzecz Lasów Państwowych map internetowych zagrożenia pożarowego i zakazów 
wstępu do lasów, które będą na bieżąco aktualizowane.

Realizując liczne postulaty zgłaszane przez użytkowników, planowane jest stworzenie 
dedykowanej aplikacji portalu internetowego BDL na urządzenia mobilne. Pozwoli ona 
na „zabranie” udostępnianej przez BDL mapy lasów do kieszeni i użycie jej w terenie, 
np. wykorzystując powszechnie dostępne w takim sprzęcie moduły GPS. Jako podmiot 
z długą tradycją, od 60 lat wykonujący prace inwentaryzacyjne i planistyczne w polskich 
lasach, BULiGL dysponuje cennym zasobem danych archiwalnych, obrazującym zmiany 
zachodzące w lasach i gospodarce leśnej, począwszy od zakończenia II wojny świato-
wej. W ramach rozwoju BDL, BULiGL podejmie wysiłek uporządkowania i cyfryzacji tego 
zbioru tak, aby mógł być on udostępniony szerokiemu gronu zainteresowanych. Będzie 
to ciekawy materiał dla naukowców, historyków, ale także dla krajoznawców czy tury-
stów szukających śladów przeszłości. 

Ważnym zadaniem BDL jest także działanie na rzecz standaryzacji formatów i sposobów 
wymiany danych o lasach. W BULiGL został opracowany i opublikowany Standard Wy-
miany Danych o Lasach, który jest cały czas rozwijany. Ponadto BULiGL zajmie się rozbu-
dową aplikacji Taksator Plany Uproszczone, służącej do tworzenia bazy uproszczonego 
planu urządzenia lasu, o obsługę warstw mapy numerycznej, co – miejmy nadzieję – 
stanie się zalążkiem całościowego standardowego rozwi zania GIS dla urządzania lasów 
niepaństwowych.

Jak widać, Bank Danych o Lasach jest rozległym przedsięwzięciem, integrującym osią-
gnięcia nauk leśnych, informacje z państwowego systemu zarządzania i nadzoru nad 
lasami oraz zdobycze technik informatycznych. Dostarcza on wiedzy o lesie dla ad-
ministracji państwowej, statystyki publicznej i innych zainteresowanych, wypełniając 
określone ustawowo zadania jednego z � larów systemu planistyczno-prognostycznego 
w leśnictwie. Jego stała konserwacja, aktualizowanie danych i ciągły rozwój przyczy-
niają się do stałego podnoszenia jakości zarządzania polskimi lasami i coraz lepszego 
rozumienia zachodzących w nich zjawisk i procesów.

Portal internetowy BDL dostępny jest pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/

Oknem na świat
Banku Danych
o Lasach jest
portal internetowy,
gdzie można
uzyskać dostęp
do szczegółowych
danych i mapy
interaktywnej.

Budowę Banku Danych o Lasach (BDL) rozpoczęto w 2011 r. od pilotażowe-
go rozwiązania, a w 2014 r. uruchomiono w pełni funkcjonalny system. 
Od tego czasu przedsięwzięcie to stało się już stałym elementem sektora
leśnego w Polsce. W BDL zgromadzono po raz pierwszy w jednym miejscu
ogromny zbiór danych źródłowych dotyczących lasów. Ważnym osiągnię-
ciem było scalenie danych dotyczących lasów wszystkich form własności 
pochodzących z dokumentacji urządzeniowej. BDL dostarcza także informa-
cji zagregowanych o lasach, przygotowując w różnych układach zestawienia 
prezentujące stan lasów i zasobów drzewnych, a także prognozy ich rozwoju.

Podstawowym zasobem informacyjnym BDL są dane z dokumentacji urzą-
dzeniowej lasów wszystkich form własności, uzupełnione o dodatkowe in-
formacje mapowe dotyczące geologii, meteorologii, ochrony przyrody, hy-
drologii itd. Do momentu powstania BDL wiarygodne informacje dostępne 
były tylko w scentralizowanej formie dla lasów w zarządzie PGL LP, natomiast 
wiedza o stanie pozostałych lasów (prywatnych, gminnych, w parkach na-
rodowych itp.) była rozproszona i niedostępna powszechnie. Pracownicy 
BULiGL zgromadzili, przetworzyli do formy cyfrowej i udostępnili dane 
z dokumentacji urządzeniowej dla ponad 80 proc. lasów poza zarządem PGL 
LP, co stanowi unikalny zbiór w skali kraju. „Oknem na świat” Banku Danych 
o Lasach jest portal internetowy, poprzez który użytkownicy mogą uzyskać 
dostęp do szczegółowych danych i mapy interaktywnej, która nadaje im kon-
tekst przestrzenny. Dodatkowo dane mapowe są udostępniane także jako 
tzw. usługi mapowe, pozwalające na podłączanie informacji o lesie do in-
nych systemów informacji geogra�  cznej – np. mapa wydzieleń leśnych stała 
się już stałym elementem aplikacji portalu GEOPORTAL.GOV.PL.

Nie należy także zapominać o innej roli Banku Danych o Lasach, jaką jest 
udział w budowie społeczeństwa informacyjnego. Poprzez BDL obywatele 
mogą uzyskać dostęp do informacji publicznej dotyczącej polskich lasów. 
Korzystają z tej możliwości coraz szerzej przyrodnicy, przedstawiciele nauk 
leśnych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa projektowe, urzędy pu-
bliczne, a także indywidualne osoby � zyczne. 

Ilustracje: BDL

GOSPODAROWANIE LASAMI

Zwierzęta łowne w obwodach łowieckich (zwierzyna gruba) w układzie województw
Zestawienie dla kraju.
10 marca 2016 r.

RLO-3.1a

Wg stanu na: 

Województwa
Liczba 

obwodów
łowieckich

Rodzaj
pozycji

Zwierzyna gruba [w szt. na km2]

Łosie Jelenie Jelenie Sika Daniele Sarny Mu� ony Dziki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dolnośląskie 380

W 0,45 0,03 1,08 0,03 2,18

S 0,88 0,10 4,85 0,11 1,27

P 0,44 0,03 1,18 0,04 2,02

kujawsko-pomorskie 269

W 0,31 0,12 0,69 1,09

S 0,05 0,61 0,22 3,11 0,01 0,80

P 0,32 0,11 0,76 1,12

lubelskie 329

W 0,13 0,59 0,92

S 0,18 0,36 0,02 2,38 0,58

P 0,16 0,01 0,67 0,89

lubuskie 230

W 0,52 0,02 1,07 2,11

S 1,11 0,11 4,16 1,52

P 0,51 0,02 1,06 1,92

łódzkie 319

W 0,11 0,02 0,75 0,69

S 0,01 0,31 0,08 3,03 0,52

P 0,13 0,03 0,83 0,74
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KOMENTARZ

WSZYSCY SFINANSUJEMY 
NIELEGALNĄ WYCINKĘ W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

20. listopada br. Trybunał Sprawiedliwości nie tylko utrzymał lipcowy 
zakaz wycinki w Puszczy Białowieskiej. Zapowiedział również, że jeśli 
minister Szyszko nie zaprzestanie wycinki i wywózki drewna, grożą nam 
kary fi nansowe w wysokości 100 000 euro dziennie.

Jest to sprawa bezprecedensowa. Nigdy wcze-
śniej Trybunał nie zagroził nałożeniem kar � nan-
sowych na tak wczesnym etapie postępowania. 
Trybunał pokazał również, że nie przekonują go 
argumenty Ministra o konieczności wycinania 
drzew ze względów bezpieczeństwa. Trybunał 
zastrzegł, że argument o bezpieczeństwie może 
być używany tylko w odniesieniu do głównych 
dróg w Puszczy lub infrastruktury. Minister Szysz-
ko na początku tłumaczył wycinkę walką z kor-
nikiem, obecnie właśnie względami bezpieczeń-
stwa, choć ścinane są drzewa, które znajdują 
się w znacznej odległości od szlaków i dróg pu-
blicznych. Do wycinki używany jest ciężki sprzęt, 
który nie tylko usuwa drzewa, ale też dewastuje 
wszystko, co się znajduje w ich sąsiedztwie.

GOSPODAROWANIE LASAMI

Jako koalicja organizacji pozarządowych (ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, 
Dzika Polska, Greenpeace, Greenmind, OTOP, Pracownia na rzecz Wszyst-
kich Istot, WWF) apelujemy do Ministra Środowiska o natychmiastowe
wstrzymanie cięć, wycofanie z Puszczy harwesterów, zaprzestanie wy-
wózki drewna i ochronę unikatowej przyrody Puszczy Białowieskiej. 

To niechęć ministra Szyszki do konstruktywnego dialogu na temat Puszczy 
Białowieskiej, ignorowanie przez niego stanowiska większości przedstawi-
cieli polskiej i światowej nauki oraz znaczącej części społeczeństwa przy 
jednoczesnym łamaniu prawa unijnego zmusiły Trybunał do sięgnięcia po 
tak drastyczne środki, jak kary � nansowe. Z danych z nadleśnictw wynika, 
że od stycznia do końca sierpnia wycięto w Puszczy ponad 138 tys m3 – 
czyli około 140 tysięcy drzew, w tym dużą część w najstarszych częściach 
lasu. Narusza to nie tylko postanowienie Trybunału Sprawiedliwości, ale 
też wymogi ochrony strefowej UNESCO oraz zasady Planu Zadań Ochron-
nych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. 

Koalicja Kocham Puszczę wyraża nadzieję, że minister Szyszko bę-
dzie przestrzegał postanowienia Trybunału. W przeciwnym razie, 
za bezprawne działania ministra Szyszki zapłacą wszyscy Polacy. 
Nie dość, że wycinany jest najcenniejszy las w Polsce, wbrew nauce, 
prawu i rozsądkowi, to kary będą płacone z państwowego budżetu, 
a więc z kieszeni każdego podatnika.

PROJEKT „DOBREJ PRAKTYKI” 
WPROWADZA FIKCJĘ PRAWNĄ 

Przedstawiony przez Ministra Środowiska projekt rozporządzenia 
w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej 
jest niezgodny z dyrektywą siedliskową i ptasią, jak stwierdziła Fun-
dacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi w uwagach złożonych w ra-
mach konsultacji społecznych.

Zdecydowany sprzeciw prawników budzi zwłaszcza proponowa-
ny zapis, że gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami 
dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej nie narusza przepisów 
o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody, 
w szczególności przepisów art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody. Jak zauważa Fundacja, wejście w życie 
projektu spowoduje przyjęcie swoistej � kcji prawnej, w myśl której 
gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej 
praktyki leśnej, nawet gdyby faktycznie naruszała przepisy o ochro-
nie przyrody, „prawnie” ich nie narusza.

„Rozwiązanie to stwarza ogromne zagrożenie dla przyrody, gdyż zastę-
puje się cały system przepisów, jednym wykazem dobrych praktyk, który 
jest bardzo ogólny. W praktyce oznacza to, że prace leśne (np. wycinka) 
będą mogły być prowadzone, nawet jeśli będą negatywnie wpływać 
na chronione gatunki np. niszcząc cenne rośliny czy pozbawiając zwie-
rzęta miejsc do rozrodu i żerowania” – tłumaczy Agata Szafraniuk, 
ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.
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GATUNKI CHRONIONE 
POZBAWIONE OCHRONY
PRAWNEJ

Do tej pory, aby móc przeprowadzić w lesie dzia-
łania, które są niebezpieczne czy szkodliwe dla 
chronionych gatunków, trzeba było za każdym 
razem uzyskać zezwolenie. Teraz właściciele la-
sów, zarówno tych prywatnych jak i państwo-
wych, nie będą musieli tego robić. Oznacza to, 
że w praktyce nie będą musieli stosować się do 
prawa ochrony przyrody. Jedyne, co będzie ich 
obowiązywało to „kodeks dobrych praktyk”, któ-
ry nie posiada żadnego mechanizmu kontrolne-
go. W rezultacie, wszystkie gatunki chronione, 
w tym zagrożone wyginięciem, rzadkie i priory-
tetowe, będą – na terenach, gdzie prowadzi się 
prace leśne – tej ochrony de facto pozbawione. 
Warto przypomnieć, że właściwie identyczny za-
pis, który obowiązywał od 2010 r., był już przed-
miotem postępowania Komisji Europejskiej 
o naruszenie prawa i z tego względu miał być 
uchylony już dwa lata temu. Jednak systema-
tycznie wydłużano jego stosowanie, w efekcie 
czego obowiązuje jeszcze do grudnia 2017 r.

Wydaje się zatem, że projektowane rozporządze-
nie ma na celu kolejne wydłużenie stosowania 
powyższego niezgodnego z prawem UE prze-
pisu, co ma na celu umożliwienie prowadzenia 
prac leśnych bez konieczności oglądania się na 
chronione gatunki, które występują w polskich 
lasach. 

Więcej na: www.fundacjaclientEarth

Zd
ję

ci
e:

 C
lie

nt
ea

rt
h



GRUDZIEŃ 2017 / nr 14824 biznes i EKOLOGIA 25GRUDZIEŃ 2017 / nr 148

GOSPODAROWANIE WODAMI

NIE BÓJMY SIĘ

KASKADYZACJI WISŁY

ZYGMUNT BABIŃSKI

Wisła, jako najważniejsza rzeka Polski, już od trzech stuleci nie pełni roli drogi 
wodnej – w przeciwieństwie do średniowiecza, gdy była pod tym względem 
najistotniejsza w Europie.

MICHAŁ HABEL

Początkiem tej zapaści stał się rozbiór Polski i zróżnicowany pro-
ces zagospodarowania poszczególnych jej dzielnic. Natomiast 
już po II wojnie światowej zamarł całkowicie ruch na tej rzece, 
poza krótkimi odcinkami w obrębie dużych miast. W połowie XX 
wieku podjęto próby przywrócenia jej znaczenia dla gospodarki 
poprzez jej kaskadyzację. Niestety, zakończyło się to oddaniem 
do użytku w 1969 roku tylko jednego stopnia wodnego we Wło-
cławku. Jak wynika z badań procesów korytowych, odcinek Wisły 
Środkowej i Dolnej wskazuje jednoznacznie na jej zdegradowany 
charakter, w ujęciu społeczno-gospodarczym znajduje się wręcz 
w fazie kryzysu, a lokalnie – w stanie katastrofalnym. Świadczy 
o tym wiele faktów, wśród których najbardziej odczuwalne dla 
człowieka są częste zalewy równiny zalewowej, kończącesię po-
wodziami oraz im przeciwstawne niskie stany wody (susze), unie-
możliwiające m.in. transport wodny. Ponadto, od ponad 40 lat, 
następuje dewastacja dna doliny poniżej Zbiornika Włocławskie-
go w wyniku procesu erozji wgłębnej, zagrażając całej obecnej 
infrastrukturze technicznej tego odcinka do Bałtyku. 

WISŁA – STAN NA DZISIAJ

Aktualnie Wisła dzieli się na cztery, zróżnicowane pod wzglę-
dem rozwoju procesów korytowych i tym samym przydatności 
dla celów gospodarczych, odcinki: (1) Wisła Środkowa do cofki 
Zbiornika Włocławskiego, (2) Zbiornik Włocławski, (3) silnie de-
gradowany, ekspansyjnie przemieszczający się w dół rzeki odci-
nek erozyjny i (4) uregulowany pod koniec XIX w. od ujścia Tąży-
ny do Bałtyku, z lokalnymi odcinkami uregulowanymi w stre� e 
miast nadwiślańskich oraz nieanalizowany skaskadowany odci-
nek górny, tzw. krakowski. Co należy więc uczynić, by badany od-
cinek Wisły ujednolicić, bowiem tylko to, zgodnie z założeniami 
procesów korytowych, może przyczynić się do prawidłowego 
funkcjonowania systemu � uwialnego, tj. właściwego powiązania 
gospodarki społeczno-ekonomicznej ze środowiskiem biotycz-
nym – ekologią.

Ujednolicenie dna doliny Wisły Środkowej i Dolnej, tj. koryta wraz
z powierzchnią równiny zalewowej, może być rozpatrywane 
w ujęciu: albo pełnej regulacji koryta, dowiązującej do już uregu-
lowanego odcinka poniżej Ciechocinka do Bałtyku, albo konty-
nuacji, rozpoczętej w latach 60., kaskadyzacji rzeki. 

Wariant tzw. renaturyzacji dna doliny w obecnym stanie 
ingerencji człowieka w dno doliny i zagospodarowanie
dorzecza jest niemożliwy do przeprowadzenia, tak samo 
jak dalsze utrzymanie stanu obecnego rzeki (katastrofalne 
powodzie, susze, pogłębiająca się degradacja koryta itp.).

KASKADY

Ze względu na kosztowne prace regulacji koryta (rewita-
lizacja zniszczonej starej zabudowy oraz budowa nowej), 
dzięki którym będzie możliwy do osiągnięcia tylko ograni-
czony efekt przywrócenia żeglowności rzeki, z sezonowo 
powtarzającym się występowaniem zjawisk katastrofal-
nych, ten wariant jest trudny do zrealizowania. Dodat-
kowym argumentem zaniechania tego kierunku jest po-
głębiający się proces degradacji środowiska, które bez 
wyraźnej ingerencji człowieka ulegnie nieodwracalnym, 
niekorzystnym zmianom. Zmiany te przedstawia poniższy
opis wpływu kontynuacji budowy kaskady Wisły na śro-
dowisko. 

Na czym może polegać proces 
rewitalizacji środowiska przyrodniczego 

spowodowany tak znaczną ingerencją 
człowieka jakprzegrodzenie 

koryta zaporą?

zwiększenia atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej, w tym także 
zatrudnienia mieszkańców. Poza ewidentnymi korzyściami eko-
nomiczno-społecznymi, o czym świadczy m.in. zwrot w ciągu 
6-10 lat nakładów � nansowych poniesionych na budowę stop-
ni wodnych (Włocławek po 7 latach), nastąpi wyraźna poprawa 
degradowanego obecnie środowiska przyrodniczego, w tym 
głównie poniżej samotnie funkcjonującego od półwiecza stopnia 
wodnego we Włocławku. Na czym więc może polegać proces re-
witalizacji środowiska przyrodniczego spowodowany tak znaczną 
ingerencją człowieka w proces � uwialny, jakim jest przegrodzenie 
koryta zaporą (stopniami wodnymi)? Istnieje wiele przykładów 
pozytywnych dla środowiska zabiegów hydrotechnicznych, z któ-
rych austriacki odcinek skaskadowanego Dunaju należy uznać za 
wzorcowy.

Ujednolicenie systemu rzecznego Wisły poprzez jej kaskadyza-
cję, poza wymiernymi korzyściami społeczno-gospodarczymi, 
może przyczynić się nie tylko do zatrzymania procesu degrada-
cji, ale wręcz poprawy warunków ekologicznych tej formy. Mając 
na względzie zasady zrównoważonego rozwoju, w powiązaniu 
z wyborem najmniejszego wpływu na środowisko tej zabudowy 
hydrotechnicznej (wpływ jest zawsze), należy przede wszystkim 
zapewnić ciągłość wędrówki zwierząt rzecznych (wpływ zapór) 
oraz zachować siedliska, głównie ptaków na poziomie zalewowym, 
zwłaszcza że mamy tu do czynienia z obszarem NATURA 2000.

W obydwu przypadkach nieodzowna jest radykalna zmiana zastą-
pienia współcześnie porośniętej przez krzewy i drzewa równiny 
zalewowej międzywala (zdj. 1) i przeniesienia ich na zawale (zdj. 2),
wraz z wykonaniem kanału lateralnego, służącego jako naturalna 
przepławka dla ryb. Tymczasem aktualnie, na skutek wieloletnich 
zaniedbań wycinki drzew i krzewów, na międzywalu powstał wą-
ski pas lasów łęgowych, nawet ze starodrzewem (zdj. 1), które 
eliminują ten obszar jako potencjalnie zbiornikowy. Obszary te 
stanowią wręcz zagrożenie dla wezbrań letnich i zatorowych, 
a żyjące na tym obszarze zwierzęta (np. bobry, nornice) przyczy-
niają się do osłabienia strukturalnego wałów przeciwpowodzio-
wych. Ponadto, zmniejszenie prędkości płynięcia wody podczas 
wezbrań, wraz z procesem depozycji rumowiska na powierzchni 
równiny zalewowej, powodują sukcesywne zmniejszanie przekro-
ju hydraulicznego łożyska (podnoszenie dna). Dodatkowo prowa-
dzi to do przerywania wałów przeciwpowodziowych – w obydwu 
przypadkach doszło do tego podczas powodzi na Wiśle w 2010 
roku w Świniarach (powyżej cofki Zbiornika Włocławskiego).

Dopiero zastąpienie drzewostanu i krzewów na międzywalu po-
wierzchnią zbiorników spowoduje swobodny, zgodny z założenia-
mi hydrauliki, przepływ wód, eliminując nie tylko powodzie, ale 
i susze, a zagospodarowanie ekologiczne zawala nie tylko zreko 
pensuje straty na pasie o szerokości około 0,6 km (zdj. 1), ale może 
go ponad dwukrotnie poszerzyć (zależy od morfologii koryta 
i możliwości odzysku terenów zajętych przez ludność). Ten scena-
riusz poszerzenia korytarza ekologicznego sprawdził się m.in. 
w otoczeniu zbiorników Greifenstein i Freudenau na Dunaju.

Tak więc jednorazowa ingerencja w procesy � uwialne, które zosta-
ły wypaczone na skutek wieloletnich zaniedbań, może przynieść 
obopólne korzyści dla środowiska przyrodniczego i gospodarki 
człowieka, z procesem zahamowania degradacji koryt rzecznych 
włącznie.

zdj.1. Uregulowany pod koniec XIX wieku odcinek Wisły pod Solcem
Kujawskim z nieprawidłowo zagospodarowaną powierzchnią równiny 
zalewowej międzywala (drzewostan i krzewy uniemożliwiające 
prawidłowy spływ wód wezbraniowych).

zdj. 2. Uregulowany pod koniec XIX wieku odcinek Wisły pod Solcem
Kujawskim (j.w.) z prawidłowo zagospodarowaną powierzchnią
równiny zalewowej międzywala (może być zbiornik).

prof. zw. dr hab. Zygmunt Babiński – wieloletni dyrektor Instytutu Geo-
gra�  i Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obecnie 
dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW, 
kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych. Autor 190 prac naukowych.

dr Michał Habel – od 2005 r. pracownik naukowo-dydaktyczny najpierw 
w Zakładzie Hydrologii i Ochrony Wód, obecnie w Katedrze Rewitalizacji 
Dróg Wodnych w UKW w Bydgoszczy. Autor i współautor 25 artykułów na-
ukowych.

Wariant kaskadowej zabudowy koryta Wisły, jego kon-
tynuacja zapoczątkowana oddaniem do eksploatacji 13 
października 1968 roku Zbiornika Włocławskiego (prze-
grodzenie koryta zaporą czołową), ma na celu osiągnię-
cie, sprawdzonych na przykładach licznych rzek, efek-
tów: uzyskania czystej ekologicznie energii elektrycznej 
o mocy około 1000 MW, osiągnięcia, zgodnie z podpisaną 
w marcu 2017 roku konwencją AGN, znaczenia Między-
narodowej Drogi Wodnej E 40, tj. przywrócenia Dolnej 
Wiśle funkcji transportowej, która jest ponad trzykrot-
nie bardziej ekonomiczna i ekologiczna od dotychczas 
stosowanego transportu kołowego (mniej kolejowego), 

Zdjęcia: archiwum autorów
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GOSPODAROWANIE WODAMI

RATUJMY NASZE WODY

JERZY IWANICKI

Świadomość skutków anachronicznej gospodarki wodą jest 
u nas zbyt niska. Dotyczy to nie tylko prostego człowieka, 
ale i wielu uczonych czy działaczy.

Chcę tu udowodnić palącą potrzebę unowocześnienia polityki 
wodnej w naszym kraju. Najpierw kilka informacji o skutkach 
aktualnej gospodarki zasobami wód i środowisk związanych 
z wodą. W odpowiedzi na interpelację posłów minister środowi-
ska zamieścił następującą tabelę:

Z tabeli wynika, że mamy regres. Także stan wód podziemnych 
nie jest powodem do zadowolenia. W raporcie PIG1 zauważono, 
że zaledwie połowa JCWPd2 wykazuje oznaki poprawy stanu 
chemicznego, 38,5 wykazuje oznaki pogorszenia stanu, a 11,4 
proc. JCWPd wykazuje oznaki znaczącego pogarszania stanu. 
Wody podziemne są ostatnią, strategiczną rezerwą wody pitnej. 

Nie lepiej jest z przybrzeżnymi wodami Bałtyku. Poza częścią 
Zatoki Puckiej i wodami wokół Helu od strony morza, wszyst-
kie wody przybrzeżne są w złym stanie ekologicznym. Metody 
ochrony wód są całkowicie nieskuteczne. Anachroniczne metody 
administrowania zasobami wodnymi powodują nie tylko pogar-
szający się stan zasobów.

Zanieczyszczona woda ma negatywne skutki społeczne, go-
spodarcze i ekologiczne, nie mówiąc o wzroście zagrożenia 
stanami ekstremalnymi, jak powódź i susza. Wadliwa polityka 
zagospodarowania przestrzennego spowodowała wzrost in-
westycji na obszarach zalewowych, to zaś poskutkowało wzro-
stem strat powodziowych. Według danych IMG3 liczba znisz-
czonych mostów w wyniku powodzi w 1997 roku wzrosła 38 
razy, a dróg aż 143 razy w stosunku do zniszczeń w roku 1934. 
O tym jak funkcjonuje w terenie polityka zagospodarowania 
przestrzennego świadczy, zdj. 1.

SKUTKI SPOŁECZNE

Skutki społeczne tradycyjnej gospodarki wodą to przede 
wszystkim oddziaływanie zanieczyszczonej wody na zdrowie 
obecnego i przyszłych pokoleń. W raporcie Komitetu do Badań 
Zagrożeń związanych z Wodą PAN opisano skutki przedosta-
wania się do wód substancji farmakologicznych (środki anty-
koncepcyjne, sterydy, środki stosowane w chemioterapii itp). 
Te substancje, występujące w wodach naturalnych i w wodzie 
do picia, mają charakter mutagenny, teratogenny, i genotok-
syczny.

Szczególnie szkodliwa dla dzieci jest obecność substancji farma-
kologicznych w wodzie do picia. W wodach rzek Europy Zachod-
niej już na początku XX wieku stwierdzono bezpłodność ryb wy-
wołaną powyższymi przyczynami. Czy mamy czekać, aż dotknie 
to ludzi?

SKUTKI GOSPODARCZE

to przede wszystkim przyspieszona korozja rurociągów i bu-
dowli, które mają styczność z zanieczyszczoną, agresywną wodą. 
Woda jest jedną z najważniejszych przyczyn strat] korozyjnych 
w przemyśle i gospodarce komunalnej. Woda zanieczyszczona 
te straty potęguje. Straty wywołane korozją szacuje się na 40-60 
mld zł/rok.

SKUTKI EKOLOGICZNE

to dewastacja ekosystemów wodnych i z wodą związanych 
w wyniku prowadzonych robót utrzymaniowych polegających 
głównie na odmulaniu rzek. Zniszczenie namułów pociąga za 
sobą destrukcję ekosystemów dolinowych. Na zdjęciu 1 pokazu-
ję skutki działalności WZM i UW na małych rzekach, „istotnych dla 
uregulowania stosunków wodnych w rolnictwie” w ramach kon-
serwacji gruntownej i odmulania małych rzek. Na zdjęciu 2 poka-
zuję, jak się „ulepsza naturę” w ramach tej samej działalności.

Mapa opracowana przez WWF pokazuje skalę tych szkód. Według 
raportu opracowanego przez UW i WWF w latach 2010-2015 za 
pomocą takich praktyk zdegradowano 28 tys. km małych rzek. 
Według najnowszych danych uzyskanych z MŚ te tak zwane pra-
ce konserwacyjne były w latach 2010-2015 prowadzone na 4519 
rzekach. Kilometrów nie podano.

„Woda i środowisko jest wspólnym dziedzictwem” – wciąż nie przyjmujemy 
do wiadomości tej prawdy, a dowodem są kolejne wersje Prawa wodnego.

2. Rzeka Moszczanka przed regulacją. Zdjęcia: WWF

1. Siedlisko na zawalu, widok z korony wału Wisły.

2010-2012 2013 2014 2015

Stan 
co najmniej 

dobry
30,6% 30,6% 26,2% 24,3%

Stan 
poniżej 

dobrego
69,4% 69,4% 73,8% 75,7%

Liczba 
ocenianych 

jcw
2957 912 925 996

Aktualna mapa pokazuje niekompletne dane o rozmiarach tych 
prac w latach 2010-2015, ale uznałem, że należy ją pokazać. Re-
gulacja i odmulanie rzek to także przyspieszony odpływ wód: 
zwiększanie gwałtowności powodzi i obniżanie poziomu wód 
gruntowych, co daje oczywiste straty w rolnictwie w czasie suszy. 
Wzrost gwałtowności powodzi na Odrze zauważyli Prusacy przed 
150 laty.

Są także inne skutki obecnej polityki wodnej. Są to: problem 
niszczenia wód podziemnych przez perforację szamb (z nich 
korzysta w Polsce ponad 8,2 mln ludzi); nagminna jest budowa 
„dzikich” studni; budowane są bez jakichkolwiek pozwoleń stud-
nie do instalacji pomp cieplnych; problem zanieczyszczania wód 
odchodami zwierzęcymi; problem rozpadu gleb organicznych.

Trudne do przecenienia są szkody w bioróżnorodności 
i zdolnościach retencyjnych gleb torfowych. Torfy, działając
jak gąbka, redukują odpływy powodziowe. Są to wszystko 
sprawy składające się na jeden wielki problem gospodaro-
wania zasobami wody i ekosystemów dolinowych.

WODA TO ŻYCIE

My wciąż tej prostej prawdy nie przyjmujemy do wiado-
mości, czego dowodem są kolejne wersje Prawa wodnego.
Co trzeba zrobić, aby odwrócić fatalne trendy? Nowa � lozo-
� a to zaproponowanie holistycznego (systemowego) trak-
towania spraw łączących się z wykorzystaniem wód i środo-
wisk związanych z wodą przez ludzi i gospodarkę. 
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Gospodarka wodą musi realizować jeszcze jeden cel:

ZASPOKAJANIE POTRZEB WODNYCH LUDNOŚCI I GOSPODARKI PRZY POSZANO-
WANIU ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA WÓD.

Dla jasności dodam, że system gospodarowania zasobami wody jest ze swej natury 
systemem dwustanowym. Funkcjonuje w stanach normalnym i nadzwyczajnym. 

Celem  w stanie nadzwyczajnym jest 
ZREDUKOWAĆ STRATY, JAKIE WYWOŁUJĄ POWODZIE, SUSZE I INNE ZAGROŻE-
NIA GENEROWANE PRZEZ WODĘ.

(IWRM to proces, który wspiera skoordynowany rozwój i gospodarowanie wodą, 
gruntami i odnośnymi zasobami w celu maksymalizowania wyniku ekonomicznego 
i społecznego dobrobytu w sposób sprawiedliwy, bez naruszania zrównoważonego 
rozwoju ekosystemów witalnych).

EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA

Nowoczesna gospodarka wodna kładzie szczególny nacisk na edukację społeczeń-
stwa. Zdjęcie. 3 pokazuje, jak wygląda stosunek do rzek ze strony użytkowników 
i jak troszczą się o nasze rzeki administratorzy wód. To musi się zmienić.

GOSPODAROWANIE WODAMI

Mgr Jerzy Iwanicki pełnił m.in funkcję wice-
dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych 
w Ministerstwie Środowiska

3. Tak się utylizuje padlinę. Rzeka Szreniawa. Zdjęcie: Ryszard Stojek

Dysponujemy narzędziem pozwalają-
cym na analizę i ocenę stanu istniejących 
aktualnie struktur oraz projektowanie 
systemów zarządzania. Jest to Inżynieria 
Systemów Działania opracowana przez
wybitnych polskich prakseologów:
Leopolda Kędzierskiego i Józefa Ko-
niecznego. Jest to zbiór sformalizowa-
nych procedur umożliwiających ocenę 
istniejących struktur i zaproponowanie 
nowych rozwiązań.

Dla wdrożenia zasad IWRM muszą być 
przełamane bariery, które to wdrożenie 
utrudniają. Są to:

Bariera mentalności. W świadomości
przeciętnego użytkownika wody tkwi 
przekonanie, że woda jest powszechnie
dostępna,a pojedynczy użytkownik nie 
może zagrozić wodzie znajdującej się 
w przyrodzie.

Bariera wiedzy. Zbyt mało decydentów, 
uczonych i działaczy zdaje sobie sprawę 
z konsekwencji obecnej polityki wodnej, 
a jeszcze mniej wie, jak to zmienić. Świad-
czą o tym pomysły reformowania GW.

Bariera organizacyjna. Obecne struk-
tury nie tworzą systemu zdolnego reali-
zować omówione, nowoczesne cele.

Bariera � nansowa. Aktualny system 
� nansowania gospodarki wodnej jest nie 
tylko niewystarczający, ale do tego mar-
notrawny.

Bariera polityczna. Gospodarka wodna 
potrzebuje światłych polityków.

Zmarnowaliśmy praktycznie cały okres 
wolności od roku 1989, a ostatnie po-
mysły budowy „autostrad wodnych” za-
krawają na kiepski żart, zwłaszcza że wi-
kłani są w ten pomysł najważniejsi ludzie 
w państwie.

NIE TRAĆMY NADZIEI

Starałem się pokazać zagrożenia wy-
wołane stanem zasobów i stanem świa-
domości prostych ludzi i decydentów. 
Sądzę, że przekonałem czytelników, że 
zmiana polityki wodnej w Polsce jest ko-
nieczna.
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Z senatorem Jerzym Wcisłą, wieloletnim działaczem samorządowym 
oraz promotorem żeglugi turystycznej i profesjonalnej rozmawia 
Mirosław Czerny.

Jest Pan inicjatorem i przewodniczącym Parlamentarnego Zespo-
łu Rozwoju Dróg Wodnych. Wcześniej był podobny zespół, ale ma-
jący w nazwie jeszcze turystykę wodną. Dziś ona już nie interesuje 
parlamentarzystów? Ja raczej jestem zdania, iż w ostatnich dwóch 
dekadach turystyka wodna przypominała o rzekach, drogach 
wodnych i przecierała szlaki dla wskrzeszenia profesjonalnej że-
glugi pasażerskiej i towarowej.

- Rzeczywiście dużo udało się osiągnąć w okresie mojej aktywności 
w samorządzie. Ale to efekt nie tyle odgórnie otrzymanej samodziel-
ności, ile stworzeniu naprawdę dobrej drużyny zarówno na szczeblu 
mojego województwa, jak i w skali ponadregionalnej – wiele z tych 
projektów realizowaliśmy bowiem w formule zgodnej współpracy kil-
ku regionów. A parlamentarzystą chciałem zostać właśnie dlatego, by 
kruszyć te rafy, na których rozbija się wiele inicjatyw, podobnych do 
tych, w których ja uczestniczyłem. 

GOSPODAROWANIE WODAMI

OPTYMIZM CZY PESYMIZM

REALIZM...

MIROSŁAW CZERNY

- Dziś ekolodzy twierdzą, że rozwój zrów-
noważony polega na pozostawieniu rzek 
dzikimi. Jednocześnie nie protestują, gdy 
nowe autostrady, szosy przecinają cenne
ekosystemy. Dla mnie rozwój zrównowa-
żony to godzenie  potrzeb ekonomicznych,
społecznych oraz związanych z ochroną
środowiska. Ekolodzy czy też „ekolodzy”
protestują przeciw budowie stopni wod-
nych i wodnych elektrowni. Mimo że pol-
skie elektrownie węglowe należą do naj-
większych trucicieli Europy. Jak na przy-
kład ta w Kozienicach, co niemal z dnia
na dzień systemem chałupniczym prze-
grodziła Wisłę.

- Polsce brakuje systemu „białych ksiąg”, które 
dobrze sprawdzają się w zachodniej Euro-
pie. Wskazują one kierunki zmian, ku którym 
dana sfera publiczna powinna zdążać. To bia-
łe księgi transportu europejskiego wskazały 
na KONIECZNOŚĆ rozwoju transportu wod-
nego i tworzenia europejskiego prawa wod-
nego. Nam potrzebny jest dokument, który 
jednoznacznie wskaże to o czym mówi Pan 
redaktor: że o zrównoważonym rozwoju nie 
można mówić oddzielnie dla lasów, rzek, 
spalin, kongestii, o� ar wypadków, organizacji 
miast. Jeśli potraktujemy te wszystkie pro-
blemy łącznie, wtedy wyjdzie nam, że regu-
lacja i wykorzystanie walorów rzek de facto 
ratują środowisko w Polsce. Dotyczy to za-
równo transportu, jak i potencjału energe-
tycznego (elektrownie wodne kontra węglo-
we) czy bezpieczeństwa powodziowego. 

- Stałym tematem, do którego wraca się 
w nowym Prawie Wodnym jest ochrona
przeciwpowodziowa. Znacznie mniej
mówi się o potrzebie ochrony przed su-
szą. Choć susze powodują równie wielkie
szkody gospodarcze, społeczne – i w przy-
rodzie. Powodzie i susze to dla mnie dwie
strony tej samej monety. Popieram eko-
logów chcących na nieużytkach i mar-
nych glebach odtwarzać mokradła i staro-
rzecza. I nie zgadzam się, gdy z powodów
doktrynalnych nie zgadzają się na budo-
wę sztucznych zbiorników retencyjnych.

- Wypada mi tylko się z Panem zgodzić. Wy-
daje mi się, że wiele środowisk związanych 
także z rządem ma świadomość, że wodę 
musimy zatrzymać. W Polsce istniejące-
zbiorniki retencyjne pozwalają zagospoda-
rować ok. 3% wód spływających rzekami
– w zachodniej Europie ok. 20%. 

Mógłbym bowiem bez trudu wymienić 
listą przedsięwzięć, w które włożyliśmy 
wiele sił i których nie udało się zrealizo-
wać, m.in. z powodu złego prawa lub bra-
ku poparcia na szczeblu centralnym.

- Czy AGN to będą dodatkowe obowiąz-
ki i koszty dla Polski? Tego chyba bały 
się kolejne rządy przez ponad 20 lat, 
odmawiając podpisania umowy, jako 
ostatni kraj Europy. No i wygodą było 
mówić, że AGN nas nie obowiązuje, 
w przeciwieństwie do ekologicznych dy-
rektyw unijnych – ptasiej i siedliskowej. 

- Podpisanie Konwencji AGN to deklaracja 
woli podnoszenia ściśle określonych dróg 
wodnych do standardów dróg międzyna-
rodowych. Wobec ogromnych zaniedbań, 
wymaga do inwestycji szacowanych na 
90-140 mld zł. To naprawdę duże pienią-
dze, wymagające odpowiedzi na wiele 
pytań. I choć jestem zdeklarowanych 
zwolennikiem realizacji projektu, mam 
wiele wątpliwości i obaw co do sposobu 
realizacji projektu dostosowania naszych 
rzek i kanałów do tych standardów. Za-
brakło właśnie rozmowy z potencjalnymi 
bene� cjentami, dyskusji nad kolejnością 
priorytetów, zabezpieczenia racji środo-
wiskowych, jasności co do reguł � nanso-
wania tego ogromnego przedsięwzięcia... 
Widzę realne zagrożenie, że te zaniedba-
nia doprowadzą do utknięcia programu 
na jakimś etapie.

Specjaliści mówią, że możemy podnieść o 10% stopień „władzy” nad wodami 
uciekającymi z rzek i to da już nam dużą poprawę w przeciwdziałaniu suszom. 
Należy tylko życzyć sobie, że doczekamy realizacji tych idei.

- Jest Pan zwolennikiem rozwoju portu elbląskiego i przekopu przez 
Mierzeję Wiślaną. Gdańsk i Gdynia bardziej w rozwoju tego portu widzą 
konkurencję niż uzupełnienie. Zamiast przekopywać mierzeję, nie lepiej 
pogłębić tor wodny na polskim odcinku od Elbląga w stronę Cieśniny 
Pilawskiej? Przecież duże statki dopływają nią do Kaliningradu. 

- Istniejący stereotyp, mówiący, że przeciwnikami budowy kanału są portowcy 
z Trójmiasta jest nieprawdziwy. Już w 2009 roku zorganizowałem konferencję 
z udziałem przedstawicieli portów z Gdańska, Gdyni i Kaliningradu – wszyscy 
uznali, że rozwój portu w Elblągu im służy. Elbląski port bowiem tylko z na-
zwy jest morski, a tak naprawdę współpracowałby z tymi portami, na zasadzie 
hub–feeder. To wzorzec powszechnie stosowany w zachodniej Europie. A co do 
torów wodnych - pogłębia się je na całym świecie. Łączne koszty utrzymania 
kanału przez Mierzeję i toru wodnego oszacowano na 5 mln zł rocznie. To nie 
jest dużo. Przy budowie kanału, skracamy tor wodny na Zalewie z 90 km do 7-9 
km. I tu tkwi istota sprawy. Toru wodnego o długości 90 km, z czego połowa 
znajduje się po stronie rosyjskiej nie da się zbudować. Miejmy jednak świado-
mość, że prawdziwe korzyści z budowy kanału będziemy odnosili dopiero po 
wprowadzeniu transportu na Wiśle, przynajmniej do Bydgoszczy, a najlepiej do 
Warszawy.

- Dziękuję bardzo.

- Również dziękuję. Pozdrowienia dla czytelników i ekologów i tych od biznesu. 

Rejs. Kadyks-Lizbona
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Nowe prawo wodne miało wejść w życie 
1 lipca tego roku, tymczasem kiedy 
to nastąpi na razie nie wiadomo. 
7 lipca w Sejmie miało dojść 
do III czytania, ale premier Beata Szydło 
zadecydowała o wycofaniu projektu 
z obrad. Dlaczego? Premier mówiła 
o dialogu i słuchaniu ludzi. (!)

GOSPODAROWANIE WODAMI

OPODATKOWAĆ
WODĘ

JOANNA KOSMALSKA
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Uchwalenie nowej ustawy pozwoli zaimplementować do polskie-
go prawa kilka unijnych dyrektyw, m.in. ściekową i azotanową 
i w tym przypadku pospiech byłby wskazany, ponieważ Trybunał 
Sprawiedliwości UE już wydał niekorzystne dla Polski z powodu 
opieszałości orzeczenia. Można to było jednak zrobić nowelizując 
prawo wodne, nie koniecznie wprowadzając rewolucję.

Nowa ustawa to gigant. 570 artykułów na ponad 400 stronach.  
Samo uzasadnienie do niej liczy ponad 100 stron. Wymagać bę-
dzie zmian w 41 innych ustawach. Ma regulować kompleksowo 
sprawy wody i wszystkiego co z nią związane.

POŚPIECH NA WYROST 

Projekt nowego prawa wodnego wpłynął do Sejmu 26 kwietnia 
tego roku, 25 maja odbyło się pierwsze czytanie, potem tra� ł do 
komisji. Była to komisja łączona powstała z komisji: Finansów Pu-
blicznych, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Głosami 229 posłów uznano, że Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – padł wniosek 
by także ją opiniowała - nie będzie się ustawą zajmować. Dlacze-
go? Wszystko o nas bez nas.

W tekście ustawy jest zapis, że wchodzi ona w życie 1 lipca 2017. 
Tak się wprawdzie nie stało, ale skąd ten pospiech? Nowe prawo 
wodne ma wdrażać unijną Ramową Dyrektywę Wodną z jej kon-
trowersyjnym art. 9., który mówi o tzw. zwrocie kosztów usług 
wodnych. W teorii oznacza to, że więcej za wodę będą płacić 
m.in. rolnicy, branża energetyczna, hodowcy ryb, czy � rmy wyko-
rzystujące duże ilości wody do swojej produkcji, w praktyce my 
wszyscy. Intencją UE jest bardziej racjonalne korzystanie z zaso-
bów wodnych. To oczywiście istotne, zwłaszcza w naszym kraju, 
którego zasoby wodne porównywalne są z …egipskimi. 

Pośpiech wynika także z obaw rządu, że jeśli nie będziemy mieli 
nowego prawa, to nie będziemy mogli korzystać z unijnych pie-
niędzy na np. inwestycje przeciwpowodziowe. Gorzej, być może 
będziemy musieli oddać już otrzymane, a to ponad 3 mld euro. 
Kolejny powód pospiechu to orzeczenie TSUE w sprawie niewy-
starczającego określenia wód, które mogą być zanieczyszczone 
azotanami pochodzenia rolniczego, czym Polska uchybiła swoim 
zobowiązaniom. Czy uzasadnia to dostatecznie ów sztywny ter-
min i pospiech. Zdaniem Prokuratorii Generalnej (PG) nie. Wyro-
ku wydanego w 2014 roku nie zrealizowano do dziś, ale regulacje 
uwzględniające ten wyrok zostały zawarte w rozdziale 4 projektu 
zatytułowanym „Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azota-
nami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

„Regulacje przewidziane w tym rozdziale nie są bezpośrednio zwią-
zane z kluczowymi zmianami, mającymi uzasadniać konieczność 
opracowania nowej ustawy - Prawo wodne, zamiast dokonania 
nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy”- czytamy w opinii PG 
przesłanej do Sejmu. Zważywszy ustrojowy charakter zmian, ja-
kie przewiduje projekt nowego prawa wodnego PG rekomendu-
je dla nich vacatio legis. 

To nie koniec problemu, zadaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych 
regulacje ustawowe uderzą bezpośrednio w polskie rolnictwo 
i jego konkurencyjność na rynku Europejskim. Koszty wdrożenia, 
nowego programu ochrony przed azotanami poniosą rolnicy, jak 
wylicza Izba  dotyczyć to będzie 466 tys. gospodarstw. To admini-
stracyjne rozwiązanie, nie liczące się z realiami. Zgodnie z projek-
tem przepisy wchodzą w życie z dniem uchwalenia ustawy. Wielu 
rolników nie  będzie w stanie im sprostać. Zdaniem Izby ustalone 
w ustawie stawki z tytułu korzystania z wody będą dodatkowym 
obciążeniem, uderzą nie tylko w rolnictwo, w gospodarstwa ry-
backie także. 

BARDZO KOSZTOWNA USTAWA

W sejmie przed trzecim czytaniem ustawy  poseł Nowoczesnej 
Marek Sowa przytaczał konkretne dane. W Ocenie Skutków 
Regulacji projektu jest zapisane, że w pierwszym roku jego 
obowiązywania koszty ustawy sięgną 3,6 mld zł, a w drugim 
roku - ponad 4,3 mld. - To jest od 96 do 115 zł na każdego Polaka 
rocznie – konkludował poseł Sowa.

Z kolei poseł Janusz Cichoń z PO wprost uznał, ze ustawa 
wprowadza nowe podatki. Oświadczył, że ustawa to nowe wyż-
sze podatki. - Stawki maksymalne (ustawa zawiera szczegółowy 
cennik – przyp. JK )zapisane w ustawie przeczą twierdzeniom, że 
nie będzie żadnych podwyżek. Przytaczał także szacunki Towa-
rzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, według którego 
wprowadzenie tej ustawy to dla branży energetycznej koszty 
w wysokości blisko 18 mld zł rocznie. Jasne jest, że koszty tego 
spadną na gospodarstwa domowe. Przytaczał także szacunki  
Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, która uważa, że skutkiem 
ustawy będzie podwyżka o 40 zł rocznie na jednego członka 
rodziny.

Przeczy to zapewnieniom resortu środowiska, które � rmuje
ten projekt, że nowe regulacje wprowadzą jedynie opłatę stałą 
w celu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, a kosz-
ty roczne dla 4-osobowej rodziny wzrosną maksymalnie o 20 zł
rocznie. Przedstawiciel resortu wiceminister Mariusz Gajda
przekonywał także, że w ustawie zapisane są maksymalne 
stawki opłat za wodę i „będziemy do nich dochodzić” w ciągu
pięciu, sześciu lat. Przekonywał, że woda jest takim samym
surowcem jak każdy inny, w Polsce jest tania, a ponieważ jest 
jej mało, trzeba ją oszczędzać. Dlatego też stawki za wodę dla 
przemysłu pozostaną na takim samym poziomie jak w 2016 
roku co najmniej do 2018 r., natomiast dla ludności do 2019 r. 
Podatek odłożony na krótki czas. 

Nowa ustawa, zdaniem resortu i w tym przypadku zapewne 
ma racje, ma przede wszystkim przyczynić się m.in. do popra-
wy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Polsce.

KOLEJNA INSTYTUCJA 

Odpowiedzialna  za gospodarowanie wodami w kraju i wszyst-
kimi związanymi z tym zagadnieniami jak np. ochroną przeciw-
powodziową czy ochroną przed suszą, transportem wodnym, 
inwestycjami itd. ma być powołana do tego celu nowa spół-
ka - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Nadal
jednak pozostaną dotychczasowe instytucje, takie jak Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej czy Regionalne Zarządy. Po co więc
nowa? W odpowiedzi na interpelacje poselską w tej sprawie 
wiceminister OŚ Mariusz Gajda stwierdził, że celem nie jest 
powołanie nowej instytucji lecz stworzenie nowego systemu 
gospodarowania i zarządzania wodami na terenie Polski. Wody 
Polskie w imieniu Skarbu Państwa będą pełniły rolę gospo-
darza na wszystkich wodach publicznych. Pozwoli to m.in. na 
sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi w myśl zasady 
- rzeka i wały w jednych rękach - oraz bardziej racjonalne wy-
datkowanie środków publicznych. Chodzi o możliwość plano-
wania inwestycji wieloletnich. Czy rzeczywiście? 

Wprawdzie pracownicy wcześniej już wymienionych in-
stytucji do tej pory sprawami wodnymi się zajmujących 
staną się pracownikami nowej instytucji, ale z tego mogą 
się jedynie cieszyć oni sami i związki zawodowe. Chodzi 
o  coś zupełnie innego. O jeden scentralizowany ośrodek 
decyzyjny.

- Z naszej perspektywy, nowa ustawa to dowód na ustro-
jowe odejście od decentralizacji zadań i � nansów publicz-
nych – mówi Marek Wójcik pełnomocnik Zarządu ds. 
Legislacji Związku Miast Polskich.- Przez ostatnie 25 lat 
budowaliśmy samorządność lokalną w Polsce, teraz się 
nas jej pozbawia. Samorządność to nie  tylko kwestia po-
dejmowania decyzji ale także odpowiedzialności za nie, 
w tym przypadku za zapewnienie mieszkańcom wody, za 
inwestycje lokalne.  Wykonaliśmy w tej dziedzinie olbrzy-
mią pracę, to był skok cywilizacyjny, a teraz ktoś z perspek-
tywy stolicy będzie decydował o tym, co jest dobre dla re-
gionu. To myślenie z epoki z przed przełomu. To nie jedyny 
problem nowej ustawy. 

ILE ZA WODĘ

Ustawa nie tylko przewiduje, że system centralnej regu-
lacji cen wody zostanie wprowadzony 1 stycznia 2019 
roku ale, że taryfy za wodę i ścieki zatwierdzać będzie 
nowa instytucja Wody Polskie. Wprowadza także dodat-
kowe, nowe opłaty. 

W artykule 268 projektu ustawy jest mowa o usługach 
wodnych i opłatach za nie. Jest wymienione m. in. wy-
dobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich 
wód wewnętrznych kamienia, żwiru, piasku oraz innych 
materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu. 
Wątpliwości PG co do  proporcjonalności nakładanych 
obciążeń budzi ustalenie „kolejnej opłaty za ten sam 
przedmiot działalności, jakim jest wydobywanie z wód 
powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych 
materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu, 
której ustalenie wysokości określa następnie art. 271 ust. 
9 projektu ustawy.” Niedopatrzenie czy podwójna taryfa? 
Wątpliwości jest więcej. 

- Podniesienie opłat za korzystanie z wody nie uwzględnia 
lokalnej specy� ki – uważa  Marek Wójcik z ZMP – Należy 
też podkreślić, że jeśli proponowane rozwiązania wejdą 
w życie, to mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy będą 
płacili za skutki ich wdrożenia. 

Zdaniem KRIR, regulacje ustawowe 
uderzą bezpośrednio w polskie 
rolnictwo i jego konkurencyjność 
na rynku europejskim.
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Dotyczy to zatem całej instalacji wodnokanalizacyjnej od ujęcia 
wody, po przez stacje jej uzdatniania, wodociągi a także oczysz-
czalnie ścieków - ich brak powoduje zanieczyszczenia wód po-
wierzchniowych, podskórnych jak i podziemnych. W ubiegłym 
roku NIK opublikował wyniki kontroli Realizacja zbiorowego za-
opatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa Lubuskiego.

Jej celem była ocena prawidłowości i skuteczności działań wy-
branych gmin oraz lokalnych dostawców wody, a dokonana 
przez NIK ocena dotyczyła w szczególności prawidłowości oraz 
rzetelności planowania remontów i kierunków rozwoju sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, a także skuteczności działań słu-
żących zapewnieniu nieprzerwanych dostaw wody przydatnej 
do spożycia. Kontrola dotyczyła lat 2013–2015. 

BRUDNA WODA

Spośród 406 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, aż 62,8% 
stanowią najmniejsze produkujące mniej niż 100 m3 wody na 
dobę. To w nich właśnie stwierdzano najwięcej uchybień i za-
niedbać. Woda z ponad 14% z nich nie odpowiadała normom 
mikrobiologicznym, � zykochemicznym i organoleptycznym. 
Dlaczego? W tym województwie gęstość sieci kanalizacyjnej jest 
zdecydowanie niższa niż gęstość sieci wodociągowej, ponieważ 
na wsi zaledwie ok. 30% mieszkańców korzysta z urządzeń zbio-
rowego odprowadzania ścieków, jasne jest więc, że część ścieków 
bytowych tra� a nie do oczyszczalni lecz …. Nie dziwi zatem, że 
w 2013 roku inspektorzy sanitarni z lubuskiego, w porównaniu 
do lat poprzednich, wydali ponad dwa razy więcej decyzji o okre-
sowym braku przydatności wody do spożycia przez ludzi i naka-
zali podjęcie natychmiastowych działań naprawczych.

Przedsiębiorstwa wodociągowe miały kłopoty z ciągłym dostar-
czaniem wody do spożycia. Każde z nich, w okresie objętym kon-
trolą,  średnio przez ponad miesiąc, miało problemy z zachowa-
niem mikrobiologicznych lub � zyko-chemicznych parametrów 
wody. Najczęściej stwierdzano występowanie groźnych bakterii 
grupy coli. Pomimo to, nie podjęto odpowiednich działań w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego ujęć i wodociągów. 

Na dodatek zaledwie dwie spośród dziewięciu kontrolowanych 
gmin prowadziły w sposób kompletny ewidencje zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozo-
stałe kontrolowały je w znikomym zakresie. Niedostateczny nad-
zór nad gospodarką nieczystościami płynnymi stwarza istotne 
zagrożenie dla zasobów wód podziemnych, skąd wszak czerpana 
jest woda do spożycia. 

MARNIEJĄCA INFRASTRUKTURA

Przestarzała i awaryjna infrastruktura także była powodem nie-
ciągłości dostaw czy zanieczyszczeń. Wprawdzie samorządy 
w większości rzetelnie diagnozowały najistotniejsze potrzeby in-
westycyjne, ale ograniczone możliwości � nansowe wielu z nich 
uniemożliwiały ich realizację. Zdaniem NIK „niedostateczny po-
ziom � nansowania niezbędnych przedsięwzięć komunalnych, 
może w perspektywie najbliższych lat przyczynić się do dalszej 
degradacji wykorzystywanej infrastruktury i uniemożliwić za-
pewnienie ciągłych dostaw wody o wymaganej jakości”. Stan sieci 
wodociągowej był niezadowalający, występowały częste awarie, 
tymczasem przedsiębiorstwa wodociągowe nie posiadały peł-
nego rozeznania  stanu sieci i zaniedbywały dokonywania prze-
glądów. Dlaczego? Ponieważ wpływy uzyskiwane ze sprzedaży 
wody nie pokrywały wszystkich kosztów, a przedsiębiorstwom 
brakowało środków na remonty, modernizację czy inwestycje. 

W preambule dyrektywy dotyczącej wspólnotowych działań 
w dziedzinie polityki wodnej określono, że woda nie jest 
produktem handlowym takim jak każdy inny, ale podlegającym 
ochronie dziedzictwem. Stąd konieczność racjonalnego 
jej wykorzystywania dla potrzeb ludności, rolnictwa 
i przemysłu, ale także ochrona i dbanie o jej jakość. Polska 
ma jedne z najmniejszych zasobów wody słodkiej w Europie. 
Na jednego mieszkańca przypada jej 1,5 tys. m³ rocznie. 
Średnia dla Europy  jest trzykrotnie wyższa.

Poniosą dodatkowe opłaty za korzystanie z wody i prowa-
dzenie działalności gospodarczej z jej wykorzystaniem. 
Mamy zastrzeżenia np. do płacenia za odprowadzanie wody 
z dróg publicznych. To paradoks, jako miasta ponosimy 
koszty budowy i utrzymania kanalizacji deszczowej, a teraz 
mielibyśmy jeszcze płacić za odprowadzaną nią wodę? 

Ministerstwo Środowiska tłumaczy, że w dużych mia-
stach, gdzie istnieje kanalizacja deszczowa, samorząd 
już dziś ma prawo nakładać na mieszkańców opłatę za 
odprowadzaną do niej deszczówkę. I niektóre miasta 
z tego prawa korzystają. Nowe Prawo wodne zmieni to,  
teraz samorząd, a nie mieszkańcy, będzie płacił za desz-
czówkę, którą zrzuci sie  do rzeki. A pieniądze samorzą-
dowe to skąd się biorą? Z nieba w postaci deszczu? Na co 
zabraknie z uwagi na kosztowną deszczówkę? Na przed-
szkole, szkołę, szpital. 

PRZEDSIĘBIORCY CZY INKASENCI?

W kraju jest w tej chwili ponad 1800 spółek wodno-ka-
nalizacyjnych. Po 25 latach transformacji i w tej branży 
nastąpiły zmiany. To już nie inkasenci to � rmy często 
dysponujące zaawansowaną technologią. Nie wszystkie 
z nich działają w oparciu o własność komunalną, są spół-
ki mieszane, przedsiębiorstwa komercyjne, współpracu-
jące z samorządami w oparciu o partnerstwo publicz-
no-prywatne. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” ma 
obawy co do wielu proponowanych w projekcie ustawy 
rozwiązań. 

Cena końcowa wody, ustalana przez gminy w porozu-
mieniu z przedsiębiorstwami kanalizacyjnymi, wynika-
jąca także z ich kalkulacji, uwzględnia wiele czynników. 
M. in. rozbudowę sieci, amortyzację kosztów. Jasne jest 
także, że jak każde przedsiębiorstwo chce mieć zyski. 
Dlatego branża obawia się ogólnokrajowego regulatora 
cen. Czy doprowadzi to do bankructwa niektórych z tych 
� rm? Przypomnijmy jak to było ze śmieciami. Przetargi 
wygrywały � rmy oferujące najniższa cenę i nikt się nie 
interesował tym co robią z odpadami i ile z nich podlega 
recyklingowi. W tym przypadku równie łatwo  - nomen 
omen – wylać dziecko z kąpielą. Izba GW-K także jest 
zaniepokojona opłatą za deszczówkę, tym bardziej, że 
de� nicja zawarta w ustawie jest nie do końca precyzyj-
na. Obawy budzi także koszt utrzymania oraz mobilność 
nowej instytucji – Wody Polskie. Niezależnie od tego, czy 
kolejne zmiany wymusi rynek czy prawo, wydaje się, że 
dyskusja nad miejscem i rolą branży wod.-kan. w życiu 
publicznym jest nieunikniona. Szkoda, że odbywać się 
będzie pod przymusem w okresie rewolucji w dziedzinie 
prawa wodnego. 

Na koniec jak my, zwykli zjadacze chleba odczujemy tę 
sytuację. Ministerstwo twierdzi, że początkowo koszty 
wody wzrosną nieznacznie, ale wyższe ceny za wodę 
dla rolników, branży energetycznej, hodowców ryb czy 
innych branż wodochłonnych dotkną nas natychmiast. 
Czy rzeczywiście wymusi to oszczędzanie wody? 
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Woda, która do nas dociera musi być 
czysta czyli wolna od mikroorganizmów, 
pasożytów oraz substancji, które 
stanowią potencjalne  zagrożenie 
dla naszego zdrowia.

Nie wystarczy wybudować sieci 
wodnokanalizacyjne, trzeba o nie dbać.

GOSPODAROWANIE WODAMI

CO LECI

Z KRANU

A WODA SIĘ LEJE

Zarówno gminy, jak i przedsiębiorstwa wo-
dociągowe nie wywiązały się z obowiązku 
racjonalnego gospodarowania wodą. Straty 
wyniosły ponad 24 mln m3, to obrazowo uj-
mując ponad 8 tys. basenów olimpijskich. 
W ośmiu gminach nie zdiagnozowano przy-
czyn strat lub nie podjęto skutecznych dzia-
łań w celu ich ograniczenia, ale ich kosztami 
obciążano w całości mieszkańców, zwiększa-
jąc ceny dostaw wody.

Dodajmy, że sześć z dziewięciu przedsię-
biorstw wodociągowych nie posiadało 
wszystkich wymaganych pozwoleń wod-
noprawnych na pobór wód podziemnych. 
W konsekwencji, były zobowiązane do uisz-
czania podwyższonej o 500% opłaty środo-
wiskowej, dodatkowo ograniczając możli-
wości � nansowania niezbędnych remontów 
i modernizacji. Kto za to zapłacił, nie trzeba 
pytać. 

Zdaniem NIK warunkami niezbędnymi dla 
zapewnienia mieszkańcom nieprzerwanych 
dostaw czystej wody jest przede wszystkim 
„wzrost dbałości o ochronę ujęć wodnych, 
rozwój i modernizacja sieci dystrybucyjnych, 
a także wprowadzenie długofalowych i sko-
ordynowanych działań na rzecz eliminowania 
strat wody”. Do tego niezbędna jest skutecz-
na, nie przypadkowa kontrola nad gospodar-
ką ściekami, a także wzmocnienie nadzoru 
nad przedsiębiorstwami wodociągowymi. 

Niestety poprawa stanu sieci wodno-kana-
lizacyjnej zdaje się być niemal niemożliwa, 
gdyż potrzeby inwestycyjne w tym zakresie 
znacznie przewyższają możliwości � nansowe 
wielu gmin oraz przedsiębiorstw wodocią-
gowych. Ta kontrola dotyczyła tylko jednego 
województwa, jeśli podobnie jest w innych, 
to nie tylko stan wody jaka leci z naszych kra-
nów pozostawia wiele do życzenia. Niepokoi 
także, w naszym mającym tak mało wody kra-
ju, jej marnotrawstwo.            Anna Stabrowska
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Spacerujący po Amsterdamie wzdłuż kanałów podróżnik, podziwiając 
architekturę budynków i mostów, w pewnym momencie, wpatrując się 
w bardzo ciemną tafl ę kanałów, zaczyna zastanawiać
się, czy w tej brudnej wodzie jest jakieś życie.

REPORTAŻ

NA RYBY

DO AMSTERDAMU

GOSIA STĘPIEŃ

Na pierwszy rzut oka widać tylko dzikie kaczki lub łyski czubate, 
czasem zabłąka się jakiś łabędź, ale ryba? To już zupełnie niemoż-
liwe... Ta brudna i martwa woda musi być zupełnie wyjałowiona 
z życia.

W rzeczywistości ta woda jest bardzo czysta i toczy się w niej bar-
dzo aktywne życie biologiczne. Jeśli weźmiemy pod uwagę np. 
trójkąt pomiędzy portem morskim, amsterdamskimi kanałami 
i zatoką morska IJmeer, to okaże się, że w amsterdamskich ka-
nałach różnorodność biologiczna jest ogromna. A zawdzięcza ją 
mianowicie temu, że w kanałach amsterdamskich jest mnóstwo 
wody słodkiej i jednocześnie słonej morskiej. Morska woda do-
sięga Amsterdam od strony Kanału Północnomorskiego, nato-
miast woda słodka wpływa przez Kanał Rijn prosto z rzeki Ren 
(1233 km, jednej z najdłuższych rzek Europy). 

W lecie Amsterdam wygląda jak jedna wielka impreza na świeżym powietrzu

Amsterdamskie plażowisko nad kanałem Amstel, 
niemal w centrum miasta

Łodzie-domy mieszkalne zacumowane przy brzegach kanałów

Ponieważ słona woda jest cięższa niż słodka, znajduje się 
bliżej dna, a nad nią płynie słodka. Dzięki temu fenomeno-
wi natury żyją w amsterdamskich kanałach, niemal w tych 
samych miejscach, ryby morskie i słodkowodne. Wędkarze 
mówią, że łowią tu śledzie, dorsze, karasie, karpie, szczupaki 
i całe mnóstwo innych ryb – również krewetki. Amsterdam 
jest ważnym szlakiem wędrownym dla takich ryb jak np. wę-
gorz, który żyje w rzekach, ale rozmnaża się tylko w morzu. 
Natomiast łososie żyją w morzu, a rozmnażają się w rzekach, 
więc nieprzypadkowo można je wyłowić w centrum mia-
sta. Łososie zwykle tra� ają prosto do lokalnych restauracji, 
a sandacze i szczupaki z amsterdamskich kanałów są nawet 
eksportowane do Francji.

Fenomen wody z kanałów polega nie tylko na tym, że jest 
mieszanką słonej i słodkiej, ale też na tym, jaka pozostaje 
czysta. Jeszcze wieki, a nawet lata temu jakość wody nie była 
tak doskonała jak obecnie. Ludzie zaśmiecali kanały i płynęły 
do nich ścieki.

Obecnie jest to zakazane, statki-apartamenty zacumo-
wane wzdłuż amsterdamskich kanałów wszystkie są obo-
wiązkowo podłączone do systemu ścieków miejskich, któ-
rych notabene Amsterdam ma 4000 km długości. Organi-
zacja państwowa Waternet zarządzająca wodą w Holandii
regularnie kontroluje zawartość tlenu, soli i innych minerałów
oraz stężenie bakteriologiczne w wodzie amsterdamskiej. 
Szczególnie ważny jest tlen – tam gdzie rośnie więcej roślin
wodnych, jego poziom jest wyższy w efekcie pojawia się
większa ilość ryb i zróżnicowane gatunki.

Proces oczyszczania wody w kanałach (sporadycznie) odby-
wa się metodą przepłukiwania ich wodą z zatoki IJmeer. 
Dzięki nowoczesnym śluzom woda zostaje odseparowana
od kanału-rzeki Amstel i kanału IJ. Woda z zatoki IJmeer 
może być wykierowana w obie strony do kanałów amster-
damskich i z powrotem.

Największą uciechą dla amsterdamczyków są możliwości rekreacyjne. Wzdłuż niektó-
rych kanałów jest już 12 plażowisk – miejsc gdzie dozwolone jest pływanie. Latem, kiedy 
świeci słońce, na amsterdamskich „plażach” robi się tłoczno. Oczywiście, zawsze istnieje 
ryzyko pływania w amsterdamskich kanałach, wciąż wyławiane są z nich porzucone ro-
wery, wózki sklepowe, różne śmiecie. Nie zaleca się pływania bez czepków, okularów 
czy kombinezonów pływackich, pomimo że Waternet wciąż pracuje nad coraz to lepszą 
jakością tej wody.

Od paru lat co roku odbywają się igrzyska pływackie w amsterdamskich kanałach. Ich 
organizatorem jest Fundacja ALS. [ALS, skrót od Amyothropic Lateral Sclerosis, inaczej 
choroba Lou Gheriga, to nieuleczalna choroba nerwów i mięśni. – przyp. red.] Donacje 
i dochody z tych imprez przeznaczone są na badania naukowe nad tą chorobą. W 2012 
roku wzięła udział w igrzyskach również żona obecnego króla Holandii, królowa Maxi-
ma. (https://www.youtube.com/watch?v=CaUYUOPL-PQ)

Reasumując: pływamy z ogromną przyjemnością w amsterdamskich kanałach i ze sma-
kiem konsumujemy wyłowione z nich ryby.

W amsterdamskich
kanałach żyją ryby morskie
i słodkowodne. Wędkarze
łowią tu śledzie, dorsze,
karasie, karpie, szczupaki
jak również krewetki.

Gosia Stępień – zajmuje się zawodowo 
fotogra� ą. Od blisko 30 lat mieszka 
w Amsterdamie

Zdjęcia: Gosia Stępień
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Skrót EWEN oznacza 
ekologiczny węzeł 
energetyczny bazujący 
na odnawialnych źródłach 
energii (OZE). 
Idea inwestowania 
w EWENY jest autorstwa 
Wojciecha Jastrzębca 
Kuczkowskiego 
wyartykułowana 
kilkanaście lat temu 
(w B&E po raz pierwszy 
w roku 2002). Została bardzo 
pozytywnie oceniona przez wiele 
organizacji i instytucji oraz 
przedstawicieli władz m.in. KIG, 
IRWiR, Ministerstwo Gospodarki, 
Ministerstwo Środowiska 
(pisaliśmy o tym ponownie 
w nr marcowym 110/2012 oraz 
w 113/2012 czerwcowym B&E). 
Informacje i stosowne 
materiały otrzymały niektóre 
ministerstwa i urzędy, 
komisje sejmowe 
oraz wybrane samorządy.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

EWENY
SZANSA I KONIECZNOŚĆ

HENRYK OLEKSY

Polska zaprzepaszcza szansę i lekceważy 
konieczność zmian w energetyce na ko-
rzyść odnawialnych źródeł energii. Nie często 
w historii zdarza się, że potrzeby zbiegają się 
z możliwościami ich zaspokojenia. A tak wła-
śnie jest obecnie w energetyce bazującej do-
tychczas na spalaniu wyczerpywalnych paliw 
kopalnych.

Konieczne stało się wyłączenie około 70% 
wyeksploatowanych bloków energetycz-
nych, emitujących 700g CO2 na 1kWh, oraz 
znaczne ilości pyłów zawieszonych (PM10 
i PM2,5), co przyczyniło się do zmian klima-
tycznych, także zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego. 

Tymczasem, pojawiły się nowe możliwości 
dzięki odnawialnym źródłom energii, wyko-
rzystującym niewyczerpywalne siły natury 
(wiatr, słońce, biomasa, woda, odpady), po-
zbawione wyżej wymienionych wad. Przy 
czym koszty wytwarzania energii przez OZE, 
są już dziś porównywalne i - dzięki innowa-
cjom – cały czas spadają. Np. przewiduje się, 
że do 2040 roku koszty paneli słonecznych 
obniżą się o około 66%. W Polsce natomiast 
wydatkiem 200 mld zł planuje się nadal bu-
dowę tradycyjnych elektrowni, co zmniejszy 
zaledwie z 83% do 53% w 2050 roku energii 
produkowanej z węgla.

Zdaniem specjalistów, te nowe elektrownie
będą nadal emitować 700 g CO2 na 1kWh,
podczas gdy propozycje UE zaostrzają wymo-
gi emisyjne do 550 g CO2 na 1kWh, jako 
warunek dopuszczenia instalacji do eksplo-
atacji. Jaki to będzie miało wpływ na koszty 
pozwoleń na emisję dla Polski  kontynuującej 
spalanie węgla?

Już dziś nasz kraj nie realizuje w pełni KPD. 
Jesteśmy na szarym końcu. Ponad 10 lat trwa-
ją dyskusje na ten temat. W 2013 roku przy-
jęto ustawę o OZE, ale niestety jest ona cią-
gle „udoskonalana” (czytaj dorzynana), co 
zniechęca inwestorów. Ostatnio, jak relacjo-
nuje prasa codzienna pojawiają się pierwsze
jaskółki świadczące o szerszym zrozumieniu
szans, jakie niosą OZE. Np. na Dolnym Śląsku, 
Polski Solar Holding tworzy z samorządami
spółki komunalne, w 13 gminach powstały
już 3 spółdzielnie energetyczne, zwane kla-
strami. Nazwa ta kojarzy się raczej z � rmami 
w strefach ekonomicznych. Natomiast upo-
wszechniany przez B&E EWEN jest bardziej 
czytelny.

OZE podnosi bezpieczeństwo energetyczne, 
minimalizuje koszty tego bezpieczeństwa, 
a także służy ochronie środowiska i zdrowiu 
ludzi. Zapewnia miejsca pracy i wzrost do-
chodów gmin i ich mieszkańców. To wielkie 
zadanie i odpowiedzialność samorządów.

EWENy stanowią klucz do połączenia sfery
społecznej  z ekonomiczną. Doskonale wpisu-
ją się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. 
Sprzyjają restrukturyzacji polskiej energetyki 
wysokoemisyjnej, wykorzystującej kopalne 
surowce energetyczne i przechodzenie na 
odnawialne, lokalne surowce. Ogranicza to 
emisję gazów cieplarnianych, chroni natural-
ne środowisko, w tym szczególnie klimat.

Jak dotąd toczą się dyskusje i spory co do kie-
runków rozwoju energetyki. Przewagę zysku-
ją zwolennicy zmiany obecnego programu 
na korzyść energetyki rozproszonej, opartej 
o mix lokalnych, odnawialnych surowców, 
ograniczając inwestycje w wielkoskalową, 
tradycyjną energetykę. W zasadzie wszyscy 
są zgodni co do tego, że w najbliższych latach 
zagrożone zostaną dostawy energii ze wzglę-
du na konieczność wyłączenia wyeksploato-
wanych bloków energetycznych (dotyczy to 
około 70% obecnej bazy bloków).

Powszechna jest także świadomość wyczer-
pania w przewidywanej już przyszłości kopal-
nych surowców energetycznych, jak również
uświadomienie konieczności ochrony klima-
tu przed niekorzystnymi zmianami. Zatem 
inwestycje i restrukturyzacja energetyki na 
niskoemisyjną są niewątpliwie potrzebne 
w trybie pilnym. Ogólny przyrost mocy ocenia 
się na około 900 MW/rok, aż do 2020 roku.

NOWE MOŻLIWOŚCI

Na szczęście potrzeby zbiegły się możliwościami dzięki pojawieniu się stosun-
kowo wielu efektywnych technologii, wykorzystujących surowce odnawialne. 
Ten fakt niejako automatycznie wyznacza kierunek restrukturyzacji i inwesto-
wania w OZE, grupowane systemowo w EWENY, któremogą odegrać istotną 
rolę, zapewniając pełne bezpieczeństwo energetyczne, na terenach wiejskich 
i małych miast. Optymalny obszar działania obejmuje 2-3 gminy i około 300-
400 km2. Przybliża to źródła energii do jej odbiorców, wykorzystując wszel-
kie lokalne surowce dostępne na danym terenie. Dzięki temu zmaleją straty
na przesyle energii (ok. 20 km.), odciążone zostaną linie przesyłowe oraz ob-
niżone koszty dowozu surowców (ok. 40 km). Energia z OZE stanowi alterna-
tywne rozwiązanie w przechodzeniu do gospodarki niskoemisyjnej w sto-
sunku do energetyki konwencjonalnej i atomowej. 

Energia ta bowiem korzysta z lokalnych odnawialnych i niewyczerpywalnych
surowców. Nie trzeba ich wozić z daleka i nie powinno importować. Są bli-
sko. Rosną na polach i nieużytkach. Słońce świeci. Wiatr wieje. Ludzie wytwa-
rzają fekalia, zwierzęta gnojowicę. Odpady z przetwórstwa rolno-spożyw-
czego oraz gospodarka odpadowa w nowym ujęciu i segregacja odpadów 
z gospodarstw domowych wzbogacają strumień nośników energii. Strumień 
ten będzie płynął zawsze towarzysząc cywilizacji ludzkiej. Na tym właśnie 
i na aktywności ludzi bazuje strategia EWEN. To także sposób na zniknięcie gór 
śmieci, jak określa wysypiska Wojciech Kuczkowski: „polskich gór wstydu”. 

PRZESŁANKI TECHNICZNE

Ponieważ dobowy gra� k zapotrzebowania na energię nie pokrywa się z gra-
� kami produkcji dobowymi, sezonowymi i innymi przez niektóre OZE, mix 
energetyczny i surowcowy musi być stosunkowo szeroki dla pełnego bezpie-
czeństwa dostaw energii. Do systemu zatem muszą wchodzić źródła energii, 
którymi jesteśmy w stanie sterować, niezależnie od warunków zewnętrznych 
(np. biogaz, paliwa alternatywne, odpady komunalne i inne).

Dobrze zaprojektowana sieć redystrybucyjna i należycie skalkulowana moc 
źródeł i ich struktura w EWENIE z uwzględnieniem współczynnika jednocze-
sności mogą zagwarantować bezpieczeństwo dostaw energii i ograniczyć 
wydatki na tworzenie systemów jej akumulacji. Ma to być energetyka o cha-
rakterze prosumenckim. Dużą rolę do odegrania ma przemysł, jako produ-
cent i dostawca inteligentnego wyposażenia niezbędnego dla EWEN.

„Prócz tego co jest możliwe, 
jest jeszcze to, co jest konieczne”

Maria Dąbrowska
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NADZIEJA W USTAWIE

Jeśli chodzi o OZE Polskę obowiązują dy-
rektywy i Pakiet Klimatyczny z 2007 roku. 
Zgodnie z tym kraj ma osiągnąć z OZE 15%
w energii � nalnej w 2020 roku. W grudniu 
2010 roku minął termin uchwalenia usta-
wy o promocji OZE, wynikający Dyrektywy 
2009/28/WE. 

Tymczasem przyjęta kilka lat temu ustawa 
o OZE nie spowodowała spodziewanego 
przyspieszenia ich rozwoju. Jedną z przy-
czyn jest brak kompleksowego programu 
rozwoju polskiej energetyki, nad którym 
wciąż trwają prace.

Aby zapewnić 15 % udział OZE, rząd opra-
cował Krajowy Plan Działań, który przed-
łożył Komisji Europejskiej 9. grudnia 2010 
roku. KPD przewidywał wzrost OZE odpo-
wiednio: wzrost mocy z elektrowni wia-
trowych z 1180 MW do 6650 MW w 2020 
roku; energii biogazu wzrost do 1550 MW
w roku 2020 roku; energii biomasy wzrost
do 980 MW w 2020 roku. W KPD inne źró-
dła jak np. energię słoneczną uwzględnio-
no marginalnie, lub nie uwzględniono 
w ogóle. Trwa dyskusja na temat poziomu 
wsparcia dla poszczególnych rodzajów 
OZE.
 
W związku z opóźnieniem sposoby wspar-
cia rozwoju OZE mają kolosalne znaczenie 
dla tempa i zakresu inwestowania. Jak wy-
kazały konsultacje jest to dominująca kwe-
stia podnoszona przez biznes związany 
z OZE. Nowa ustawa, która ma wejść w ży-
cie w 2013 roku może mieć istotny wpływ 
na intensy� kację inwestycji, które mogą 
być realizowane etapami. Cechują je krót-
kie cykle wykonawcze, niższe nakłady na 
poszczególne zadania, co może ułatwić 
angażowanie PPP, oraz zaangażowanie 
spółki celowej „Inwestycje Polskie”.

Dzięki temu może powstać szeroki front 
dla dokonania „miękkiej rewolucji” w ener-
getyce, jak się wyraził Prof. Krzysztof Żmi-
jewski na jednej z debat. Jego stanowi-
sko znalazło potwierdzenie w opiniach
uczestników.

ROLA SAMORZĄDÓW

W realizacji tego rodzaju programu wiodącą rolę mają do odegrania samorządy, wła-
dze lokalne oraz ludzie z inicjatywą. Tym bardziej, że jest to także sposób na przyśpie-
szenie rozwoju obszarów wiejskich. EWENY tworzą także nowe miejsca pracy, w tym 
wysoko kwali� kowanej (około 100-150 miejsc pracy na 1 EWEN).

Czasu na restrukturyzację jest niestety niewiele. W bilansie energetycznym do roku 
2016 brak mocy na około 5000 MW. Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne 
w skali kraju w tym okresie, czyli do roku 2016, przewiduje się następujące działania: 
poprawę efektywności ma dać 2000 MW, import energii 2000 MW, energia odnawial-
na kolejne 2000 MW, elektrownie szczytowo-pompowe 500 MW. Sprzyjającą restruk-
turyzacji okoliczność stanowi osłabienie tempa inwestowania w OZE w Niemczech, 
w związku z czym wielu producentów poszukuje nowych rynków zbytu na swoje 
nowoczesne  i sprawdzone rozwiązania. Może to przyspieszyć przepływ technologii 
na dogodnych warunkach (potwierdza to XV Konferencja Gospodarcza Polonii). 
Równie ciekawie zapowiada się rynek szwedzki.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Kampanii antysmogowych pojawiło się wiele: informacyjnych, edukacyj-
nych, bijących na alarm. Jedna z ciekawszych, bo odwołujących się do 
emocji, właśnie dobiega końca. - Jej hasło „Nie puszczaj życia z dymem” 
tra� a do przekonania – ocenia dr Karolina Nowak, ekspert komunikacji 
społecznej z niezależnej od projektu gdyńskiej � rmy Media Support 
Group, która prowadziła kampanie antysmogowe m.in. w Trójmieście 
i Opolu - O smogu trzeba mówić otwarcie i dobitnie. – Smog to palący 
i wstydliwy problem dla wielu branż i sektorów gospodarki, w tym także dla 
transportu, który odpowiada za ok. 40% europejskiej emisji gazów cieplar-
nianych – dodaje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowa-
rzyszenia Paliw Alternatywnych.

KTO JEST WINIEN? 

W powszechnym przekonaniu za zanieczyszczenie powietrza toksy-
cznymi substancjami i za powstawanie smogu odpowiedzialne są wielki
przemysł i komunikacja drogowa. Rzeczywistość jest inna: największymi
trucicielami są indywidualne gospodarstwa domowe. - Zdecydowaliśmy
się przeprowadzić kampanię informacyjną, aby wskazać prawdziwą przy-
czynę bardzo złej jakości powietrza w naszym kraju. Na ulicach kilkudzie-
sięciu polskich miast pojawiły się billboardy pokazujące grupy najbardziej
narażone na chorobotwórcze działanie zanieczyszczeń powietrza, to dzieci,
kobiety w ciąży, seniorzy oraz osoby uprawiające sport na powietrzu – mówi 
Natalia Rostkowska, kierownik komunikacji korporacyjnej w Gaspol SA. 
Ważnym elementem kampanii jest � lm wiralowy z mocnym przesłaniem, 
dostępny pod adresem: gaspoldobraenergia.pl. 

PROBLEM NA CZASIE

W naszej stre� e klimatycznej „klasyczny” smog jest najsilniejszy od paź-
dziernika do lutego. Wtedy intensywnie ogrzewamy domy i mieszkania, 
więc ilość toksyn w powietrzu szybko rośnie i utrzymuje się na poziomie 
wielokrotnie przewyższającym dopuszczalne normy, które w Polsce są 
niestety znacznie wyższe niż w innych krajach UE.  Mikrocząsteczki zawar-
tych w dymie toksycznych związków dostają się przez płuca do krwio-
biegu, a z krwią do organów wewnętrznych, m.in. wątroby, serca i mózgu. 
Powodują w organizmie stany zapalne, które uruchamiają procesy obron-
ne organizmu.  Angażuje to i wyczerpuje układ odpornościowy i w efek-
cie powoduje obniżenie odporności, łatwiej zapadamy na infekcje.

Toksyczne działanie smogu można nieświadomie pogłę-
biać, uprawiając sport – biegając i jeżdżąc na rowerze 
w skażonym powietrzu. Obecnie dla wielu z nas niska 
temperatura i śnieg nie są powodem do rezygnacji z ro-
weru i joggingu. Smog jednak powinien nim być. Osoby 
uprawiające sport wdychają od 10 do 20 razy więcej po-
wietrza niż osoby mniej aktywne.

CZARNA PRAWDA 

Za 40 proc. emisji cząstek pyłu zawieszonego PM10 oraz 
78 proc. emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu odpowia-
da 5 mln pieców węglowych. Spalanie drewna i węgla
emituje około 150 razy więcej tlenku węgla niż spalanie
gazu płynnego (na 1 gigadżul energii). Ślad węglowy
(całkowita suma emisji gazów cieplarnianych) gazu płyn-
nego jest o 20 proc. niższy niż oleju opałowego i aż 50 
proc. niższy niż węgla.

Jak wyjaśnia w kampanii Gaspol, problem z piecami wę-
glowymi polega nie tylko na tym, że pali się w nich wę-
glem, ale również węglowymi odpadami, takimi jak muł 
i miał, które powodują jeszcze większą emisję. Ponadto 
wielu ludzi pali czym tylko się da – drewnem ze starych, 
nasączonych chemią płotów i mebli, śmieciami, wśród
których są tworzywa sztuczne wydzielające podczas 
spalania toksyny. W pierwszej dziesiątce europejskich 
miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem 7. 
jest z Polski. Na tej liście nie ma wielkich aglomeracji ani 
centrów przemysłu. Są na niej niewielkie miejscowości, 
w których duża liczba prywatnych domów jest ogrzewa-
na węglem i drewnem: to m.in. Żywiec, Pszczyna, Ryb-
nik, Wodzisław Śląski, Opoczno i Sucha Beskidzka. 

Warto dodać, że wychodzący na 2 godziny na zewnątrz 
w czasie smogu mieszkańcy Zakopanego wdychają 
tyle szkodliwych substancji, jakby wypalali 12 papiero-
sów. W Krakowie to 10 papierosów, w Łodzi – ponad 8, 
a w Katowicach – 7.                                      Maciej Siembieda

Działa po cichu, ale bezwględnie. 
Najskuteczniej od października do lutego. 
W Polsce zabija co roku 50 tysięcy ludzi, 
umierających na choroby wywołane 
zanieczyszczeniem powietrza. 
Tyle ofi ar ginie w wypadkach 
drogowych w ciągu 20 lat. 

– WRÓG PUBLICZNY NR 1
SMOG

Zdjęcie: freepik.com
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Coraz więcej osób dostrzega konieczność zmian w podejściu 
do otaczającego nas środowiska – zmniejszenia zużycia energii 
oraz surowców naturalnych. Nie dziwi zatem fakt, że rośnie 
popularność rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. 
Przybywa gospodarstw domowych korzystających z elektrowni 
słonecznych czy wiatrowych. Każde z nich mają swoich 
zwolenników i przeciwników.

KOSZTY

W ostatnich latach przybywa gospodarstw domowych z zainsta-
lowanym, kompletnym systemem fotowoltaicznym. Zdecydo-
wanie największy koszt całej inwestycji to zakup modułów. Ich 
udział procentowy w kosztach instalacji zależy od mocy systemu, 
ale można przyjąć średni poziom powyżej 50 proc. wszystkich 
kosztów inwestycji. Cała inwestycja to wydatek rzędu od kilkuna-
stu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku osób 
prywatnych dodatkowo musimy doliczyć 8-procentowy VAT dla 
domów jednorodzinnych (w budynkach mieszkalnych o monta-
żu powyżej 300 mkw VAT wynosi 23 proc). 

System fotowoltaiczny obsługujący dom jednorodzinny Instalacja systemu fotowoltaicznego

W krajach Unii Europejskiej średni udział energii 
uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych to 20 %
produkcji energii. W Polsce sytuacja wygląda 
znacznie gorzej.

Z kolei koszt instalacji elektrowni wiatrowej jest ściśle związany
z generowaną przez nią mocą. Dla przykładu, inwestycja w pro-
fesjonalną, dużą elektrownię wiatrową o mocy np. 20 kW to wy-
datek rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych. – Mało kogo stać na 
taki zakup, dlatego większość właścicieli domów decyduje się na 
elektrownie z niższymi osiągami. Te o najmniejszej mocy – 500 W

- wystarczają zazwyczaj do zasilania oczek wodnych, bram 
automatycznych czy odbiorników radiowych – wyjaśnia Szy-
mon Zamroczyński, ekspert z � rmy Freevolt. Dwukrotnie 
mocniejsze (1000 W) starczają do ogrzania wody czy oświe-
tlenia naszego domu. Tego typu inwestycje kosztują około 
kilkunastu tysięcy złotych. Przyjęło się, że na potrzeby domu 
jednorodzinnego zamieszkiwanego przez kilkuosobową ro-
dzinę w pełni wystarczy moc 5kW. Ten wydatek jest jednak 
dużo większy, gdyż mówimy o kwocie około kilkudziesięciu 
tysięcy złotych.

Elektrownia wiatrowa Bardy
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BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

CO SIĘ BARDZIEJ OPŁACA

SŁONECZNE? WIATROWE?

DOPŁATY

W krajach Unii Europejskiej średni udział energii uzyskiwa-
nej ze źródeł odnawialnych to 20 proc. produkcji energii. 
– W Polsce sytuacja wygląda znacznie gorzej. Dlatego UE 
zaleciła, aby do 2020 roku Polska zwiększyła udział energii 
ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym 
do 15 proc. 

W związku z tym odpowiednie ministerstwa
jak również samorządy organizują różnorakie
kampanie mające zachęcić Polaków do ochro-
ny środowiska naturalnego przez korzystanie 
z alternatywnych źródeł energii – dodaje Za-
mroczyński. Ponadto co jakiś czas otwierają 
się nowe szanse uczestnictwa w programach,
pozwalających uzyskać do� nansowanie in-
westycji w OZE. Przykładem może być Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, umożliwiają-
cy otrzymanie wsparcia � nansowego na te-
renie Mazowsza przy zakupie i montażu in-
stalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz 
kolektorów słonecznych. Warto dodać, że 
w przypadku dotacji unijnych przedsiębiorcy
mogą liczyć na zwrot nawet do 80 proc.
wszystkich wydatków na całą inwestycję.
Znacznie gorzej wygląda sytuacja w dopła-
tach do elektrowni wiatrowych. Obecnie 
polskie prawo nie przewiduje żadnych prefe-
rencyjnych dopłat do przydomowych turbin. 
Istnieje co prawda wsparcie � nansowe, ale na 
razie mogą z niego korzystać wyłącznie � rmy.
Oznacza to, że osoba prywatna musi pokry-
wać wszystkie nakłady inwestycyjne z wła-
snej kieszeni.

OGRANICZENIA

Na polskim rynku dostępne są moduły foto-
woltaiczne dopasowane niemal do wszyst-
kich rodzajów dachów. Trzeba jedynie pa-
miętać, że dla uzyskania optymalnego efektu 
ważne jest odpowiednie skierowanie modu-
łów fotowoltaicznych. – Optymalny jest kieru-
nek południowy. Jeśli nie ma możliwości skie-
rowania urządzeń właśnie tam należy wybrać 
kierunek położenia najbliższy południu, choć 
i to nie przekreśla możliwości montażu instala-
cji – uzupełnia ekspert z � rmy FreeVolt.

Do zbudowania przydomowej elektrowni nie 
potrzebujemy żadnych pozwoleń. Pamiętaj-
my jednak, że turbiny montowane są bez-
pośrednio na konstrukcji nośnej, a budowa 
niektórych z nich – bezpośrednio związanych 
z podłożem, wiąże się już z koniecznością 
uzyskania takiego pozwolenia. Alternatywą, 
choć nieco bardziej skomplikowaną, jest 
ulokowanie całej instalacji bezpośrednio na 
domu, który już posiada wszystkie pozwo-
lenia. Ważne jest również to, że efektywne 
funkcjonowanie elektrowni wiatrowej nie 
zależy wyłącznie od parametrów turbiny, 
ale również od jej położenia geogra�  czne-
go. Oczywiście najbardziej preferowane są 
bardzo wietrzne tereny. Są jednak miejsca 
w Polsce, które słyną z wielu bezwietrznych 
dni – np. rejon województwa małopolskiego. 

Istotne jest również ukształtowanie terenu. Im mniej przeszkód, tym nasza
elektrownia będzie lepiej działać. Turbiny muszą znajdować się powyżej po-
wierzchni dachu, a w ich pobliżu nie powinny występować inne wysokie 
obiekty. Przeszkodą utrudniającą sprawne funkcjonowanie elektrowni może 
być m.in. las czy znajdujący się niedaleko kilkupiętrowy blok mieszkalny. W ta-
kiej okolicy, z ekonomicznego punktu widzenia, inwestycja w turbiny wiatro-
we nie ma większego sensu. Inaczej jest z instalacją fotowoltaiczną. Okazuje 
się bowiem, że nawet przy niewielkiej ilości słońca może działać efektywnie.

ZWROT Z INWESTYCJI

Szacuje się, że zwrot inwestycji instalacji fotowoltaicznej (bez przyznanej do-
tacji) następuje zwykle po okresie około 6-10 lat przy żywotności modułów na 
poziomie 30 lat. Panele starszej generacji zwracały się dłużej – średnio 12-15 
lat. W przypadku instalacji dołączonej do sieci przedsiębiorcy zyskują dodat-
kowo możliwość odsprzedaży ewentualnej nadprodukcji energii.

Przydomowe elektrownie wiatrowe są tak konstruowane, żeby pracowały na 
niezbyt dużych wysokościach i wykorzystywały gorsze warunki wietrzności niż 
duże elektrownie wiatrowe. Uważa się, że dla średnich warunków, gdzie prze-
ciętne wiatry wieją z prędkością około 6,5 m/s, inwestycja może się zwrócić 
w okresie poniżej 6 lat. Przy większych średnich prędkościach wiatru ten czas 
może być nawet jeszcze krótszy. Może jednak się zdarzyć, że źle ulokowana 
elektrownia nigdy się nie zwróci jako inwestycja.                                      Autor: mp
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Polska, mimo że jest pod tym względem
jednym z najbogatszych państw europejskich,
dopiero odkrywa gorące skarby kryjące
się pod jej terytorium. W końcu jednak
niedoceniana energia geotermalna małymi
krokami zaczyna przebijać się ze swoim
ogromnym potencjałem.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

PODZIEMNY

SKARB

IZABELA KOZŁOWSKA

Przez ostatnie kilka lat Polska stawiała na energię wiatrową i słoneczną, odsta-
wiając na boczny tor bogactwo energii geotermalnej, która jest wewnętrznym 
ciepłem Ziemi gromadzącym się w skałach oraz w wodach. Co ważne, jest to 
niekończące się źródło. Na jej jakość nie mają wpływu ani czynniki zewnętrzne, 
takie jak pora roku i klimat, ani układ geopolityczny. Jest niezależna, stabilna 
jakościowo i cenowo. Szacunki nie pozostawiają wątpliwości – Polska mogłaby 
stać się drugą Islandią, gdyby zaczęła w pełni wykorzystywać posiadane przez 
siebie bogactwo. 

Mapa: http://mineralne.pgi.gov.pl/

Paweł Kupczak, wiceprezes PEC Geotermia Podhalańska, wy-
jaśnił w rozmowie z „BiE”, że obecnie wykorzystywane są trzy 
otwory produkcyjne i dwa chłonne. Mimo odniesionego sukcesu 
władze PEC Geotermia Podhalańska nie spoczywają na laurach 
i chcą zwiększyć wydajność otworów po to, aby kolejni mogli być 
podłączeni do sieci. W kolejce czeka już 123 nowych odbiorców 
z Zakopanego, Białego Dunajca, Poronina i Sza� ar. – Planujemy 
wybudować instalację geotermalną wykorzystującą proces techno-
logiczny ORC [Obieg Organiczny Rankine’a – przyp. red.]. Bazuje 
ona na cieczach niskowrzących. Chcemy wykorzystać zatłaczaną 
przez nas wodę o temperaturze 60 °C i przerobić ją na energię elek-
tryczną, co odbywałoby się dla nas bezkosztowo. Jedyny koszt, jaki 
musimy ponieść, to wybudowanie niezbędnej elektrowni – mówi 
Kupczak.

Instalacje oparte na procesie ORC, obok instalacji bazujących 
na Cyklu Kalina, wykorzystywane są w geotermalnych elektrow-
niach binarnych. Produkcja energii elektrycznej odbywa się dzię-
ki użyciu dwóch niemieszających się ze sobą płynów. System 
ORC jest bardziej rozpowszechniony. Tą technologię do generacji 
energii elektrycznej wykorzystuje się w ponad 70 elektrowniach 
geotermalnych na świecie. Jednak Geotermia Podhalańska ma 
szansę stać się wyjątkowa. Dlaczego? – Zazwyczaj geotermalne 
elektrownie wykorzystują w tym systemie wodę o temperaturze co 
najmniej 70 °C, tak jest na Alasce, i wyższą. My chcemy bazować na 
znacznie niższej temperaturze – podkreśla. Jeśli plany geotermal-
nej elektrowni z Podhala się powiodą, wówczas będzie to pierw-
szy obiekt na świecie, który bazować będzie na wodzie o tem-
peraturze poniżej 70 °C. – Jest to innowacyjne rozwiązanie, które 
wyróżniłoby nas w skali światowej. Na pewno sukces tej inwestycji 
odbiłby się dużym echem – dodaje Paweł Kupczak.

Izabela Kozłowska ukończyła Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu uzyskując, tytuł magistra politologii. Studiuje na Wydziale Nauk Eko-
nomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2011-2015 dziennikarz 
i redaktor portalu NaszDziennik.pl, od marca 2015 roku dziennikarz „Tygo-
dnika Solidarność”.

Polska 
stawiała 
ostatnio 
na energię
wiatrową 
i słoneczną, 
odstawiając
na boczny 
tor bogactwo 
energii
geotermalnej.

Geotermia 
Podhalańska,
elektrownia 
geotermalna

Kilka czynników wpływa jednak na to, że 
wciąż w Polsce ten rodzaj odnawialnych 
źródeł energii nie jest popularny. Przede 
wszystkim panują u nas znacznie trudniej-
sze warunki do rozwoju geotermii niż w Is-
landii. Ponadto w wielu miejscach albo nie 
ma sieci ciepłowniczej i eksploatacyjnej, 
albo trudno prowadzić negocjacje z ich 
właścicielami, co również stanowi istotny 
problem w budowie geotermii. Inną ba-
rierą jest ogromny wciąż koszt inwestycji.

BĘDZIE WIĘCEJ

Zasięg wód geotermalnych i ich złóż wy-
nosi, bagatela, 80 proc. powierzchni Polski, 
co mogłoby pokryć potrzeby energetycz-
ne 30 proc. terytorium kraju. Dotychczas 
udokumentowano pięćdziesiąt sześć złóż 
wód termalnych o temperaturze na wy-
pływie od 20 °C do 92 °C. W dwudziestu 
siedmiu miejscach powstały złoża wód do 
eksploatowania. Mimo coraz szerszej wie-
dzy na temat geotermii wykorzystywa-
nych jest zaledwie 25 proc. posiadanych 
przez Polskę zasobów. Niewątpliwie sy-
tuacja może ulec zmianie, gdyż poszerza 
się wiedza na temat geotermii oraz świa-
domość o korzyściach z niej płynących. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na początku 2017 
roku wskazywał, że możemy spodziewać 
się nowych odwiertów, bowiem do kon-
kursu na do� nansowanie do inwestycji 
dotyczących wytwarzania energii z odna-
wialnych źródeł wraz z podłączeniem tych 
źródeł do sieci dystrybucyjnej lub przesy-
łowej zgłoszono sześć wniosków.

WZÓR PODHALAŃSKI

Kiedy w 1993 roku powstała Geotermia 
Podhalańska, niewiele osób wierzyło w suk-
ces inwestycji. Dzisiaj, po 24 latach, ma 104 
kilometry sieci ciepłowniczej, do której 
podłączonych jest 1473 odbiorców.

Wśród nich największą część stanowią 
budynki jednorodzinne (56,6 proc.), bu-
dynki wielorodzinne (18,9 proc.), budyn-
ki usługowo-handlowe (8,3 proc.). Wśród 
odbiorców Geotermii Podhalańskiej są 
także hotele, pensjonaty i domy wczaso-
we, stanowiące 7 proc. odbiorców. Geo-
termia Podhalańska, po latach inwesty-
cji, od 2008 roku zaczęła przynosić zyski. 
To pokazuje, że potencjalni inwestorzy za-
interesowani geotermią muszą uzbroić się 
w cierpliwość.

SPOSÓB NA CO2 I RACHUNKI

Wykorzystywanie energii geotermalnej 
jest także ekologiczne i co ważne, poma-
ga w zlikwidowaniu lokalnych źródeł CO2 
oraz emisji gazów i pyłów, które są efektem 
ubocznym spalania paliw kopalnianych. 
Wyraźnie widoczne jest to na przykładzie 
Geotermii Podhalańskiej, która z roku na 
rok pozyskuje nowych odbiorców do sieci 
geotermalnej. W latach 1999-2016 dzięki 
PEC Geotermia Podhalańska ograniczono 
emisję CO2 o 488 tys. ton. Korzystający 
z energii geotermalnej odczuwają korzyść 
także � nansową. Z informacji otrzyma-
nych od PEC Geotermia Podhalańska wy-
nika, że średniomiesięczne opłaty brutto 
za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową 
dla domu o powierzchni 50 mkw. wyno-
szą 169 zł. Jeśli dom ma 100 mkw., to ten 
koszt wynosi 324 zł, przy 250 mkw. to 509 
zł. Natomiast Urząd Regulacji Energety-
ki oszacował, że za jeden GJ zakupiony 
w PEC Geotermia Podhalańska S.A. od-
biorca zapłacił 32,38 zł.
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Politycy i tak nie rozwiązaliby problemu glo-
balnego ocieplenia, na szczęście zrobi to 
technologia. Niszcząc porozumienie, które 
było oczkiem w głowie Obamy, Trump jakby 
odegrał się na poprzedniku. Oczywiście, miał 
też inne motywy. Nie lubi naukowców. Nie 
lubi też Chińczyków, a to właśnie oni – jak pi-
sał na Twitterze – „wymyślili globalne ocieple-
nie, żeby zniszczyć amerykański przemysł”.

Preludium do odrzucenia umowy był de-
montaż Agencji Ochrony Środowiska (EPA). 
Miliarder powierzył ją Scottowi Pruittowi, 
który jako prokurator generalny Oklahomy 
wytoczył tejże agencji proces za „sprzeczne 
z konstytucją narzucanie stanom federal-
nych norm emisji zanieczyszczeń”. Wkrótce 
okazało się, że Pruitt tylko wniósł skargę, a jej 
prawdziwym autorem była spółka naftowa 
Devon Energy Corporation. Poza tym według 
nowego szefa EPA „debata ekspertów o tak 
zwanych zmianach klimatu nie została roz-
strzygnięta”.

Na ceremonię odrzuceniową w Ogrodzie Ró-
żanym nie przyszła córka miliardera - Ivanka, 
jakby wystraszyła się bojkotu liberalnych zna-
jomych z Nowego Jorku. Nie zjawił się rów-
nież średni syn Eric. Być może promował za 
pieniądze podatników kolejną Trump Tower 
w obcych krajach, ale nie jest wykluczone, że 
podobnie jak Ivanka, chciał zaprotestować.

OPINIE

PIOTR MILEWSKI

WSTRZYMAŁ SŁOŃCE,

RUSZYŁ ZIEMIĘ

Decyzja Donalda Trumpa o wycofaniu się z porozumienia
paryskiego przyniesie mniej szkód, niż myślimy.

Trumpowi nie można odmówić
konsekwencji w spełnianiu 
obietnic złożonych 
mieszkańcom „Pasa Rdzy”, 
którzy zapewnili mu zwycięstwo.

Zdjęcie: Greenpeace Polska

Wszak nie upolował jeszcze niedźwiedzia polarnego, nie urżnął mu ogona i nie sfo-
tografował się z truchłem, jak robi w przypadku słoni, zaś decyzja taty może utrud-
nić łowiecki tryumf, bo białych niedźwiedzi zaraz nie będzie. Twardy elektorat 
Trumpa jest zachwycony. Prezydent zapewnił, że dzięki odrzuceniu porozumienia 
paryskiego amerykańscy robotnicy znów będą klasą średnią. Zupełnie jak robotni-
cy z Syrii i Nikaragui, które jako jedyne kraje poza USA nie należą do umowy. 

Trumpowi nie można odmówić konsekwencji w spełnianiu obietnic złożonych 
mieszkańcom „Pasa Rdzy” (Rust Belt), którzy zapewnili mu zwycięstwo. Część bu-
dżetowych programów wspierania czystej energii już skasował, a resztę kasuje. 
Naprawdę wierzy, że ropa jest lepsza. I węgiel też. Dlatego zrozumiałą w tym kon-
tekście decyzją było powierzenie funkcji sekretarza stanu prezesowi Exxon Mobile 
Rexowi Tillersonowi. Wynegocjuje lepsze kontrakty na kupno ropy. Jeszcze lepszy 
pomysł to mianowanie szefem Departamentu Energetyki Ricka Perry’ego, który 
chciał ów departament zlikwidować.

Będą nami rządzić demagodzy wybrani przez
frustratów, bo skutki globalizacji i postępu
technicznego odczuwa coraz więcej osób.

Piotr Milewski od 27 lat pracuje w Nowym Jorku. 
Jest korespondentem Radia Zet i Newsweeka, 
wcześniej współpracował z TVP, Tygodnikiem
Powszechnym, Przekrojem, Wprost i TVN 24. 
Wydał trzy książki.

Zdjęcie: Sebastian Indra/MSZ

Trudno uniknąć re� eksji, że jeśli nie oddamy władzy komputerom (gdy po-
wstaną w końcu kwantowe), to już zawsze będą nami rządzić demagodzy 
wybrani przez frustratów, bo skutki globalizacji i postępu technicznego od-
czuwa coraz więcej osób. Samoprowadzące się auta wykoszą zawodowych 
kierowców. Sztuczna inteligencja – księgowych i urzędników. Rozproszone 
bazy danych – bankierów, maklerów, prawników. Ostatnim robotnikom od-
biorą pracę drukarki przestrzenne. Destrukcja XXwiecznego stylu życia jest 
nieuchronna.

Niestety komputery uznałyby pewnie, że głównym zagrożeniem dla ludz-
kości jest ona sama, więc najlepiej ją eksterminować lub przerobić na coś 
pożytecznego – przykładowo na baterie, jak w „Matriksie”. A skoro mowa 
o bateriach, warto zwrócić uwagę, że fotoogniwa są coraz tańsze. Według 
Światowego Forum Ekonomicznego w roku 2030 produkowanie za ich po-
mocą elektryczności będzie kosztować o połowę mniej niż wykorzystywanie 
węgla i znacznie mniej niż spalanie innych węglowodorów.

Nim Trump zmienił obsadę Departamentu Energetyki, resort podawał staty-
styki, wedle których cena modułów słonecznych w przeliczeniu na wat ener-
gii spadła od 1980 r. z 22 dolarów do 3, czyli o 87 proc. A kiedy � rma energe-
tyczna buduje wielkie przetwórnie w rodzaju kalifornijskiej Topaz Solar Farm 
z 9 mln ogniw, koszt wynosi 1 dol./W. Do pokrycia całego zapotrzebowania 
energetycznego Stanów Zjednoczonych wystarczyłyby moduły zajmujące 
0,6 proc. powierzchni kraju.

W ostatniej dekadzie XIX wieku duże mia-
sta dosłownie znikały pod warstwą nawozu. 
Same tylko nowojorskie konie wydalały 950 
ton dziennie. Przewidywano, że wkrótce kupy 
łajna sięgać będą drugiego piętra. Pierwsza 
międzynarodowa konferencja urbanistycz-
na w roku 1898 skończyła się tydzień przed 
czasem, bo zebrani nie zdołali rozwiązać 
problemu numer jeden, czyli zagrożenia na-
wozem. 10 lat później Ford wypuścił Model T 
i problem rozwiązał się sam. Podobnie bę-
dzie z emisją gazów cieplarnianych. Czy ktoś 
wierzy w globalne ocieplenie, czy uważa – jak 
powiedział przyszły prezydent w roku 2014 – 
że to „bzdura” – i tak będzie wolał kupować 
tańszą energię słoneczną. Trump nie zawró-
ci postępu kijem, a już na pewno nie zmieni 
praw ekonomii.
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OPINIE

PRZEZ ZIELONE

OOKULARY

JAN LATUS

Czy da się jeszcze w Polsce – gdziekolwiek w świecie 
– uciec od polityki? I przestać myśleć o paliwie polity-
ki, czyli pieniądzach? 

Taką ucieczką dobrych i nadwrażliwych ludzi była 
kiedyś ekologia. Kontakt ze zwierzętami pozwalał za-
pomnieć o ułomnościach ludzkiej natury, a ucieczka 
w miejsca dzikie oddalała od dzikości miejskiej egzy-
stencji.

Ekologia nie jest już dłużej azylem nieszkodliwych, 
ale i nikomu niepotrzebnych idealistów. Jest bizne-
sem, i to z roku na rok większym. Co za tym idzie, staje 
sie też argumentem politycznym.

Ludzie w wększości zdają już sobie sprawę, że ochro-
na środowiska to „być albo nie być” naszej planety. 
Zignorowanie ekologii byłoby więc błędem śmiertel-
nym, w sensie dosłownym.

Dostrzegamy zagrożenia wielkiej skali, jak ocieplanie 
klimatu planety, wyczerpywanie się surowców natu-
ralnych, zaśmiecenie i skażenie akwenów wodnych. 
Raptem grunt zaczyna nam się palić pod nogami, 
nagle widzimy zagrożenia w coraz to mniejszych 
sprawach. Może wyginąć nasz ulubiony gatunek ryb, 
dziecko dostanie astmy z powodu smogu, powódź 
zniszczy nasz letni dom nad rzeką. Nie tylko coraz 
bardziej troszczymy się o swoje zdrowie i życie – mar-
twimy się także o Ziemię. Widzimy jej postępującą 
degradację, oszpecanie miejsc niegdyś pięknych, 
przerzedzanie się lasów, mętnienie wód.

Dobrą cechą ostatnich trzech dekad w Polsce było 
przyjmowanie do wiadomości europejskiego myśle-
nia ekologicznego. Czasem było to adaptowanie mód, 
innym razem – dostosowanie się do obowiązujących 
praw unijnych. W tej trosce o zachowanie czystości 
kraju, ale i zdrowia dziecka i dobrego samopoczucia 
domowego psa, zbliżaliśmy się do najbogatszych 
w empatię, najbardziej cywilizowanych krajów. Przy 
okazji dostrzegaliśmy też coraz częściej, jak skażenie 
środowiska uderza nas po kieszeni, jak obniża jakość 
życia i osłabia na dłuższą metę kraj.
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NASZA ODPOWIEDZIA
NA KORNIKA BYLA
WYCINKA BIALOWIEZY...

NASZA ODPOWIEDZIA
NA PIJAWKI BEDZIE
OSUSZENIE MAZUR!

Czy da się jeszcze w Polsce – gdziekolwiek w świecie – 
uciec od polityki? I przestać myśleć o paliwie polityki, czyli 
pieniądzach?

Taką ucieczką dobrych i nadwrażliwych ludzi była kiedyś 
ekologia. Kontakt ze zwierzętami pozwalał zapomnieć o 
ułomnościach ludzkiej natury, a ucieczka w miejsca dzikie 
oddalała od dzikości miejskiej egzystencji.

Ekologia nie jest już dłużej azylem nieszkodliwych, ale i 
nikomu niepotrzebnych idealistów. Jest biznesem, i to 
z roku na rok większym. Co za tym idzie, staje sie też 
argumentem politycznym.

Ludzie w wększości zdają już sobie sprawę, że ochrona 
środowiska to “być albo nie być” naszej planety. 
Zignorowanie ekologii byłoby więc błędem śmiertelnym, 
w sensie dosłownym. 

Dostrzegamy zagrożenia wielkiej skali, jak ocieplanie 
klimatu planety, wyczerpywanie się surowców 
naturalnych, zaśmiecenie i skażenie akwenów wodnych. 
Raptem grunt zaczyna nam się palić pod nogami, nagle 
widzimy zagrożenia w coraz to mniejszych sprawach. 
Może wyginąć nasz ulubiony gatunek ryb, dziecko 
dostanie astmy z powodu smogu, powódź zniszczy nasz 
letni dom nad rzeką. Nie tylko coraz bardziej troszczymy 
się o swoje zdrowie i życie – martwimy się także o Ziemię. 
Widzimy jej postępującą degradację, oszpecanie miejsc 
niegdyś pięknych, przerzedzanie się lasów, mętnienie 
wód.

Dobrą cechą ostatnich trzech dekad w Polsce było 
przyjmowanie do wiadomości europejskiego myślenia 
ekologicznego. Czasem było to adaptowanie mód, innym 
razem – dostosowanie się do obowiązujących praw 
unijnych. W tej trosce o zachowanie czystości kraju, ale i 
zdrowia dziecka i dobrego samopoczucia domowego psa, 
zbliżaliśmy się do najbogatszych w empatię, najbardziej 
cywilizowanych krajów. Przy okazji dostrzegaliśmy też 
coraz częściej, jak skażenie środowiska uderza nas po 
kieszeni, jak obniża jakość życia i osłabia na dłuższą metę 
kraj.

W takim to okresie – ekologicznego przebudzenia i mody 
na wszystko,  co “zielone” , ale i pewnego upolitycznienia 
decyzji dotyczących ekologii – celebrujemy 20-lecie  

“Biznesu i Ekologii”, jedynej tego rodzaju publikacji w Polsce. 
Przy tej okazji dokonaliśmy pewnych zmian w kształcie i 
formule czasopisma. Przebudowujemy także nasz portal www.
biznesiekologia.com na bardziej nowoczesny i multimedialny.

Bez względu na bieżącą politykę, doraźne decyzje i 
obowiązujące w danym momencie przepisy, ekologia będzie 
coraz ważniejszym aspektem naszego życia. I coraz większym 
biznesem – dla całego kraju, małych fi rm, poszczególnych 
osób.

Będziemy w czasopiśmie i na portalu nie tylko poruszać serca 
Czytelników opisami ekologicznych zagrożeń i spustoszeń, 
ale również dawać im nadzieję, przedstawiając rozwiązania, 
sugerując zmiany, a także pokazując szanse na oszczędności 
i zarobek.

Wśród naszych współpracowników zawsze znajdowali się 
wybitni specjaliści od ekologii i związanej z nią gospodarki. 
Teraz coraz częściej dołączają do nich młodzi entuzjaści, bo 
nie brakuje ich wśród ekologów. Będziemy działać razem, żeby 
Polska była krajem czystym i nieskażonym. 

PRZEZ ZIELONE

KULARY

W takim to okresie – ekologicznego przebudzenia i mody na wszystko, co 
„zielone” , ale i pewnego upolitycznienia decyzji dotyczących ekologii – 
celebrujemy 20-lecie „Biznesu i Ekologii”, jedynej tego rodzaju publikacji 
w Polsce. Przy tej okazji dokonaliśmy pewnych zmian w kształcie i formule 
czasopisma. Przebudowujemy także nasz portal www. biznesiekologia.
com na bardziej nowoczesny i multimedialny.

Bez względu na bieżącą politykę, doraźne decyzje i obowiązujące w da-
nym momencie przepisy, ekologia będzie coraz ważniejszym aspektem 
naszego życia. I coraz większym biznesem – dla całego kraju, małych � rm, 
poszczególnych osób.

Będziemy w czasopiśmie i na portalu nie tylko poruszać serca Czytelników 
opisami ekologicznych zagrożeń i spustoszeń, ale również dawać im na-
dzieję, przedstawiając rozwiązania, sugerując zmiany, a także pokazując 
szanse na oszczędności i zarobek.

Wśród naszych współpracowników zawsze znajdowali się wybitni specja-
liści od ekologii i związanej z nią gospodarki. Teraz coraz częściej dołączają 
do nich młodzi entuzjaści, bo nie brakuje ich wśród ekologów. Będziemy 
działać razem, żeby Polska była krajem czystym i nieskażonym.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W WERSJI ONZ

Wreszcie dobre 
wiadomości ze świata: 
w 2013 roku ponad 
767 milionów ludzi 
żyło poniżej granicy 
ubóstwa, tj. za mniej 
niż 1,90 dolarów 
dziennie.

Dla porównania, w 1999 roku liczba ta wy-
nosiła 1,7 mld. Oznacza to spadek wskaź-
nika ubóstwa z 28 proc. w 1999 roku do 
11 proc. w 2013 roku. W siedzibie głównej 
ONZ w Nowym Jorku odbyło się Forum 
Polityczne Wysokiego Szczebla. Od 10 do 
19 lipca ponad 40 państw, zarówno roz-
wijających się, jak i rozwiniętych, przed-
stawiło swoje plany w zakresie realizacji 
Celów Zrównoważonego Rozwoju (Susta-
inable Development Goals – SDGs). Niech 
będzie to pretekstem, by bliżej przedsta-
wić Forum.

Przed rozpoczęciem spotkania w Nowym 
Jorku Ośrodek Informacji ONZ w Warsza-
wie unic.poland@unic.org zorganizował 
wideokonferencję, podczas której łączono 
się z siedzibą główną ONZ. (W konferencji 
uczestniczył także przedstawiciel „BiE”). 
Tematem przewodnim nowojorskiego 
Forum było „Wykorzenienie ubóstwa 
i promowanie dobrobytu w zmieniającym 
się świecie”. Podczas spotkania dokonano 
szczegółowego przeglądu siedmiu Celów 
Zrównoważonego Rozwoju dot. ubóstwa, 
głodu, zdrowia, równości płci, przemysłu, 
środowiska lądowego oraz partnerstwa 
na rzecz Celów.

Podczas Forum przeprowadzono przeglądy realizacji Celów przez 44 państwa, 
zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się, na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia. 
Odbyło się również spotkanie ministerialne, podczas którego dokonano prze-
glądu siedmiu Celów Zrównoważonego Rozwoju:

Cel 1:  Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie;
Cel 2:  Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze   
 odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo;
Cel 3:  Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie 
 oraz promować dobrobyt;
Cel 5:  Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycje kobiet i dziewcząt;
Cel 9:  Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone 
 uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność;
Cel 15:  Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie
 ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, 
 zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji 
 gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej;
Cel 17:  Wzmocnić środki wdrażania i rewitalizacji globalnego partnerstwa 
 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są zawarte w Agendzie na Rzecz Zrównowa-
żonego Rozwoju 2030, przyjętej jednomyślnie przez wszystkie państwa człon-
kowskie ONZ we wrześniu 2015 roku.

CZYM SĄ CELE ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU?

17. Celów Zrównoważonego Rozwoju, zawierających 169 za-
dań, stanowią sedno Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.
Skupiają się one na trzech podstawach zrównoważonego roz-
woju: wzroście gospodarczym, włączeniu społecznym i ochro-
nie środowiska. Rządy państw, sektor biznesowy i społeczeń-
stwo obywatelskie podjęły już zobowiązania dotyczące realiza-
cji Celów. Ich efektywne wdrażanie jest najlepszą drogą do za-
pewnienia dobrobytu i polepszenia standardu życia wszystkich
ludzi na świecie, tak by nikt nie został pominięty.

JAK OSIĄGNĄĆ CELE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

Pomyślna realizacja Celów zależy od tworzenia i wdrażania zrów-
noważonej polityki, programów i planów przez poszczególne 
państwa. Państwa są odpowiedzialne za dokonanie okresowych 
przeglądów realizacji Celów na szczeblu krajowym, regional-
nym i globalnym. Aby usprawnić proces monitorowania reali-
zacji Celów i związanych z nimi zadań, rządy państw opracują 
nowe krajowe wskaźniki na podstawie globalnych wytycznych. 
Co roku, na szczeblu globalnym podczas Forum Politycznego 
Wysokiego Szczebla jest dokonywany przegląd realizacji Celów.
Ministrowie pochodzący zarówno z krajów rozwiniętych, jak 
i rozwijających się, a także przedstawiciele społeczeństwa oby-
watelskiego, sektora prywatnego, środowiska akademickiego
i innych ugrupowań.

Debaty Forum były rejestrowane i transmitowane na cały świat Zdjęcia: ONZ

DLACZEGO PRZEGLĄDY POSTĘPU
MAJĄ TAK DUŻE ZNACZENIE?

Składając raporty, państwa dobrowolnie dokonują przeglądu
swoich osiągnięć, podkreślając w ten sposób zaangażowanie 
w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dyskusje nad 
krajowymi raportami pozwalają na identy� kację nowych pro-
blemów, mobilizowanie wsparcia do ich przezwyciężania oraz 
na wypracowanie rekomendacji. Pomyślne osiąganie Celów 
przez poszczególne kraje pozwoli na opracowanie efektyw-
nych rozwiązań istotnych globalnych problemów, takich jak 
zmiany klimatyczne, walka z ubóstwem oraz budowa solid-
nych podstaw stabilności i pokoju na świecie.

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

Zrównoważony rozwój został zde�  niowany jako taki, któ-
ry odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania 
przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich 
potrzeb. Zrównoważony rozwój wymaga podjęcia wspólnego 
wysiłku w budowę zrównoważonej i odpornej na skutki ka-
tastrof przyszłości dla wszystkich ludzi na świecie oraz naszej 
planety. Wyeliminowanie ubóstwa, zmniejszenie nierówności 
społecznych i zwalczanie zmian klimatycznych to niezbędne 
elementy zrównoważonego rozwoju. Agenda na Rzecz Zrów-
noważonego Rozwoju 2030 łączy społeczny, ekonomiczny 
i środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju. Takie holi-
styczne podejście stanowi klucz do osiągnięcia zrównoważo-
nego rozwoju.                                                                                (opr. jl)

Zostały one wprowadzone w życie w styczniu 2016 roku, stanowiąc nowe po-
dejście do globalnych problemów, takich jak ubóstwo, nierówności społeczne, 
degradacje środowiska i toczące się kon� ikty zbrojne. Zgodnie z postanowie-
niami Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, co roku odbywać 
się będzie Forum, podczas którego przeprowadzane będą przeglądy realizacji 
Celów przez poszczególne państwa, zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się, 
na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia.

CO TO JEST FORUM POLITYCZNE
WYSOKIEGO SZCZEBLA

Forum to platforma wielostronnej współpracy partnerskiej służąca wymianie 
doświadczeń zdobytych przy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Fo-
rum ma promować nowe podejście do zrównoważonego rozwoju polegają-
ce na zintegrowaniu kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. 
Jakie jest zadanie Forum w kwestii zrównoważonego rozwoju? Zadaniem 
Forum jest wypracowanie wspólnej polityki, wytycznych i rekomendacji, które 
mają wzmocnić wdrażanie Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych 
w niej 17. Celów.



GRUDZIEŃ 2017 / nr 14852 biznes i EKOLOGIA 53GRUDZIEŃ 2017 / nr 148

MARIAN E. POLAK

NAJKRÓTSZA HISTORIA

ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU

W Kykuit, majętności założyciela Standard Oil i najbogatszego Amerykanina 
Johna D. Rockefellera, wśród limuzyn z początku XX stulecia stoi także 
samochód elektryczny.

Pod maską auta, które zbudowano w 1918 roku w stolicy amerykańskiej 
motoryzacji Detroit, kryją się – zamiast baku na benzynę – trzy masywne, 
jaskrawożółte baterie. Ten niewielki samochód nie był w tamtych czasach 
osobliwością. Przeciwnie: w epoce pary i elektryczności samochody napę-
dzała bowiem… para i elektryczność. Baterie szybko wygrały rywalizację 
z kotłami parowymi, a także z pierwszymi pojazdami zasilanymi ropą, wy-
grywając z nimi niezawodnością i łatwością obsługi. Były to bowiem czasy, 
gdy do uruchomienia głośnego i ziejącego spalinami silnika potrzebna 
była korba, a do jej obsługi – silne męskie ramię.

PIERWSZY BYŁ SILNIK ELEKTRYCZNY

Sam silnik elektryczny jest zresztą historycznie starszy od tego na paliwo 
płynne. Zasadę działania ogniw galwanicznych znano już od roku 1800, 
czyli od debiutu wynalazku Alessandra Volty. Pierwsza demonstracja pod-
staw działania silnika elektrycznego przez Michaela Faradaya odbyła się 21 
lat później, dzięki czemu w 1834 roku Thomas Davenport zaprezentował 
pierwszy samochód z napędem elektrycznym. 

Choć był to zaledwie miniaturowy model 
pojazdu, to jednak o� cjalny tytuł ojca mo-
toryzacji przypadł w ten sposób kowalowi 
z Ameryki. A konkurencja była spora, bo 
równolegle nad podobnymi rozwiąza-
niami pracował w Holandii Sibrandus S. 
Groningen, a w Szkocji Robert Davidson 
z Aberdeen. Niektóre źródła to właśnie 
jemu przypisują historyczną rolę konstruk-
tora pierwszego w dziejach funkcjonalne-
go auta na baterie (wcześniej powstawały 
wyłącznie modele). Jego samochód po-
wstał w 1837 roku, a później skonstru-
ował on jeszcze elektryczną lokomotywę 
„Galvani” pokazywaną na Royal Scottish 
Society of Art. Exhibition w 1841 roku. 
W latach 1832-1839 konstrukcją pojaz-
dów szynowych z napędem elektrycznym 
zajmował się także brytyjski wynalazca 
Robert Anderson.

Na praktyczne zastosowanie tych techno-
logii trzeba było poczekać do roku 1881, 
kiedy Francuz Gustave Trouve zbudował 
pionierski pojazd elektryczny napędzany 
silnikiem Siemensa. 

La Jamais Contente, zbudowany w 1899 roku przez Belga
Camille’a Jenatzy’ego, osiągnął rekordową prędkość 100 km/godz.

Elektryczny samochód z XIX wieku

Marian E. Polak – � lolog i tłumacz, z przekonań ekolog, 
z zawodu gra� k komputerowy i publicysta. Tłumacz poezji Leśmiana 
na angielski, współautor i autor kilku książek.

Przełom
przyniósł rok
1859, kiedy
Gaston Plante
skonstruował
w Belgii
pierwszy
w dziejach
akumulator
kwasowo-
ołowiowy.

Zdjęcia: Wikimedia, materiały producentów

Tankowanie przyszłości (Chevrolet Spark)

Mógł się on rozpędzić do 12 km/h, co jak na trójkołowiec było 
przyzwoitym wynikiem. Rok później nowy rekord (14 km/h) usta-
nowił inny trójkołowiec, skonstruowany przez Anglików Williama 
Ayrtona i Johna Perry’ego.

Przełom przyniósł rok 1859, kiedy Gaston Plante skonstruował 
w Belgii pierwszy w dziejach akumulator kwasowo-ołowiowy, 
a dekadę później kolejny Belg – Zenobe Gramme, wynalazł ko-
mutator, dzięki czemu udało się stworzyć pierwszy elektryczny 
silnik napędzany prądem stałym. Wcześniej brakowało autom 
odpowiedniego źródła zasilania. Ówczesne baterie nie dość, że 
były mało wydajne, to nie nadawały się do ponownego ładowa-
nia. Dopiero dzięki akumulatorom i nowego typu silnikom sektor 
aut elektrycznych nabrał przyspieszenia. W sensie dosłownym: 
samochody na baterie zaczęły bić rekordy prędkości. Pojazd skon-
struowany przez Charlesa Jeantauda w 1898 roku wyciągał 63 
km/h, a zbudowane rok później przez Camille’a Jenatzy’ego auto 
o nazwie La Jamais Contente przekroczyło barierę 100 km/h.

Samochody elektryczne górowały wtedy nad konkurencją „pa-
rowców” i „spalinowców” nie tylko prędkością. Miały też prostszą 
konstrukcję, łatwiejszy serwis i mniejszą awaryjność. Sektor aut 
na baterie rozwijał się więc dynamicznie aż do lat 90. XIX stulecia, 
kiedy doszło do inauguracji silnika spalinowego i innych rozwią-
zań technicznych przesądzających o tym, że dziś na drogach do-
minują benzyniaki.

SPISEK WIELKICH NAFCIARZY

Kiedy John Rockefeller zakładał w 1870 r. pierwszy w Stanach 
prywatny koncern naftowy, po drogach Ameryki jeździło niemal 
30 tys. aut elektrycznych, co stanowiło prawie 40 proc. wszyst-
kich pojazdów zarejestrowanych w USA. A jednak ostatecznie 
wygrały tę rywalizację auta na paliwa płynne, eliminując z rynku 
pojazdy o napędzie elektrycznym produkowane wtedy masowo 
przez Baker Motor Vehicle Company w Cleveland, Stud baker 
Automobile Company z Indiany i Detroit Automobile Company 
z Michigan.

Z jednej strony przyczyniły się do tego nowatorskie rozwiązania 
zastosowane w samochodach benzynowych, które poprawiły ich 
parametry techniczne. Z drugiej zaś – dynamicznie rozwijające 
się koncerny naftowe dostrzegły w sektorze motoryzacyjnym 
obiecujący rynek zbytu i zadbały o skuteczną eliminację kon-
kurencji. Samochód na baterie w garażu amerykańskiego króla 
ropy to jedyna inwestycja magnata z sektora Big Oil w biznes 
konkurencji.

Konstruktorzy i producenci samochodów elektrycznych nie złoży-
li broni. Od tamtej pory w dziejach motoryzacji odnotowano kilka 
prób powrotu aut na baterie na światowe drogi. Jak do tej pory 
nieudanych, ale wiele wskazuje na to, że za niepowodzenia ciągle 
odpowiada nie tyle technologia, co interesy wielkich nafciarzy.

Dzieje walki Big Oil z samochodami na baterie ob� tują w epi- 
zody, które dają pole do popisu autorom teorii spiskowych. Jed-
ną z najbardziej spektakularnych jest historia EV-1, od 1996 roku 
testowanego przez koncern GM. Na jej podstawie powstał gło-
śny � lm dokumentalny pod tytułem jak z kiepskiego kryminału: 

„Kto zabił samochód elektryczny” („Who 
Killed th Electric Car”, 2006). Dziennikar-
skie śledztwo doprowadziło autorów do-
kumentu do konkluzji, że za wycofaniem 
auta z rynku, po tym jak odniosło spekta-
kularny sukces wśród użytkowników, stali 
Wielcy Nafciarze (Big Oil). I że to pod wpły-
wem lobby paliwowego GM zdecydował 
o wycofaniu go z rynku.

Po morderstwie na EV1 sprawa aut elek-
trycznych na ponad dekadę przestała 
niepokoić producentów paliw płynnych, 
ale problem znów powrócił i tym razem 
trudno będzie złomować prototypy na 
pustyni w Nevadzie, bo kwestia samocho-
dów ekologicznych zrobiła się prioryte-
towa. Większość koncernów samochodo-
wych ma albo będzie miała w najbliższej 
przyszłości nawet po kilka modeli samo-
chodów elektrycznych. Coraz zresztą do-
skonalszych. Ich parametry techniczne 
są równie dobre, o ile nie lepsze, niż aut 
benzynowych, usterkowość minimalna, 
a koszt eksploatacji czterokrotnie niższy, 
niż tych na paliwa płynne czy gaz. A jeśli 
źródłem zasilania będą baterie słoneczne, 
to samochód elektryczny będzie też przy-
jazny środowisku.

SKOŁOWANY ŚWIAT
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PIASKOWA

SAMOWOLKA

Nielegalne wydobywanie piasku, 
żwiru czy kruszywa nadal jest 
w Polsce problemem, choć 
jego skala powoli się zmniejsza.

JOANNA KOSMALSKA

Dwa lata temu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wy-
niki kontroli dokonanej w województwie Wielkopolskim, 
z której wynikało, że 80 proc. nielegalnie wydobywanych 
kopalin to piasek i żwir. Można domniemywać, że podob-
nie wygląda to w całym kraju. Nielegalne wydobycie to nie 
tylko dewastacja terenu, rabunkowa gospodarka surowco-
wa, ale także istotny aspekt � nansowy. Przedsiębiorca, któ-
ry uzyskał koncesję na wydobywanie kopalin, wnosi opłatę 
eksploatacyjną. Jej część tra� a do gminy, a pozostała do 
Funduszu Ochrony Środowiska.

W przypadku nielegalnej eksploatacji opłaty oczywiście 
nie ma. Aleksander Kabziński z Polskiego Związku Produ-
centów Kruszyw mozolnie przez wiele lat szukał sojuszni-
ków do walki z nielegalnym wydobyciem. Podczas kon-
ferencji Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii już 
w 2012 roku informował, że w skali kraju blisko 20 proc. 
pozyskiwanych piasków, liwrów i kruszyw jest nielegalnie. 
Mówił także o niezbędnych rozwiązaniach prawnych, aby 
ten stan rzeczy zahamowa.

SZYBKA EGZEKUCJA

Jego zdaniem na władze samorządowe nie bardzo moż-
na liczyć. Mimo że tracą one z tytułu nieuiszczanych 
opłat, zdają się być mało zainteresowane wykrywaniem 
i ściganiem tego procederu. Zdaniem NIK głównym 
powodem takiego stanu rzeczy był brak ludzi. Nadzór 
nad gospodarowaniem zasobami kopalin wymaga wie-
dzy i doświadczenia. Starostowie nie byli przygotowani 
organizacyjnie do wykonywania obowiązków organu 
administracji geologicznej.

Tylko w dwóch z siedmiu skontrolowanych starostw 
zatrudniano geologów powiatowych. W pozostałych 
zadania związane z nadzorem geologicznym wykony-
wali pracownicy niemający żadnych ku temu kwali� ka-
cji. Efektem tego była dowolna interpretacja przepisów 
związanych z wydawaniem koncesji, naliczaniem opłat 
i ochroną przed nielegalnym wydobyciem 

W ostatnim okresie, z uwagi na zmiany w przepisach, za-
dania kontroli ma Nadzór Górniczy, który zdaniem Alek-
sandra Kabzińskiego działa dość sprawnie, wykrywając 
rocznie 100 do 120 nielegalnych wyrobisk, ale... nie ma 
możliwości bezpośredniej egzekucji. Sprawy tra� ają do 
sądu i ciągną się latami. Ba, bywa gorzej, o czym pisali 
kontrolerzy NIK: nawet mimo informacji o nielegalnym 
wydobyciu starostowie nie kierowali spraw do organów 
ścigania. A kiedy już tam tra� ały, bywały często umarza-
ne. Dlaczego? W większości przypadków do ujawnienia 
nielegalnego wydobycia dochodziło po fakcie. Dziura 
w ziemi była czasem jedynym jej dowodem. Ustalenie 
sprawców napotykało na trudności, nie można było 
także obliczyć wartości szkód. W ocenie Kabzińskiego 
sytuacja uległa poprawie. Wykorzystywanie nielegalnie 
wydobywanych piasków, żwirów i kruszyw to już nie 
20, lecz 15 proc. To przede wszystkim rezultat zastoju 
w budowie auto.strad i dróg szybkiego ruchu. Nadzie-
ją na to, że ten proceder zostanie ukrócony, jest tylko 
nowa ustawa o Służbie Geologicznej, która przyzna jej 
uprawnienia egzekucyjne.

Państwowy Instytut Geologiczny
PIB zidentyfi kował 3600 miejsc
nielegalnego wydobycia kopalin,
z czego w 200 była to działalność 
zorganizowana.

Joanna Kosmalska przez kilkanaście lat pisała o badaniach
naukowych dla miesięcznika Politechniki Warszawskiej. 
Obecnie specjalizuje się w tematyce ekologicznej.Żwirownia w Mrzezinie Zdjęcie: Wikimedia

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI

ZIELONE

ALUMINIUM

Największe koncerny przemysłowe 
opracowują technologie tak, 
by były przyjazne środowisku. 
Pionierami w tym zakresie są 
producenci aluminium.

Właściwości aluminium i jego 
potencjał recyklingowy pozwalają 
tworzyć energooszczędne
i przyjazne środowisku rozwiązania.

Ze względu na swoją trwałość, właściwości antykorozyjne i wy-
jątkową odporność na działanie czynników zewnętrznych alu-
minium znajduje zastosowanie w większości gałęzi przemysłu. 
Wytwarza się z niego słupy oświetleniowe, podzespoły wykorzy-
stywane w branży energetycznej, a także oprawy oraz elementy 
oświetlenia LED. Oświetlenie drogowe, światła samochodowe, 
telebimy, muzea, a nawet nasze domy – wszędzie tam możemy 
spotkać to wyjątkowo energooszczędne rozwiązanie. Rozwój 
technologii LED umożliwił opracowanie diod, któreświecą dużo 
mocniejszym i jaśniejszym światłem niż tradycyjne świetlów-
ki przy czym zużywają mniej prądu, a ich trwałość mierzy się 
w tysiącach godzin – średnio światłem LED możemy rozjaśniać 
przestrzeń od 25 000 do niemal 50 tys. h. Źródła światła oparte 
na tym rozwiązaniu mają dzięki temu nawet 25-krotnie dłuższy 
okres eksploatacji.

Od klasycznych żarówek energooszczędnych „ledy” odróżnia
prędkość świecenia pełnym światłem. Wybierając pierwsze, 
musimy liczyć się z tym, że na ich pełne rozświetlenie będziemy 
musieli poczekać. Z kolei lampy LED (jako zamienniki tradycyj-
nych żarówek i żarówek z odbłyśnikiem) od momentu włączenia
wykorzystują pełną moc, nie pobierając przy tym większej ilości 
prądu.

Co ważne w nurcie eko, lampy LED nie zawierają rtęci 
i innych metali niebezpiecznych dla naszego środowi-
ska. Wysoka sprawność diod sprawia, że nie nagrze-
wają oświetlanej powierzchni – co gwarantuje bezpie-
czeństwo eksploatacji także w obiektach wyjątkowo 
wrażliwych na wzrost temperatury.

ŚWIATŁO I ALUMINIUM

Aluminium, jako materiał, który można bezpiecznie 
utylizować, jest obok PCV i miedzi najczęściej wyko-
rzystywanym w produkcji opraw LED materiałem.
Wyróżniają go jednak wyjątkowe walory estetyczne, 
a także trwałość i funkcjonalność, dzięki którym z ła-
twością uzyskamy bezpieczne komponenty.

Mimo że dioda LED efektywnie przetwarza energię 
elektryczną na światło, to i tak zespoły taśm LED-
owych dość silnie się nagrzewają. Pro� le z wysokiej 
jakości anodowanego aluminium z łatwością odpro-
wadzają wygenerowane ciepło dzięki dodawanym do 
nich radiatorom. Dla poprawy efektywności radiatora 
poddaje się go procesowi powierzchniowego ano-
dowania. – Taki proces „stabilizuje” powierzchnię suro-
wego aluminium poprzez jej kontrolowane utlenienie 
i uszczelnienie, zabezpiecza jego powierzchnię, poprawia
wytrzymałość, trwałość i odporność na ścieranie oraz
uszkodzenia mechaniczne – mówi Artur Skonieczny, 
production manager w Sapa Aluminium, producencie
pro� li i podzespołów aluminiowych. Producenci pro� li 
aluminiowych są świadomi, jak dokładne potra�  ą być 
wymagania klientów. Z tego względu oferują także 
możliwość indywidualnego zaprojektowania dedyko-
wanego radiatora, aby ten najefektywniej odbierał cie-
pło z nagrzewających się elementów elektroniki.     (as)

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI
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SEGREGACJA?
ZA KILKA LAT

W lipcu weszły w życie nowe przepisy 
segregowania odpadów. Na zmiany 
poczekamy jednak nawet kilka lat.

Jak będzie teraz wyglądać segregacja? Do zielonego pojemnika 
wrzucimy szkło, papier do niebieskiego, metale i plastik do żół-
tego, a resztki kuchenne do brązowego. Jeżeli szkło zbiera się 
w podziale na bezbarwne i kolorowe, to szkło bezbarwne zbiera 
się w pojemnikach koloru białego, a szkło kolorowe w pojemni-
kach zielonych. Wcześniej każda gmina dowolnie ustalała zasady. 
W części gmin odpady były zbierane z podziałem na frakcję su-
chą i mokrą. W pozostałych frakcji było więcej, w związku z czym
nowe zasady niewiele się różnią od obecnie obowiązujących.

Wejście w życie przepisów 1 lipca realnie nie oznacza, że se-
gregowanie odpadów w każdej gminie będzie wyglądać iden-
tycznie. Zgodnie z rozp. ministra środowiska z 29 grudnia 2016, 
najpóźniej do 31 grudnia 2017 pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych powinny być odpowiednio oznakowane. 
Pojemniki powinny zostać wymienione na nowe zgodnie z no-
wym systemem najpóźniej do 30 czerwca 2022. Jeśli w dniu wej-
ścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) 
obowiązują zawarte przez gminy umowy na odbieranie lub od-
bieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości, zachowują one swoją ważność do czasu, na 
który zostały zawarty, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021.

Najważniejszą zasadą WSSO jest oddzielenie odpadów od su-
rowców, których nie da się przetworzyć, jak: tworzywa sztuczne 
i metale, papier, szkło i o pady biodegradowalne.

Monika Śliż – absolwentka UJ w dziedzinie dzienni-
karstwa oraz WSPiA w zakresie administracji publicz-
nej. Od 7 lat pracuje jako podinspektor ds. gospodarki 
odpadami komunalnymi w UGiM w Sokołowie Młp.

Zasadą Wspólnego Systemu Segregacji 
Odpadów jest oddzielenie surowców od odpadów, 
których nie da się przetworzyć. Tymi surowcami 
są tworzywa sztuczne i metale, papier, 
szkło i odpady biodegradowalne.

Każda gmina ma też regulamin utrzymania 
czystości i porządku, gdzie znajdują się infor-
macje nt. selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych, jak: przeterminowa-
ne leki i chemikalia, zużyte baterie i akumula-
tory, zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyte opony, odpady zielone oraz odpady 
budowlane i rozbiórkowe stanowiące od-
pady komunalne. Oznacza to, że należy wy-
segregować je ze strumienia odpadów. Jeśli 
w naszym koszu znajdują się odpady, które 
nie pasują do żadnej z tych kategorii, najczę-
ściej będą to odpady zmieszane, które nie 
nadają się już ani do ponownego przetwo-
rzenia, ani do recyklingu i pozostawiamy je 
w koszu na odpady zmieszane.

Jeśli w urzędzie deklarujemy, że będziemy 
odpady segregować, nie oznacza to, że nie
możemy oddać odpadów niesegregowanych. 
Opłata, którą uiszczamy, obejmuje odpady se-
gregowane i niesegregowane. Jednak jeśli de-
klarujemy, że będziemy segregować, a w ko-
szu na odpady niesegregowane znajdą się np. 
szklane czy plastikowe butelki, to oznacza, że 
nie dopełniliśmy obowiązku segregacji.

W każdej gminie obowiązują co najmniej 
dwie stawki: niższa za odpady segregowane, 
wyższa za zmieszane. Jeśli stawki te nie będą 
się znacznie różnić, mieszkańcy mogą jednak 
dojść do wniosku, że segregowanie im się po 
prostu nie opłaca. Cena za 1 Mg odpadów 
zmieszanych często jest trzy razy wyższa niż 
odpadów segregowanych. Jeśli stosunek 
masy odpadów zmieszanych do masy odpa-
dów segregowanych będzie zbyt wysoki, to 
gmina będzie zmuszona podwyższyć opła-
tę, bo do systemu nie można dopłacać. Jeśli 
gminy nie osiągną odpowiednich poziomów 
gospodarowania odpadami, za każdą braku-
jącą tonę zapłacą wysokie kary, co także prze-
łoży się na wzrost opłaty.

ZIELONE MIASTA

KLAUDYNA MOGIELSKA

WYŁĄCZNIE ELEKTRYCZNE
SAMOCHODY WE FRANCJI

Francuski rząd planuje wprowadzenie zakazu sprzedaży benzyny oraz 
oleju napędowego przed 2040 r. W Paryżu władze chcą zminimalizo-
wać ruch samochodowy m.in. poprzez wydzielanie specjalnych stref, 
gdzie zabronione jest parkowanie pojazdów w niedziele.

WPŁYW NATURALNYCH ZJAWISK
ATMOSFERYCZNYCH NA ZDROWIE

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Orego-
nie wskazują, że naturalne ruchy przyrody dostrzegalne i odczuwalne 
wewnątrz budynków, np. promienie słoneczne czy podmuchy wiatru, 
wpływają korzystnie na zdrowie ludzi tam przebywających i nie wy-
wołują dekoncentracji, jak sztucznie wytwarzane ruchy. W celu zbada-
nia tych zależności wykorzystano różne urządzenia, np. wodne półki, 
które odbijają promienie słoneczne w kierunku pomieszczenia.

CORAZ WIĘCEJ SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH W WARSZAWIE

W Warszawie coraz więcej ludzi korzysta z samochodów elektrycz-
nych. W 12 stacjach ładowania w stolicy przez 5 lat pojazdy ładowano 
ok. 5 tysięcy razy – w tym 80 proc. w 2016 r.

Zdjęcia: materiały promocyjne

ROŚLINNOŚĆ NA BUDYNKU

Architekci projektują budynki pokryte roślinnością jako 
rozwiązanie mające na celu redukcję zanieczyszczenia 
powietrza i poprawę życia na obszarach miejskich.

PANELE SŁONECZNE W SZYBACH
OKIENNYCH

Instalacje solarne w szybach okiennych? Nowa meto-
da wykorzystania ogniw fotowoltaicznych na początek 
ma znaleźć zastosowanie w przeszklonych wieżowcach, 
a w przyszłości także w domach.

WALKA Z FALAMI GORĄCA
W AUSTRALII

W związku z tym, że temperatura w miastach wzrasta, 
a wraz z nią pojawiają się problemy zdrowotne, radni 
w Australii przygotowali rozwiązania, by walczyć z trud-
nościami. Jednym z nich jest sadzenie dużej ilości drzew, 
które zapewniają cień przechodniom. Innym pomysłem 
jest budowanie zielonych dróg, dachów i ścian pokry-
tych roślinnością.

MIASTA PRZYSZŁOŚCI
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GOSPODAROWANIE ODPADAMI

MONIKA ŚLIŻ



GRUDZIEŃ 2017 / nr 14858 biznes i EKOLOGIA 59GRUDZIEŃ 2017 / nr 148

BUDOWNICTWO

HYDROIZ LACJA

W celu zabezpieczenia budynków przed niszczącym wpływem warunków
atmosferycznych stosowane są różnego rodzaju izolacje.

Największe zagrożenie stanowi woda, dlatego już na etapie pla-
nów budowy należy uwzględnić hydroizolacje wodochronne 
i przeciwwilgociowe. Taka inwestycja wymaga dokładnego pla-
nu i fachowej porady, ponieważ ewentualne poprawki i zmiany 
wygenerują o wiele większe koszty i mogą przyczynić się do 
uszkodzenia całego budynku.

Miejscem najbardziej narażonym na działanie wody są funda-
menty i strefa cokołowa budynku. Postępujące zmiany mogą 
prowadzić do osłabienia całej konstrukcji i grozić nawet jej za-
waleniem. Długotrwałe zawilgocenie fundamentów zmniejsza 
izolacyjność termiczną, a rozwijająca się wilgoć i mikroorganizmy 
mają szkodliwy wpływ na zdrowie mieszkańców.

Oprócz niekorzystnych warunków geologicznych, takich jak rodzaj
gleby i poziom wód gruntowych, najczęstszą przyczyną przesiąka-
nia murów jest źle wykonana izolacja budynku, która pozwala
na ingerencję wody w środek muru. Proces ten charakteryzuje się
konkretnymi zmianami, jak rozsadzanie lub pękanie fundamentów
w wyniku procesu zamarzania wody oraz łuszczenie powłok malar-
skich, przebarwienia i wykwity solne – tłumaczy Tomasz Osik,
specjalista ds. szkoleń w SIG – międzynarodowej � rmie, działającej 
od 20 lat w Polsce w sektorze dostaw materiałów budowlanych.

USZCZELNIANIE FUNDAMENTÓW

Hydroizolacja jest szczególnie ważna w przypadku fundamentów, 
które mają kontakt z wilgotną glebą i są podatne na wchłanianie 
wody. Mimo że ściany i fundamenty betonowe są stabilne, trwałe 
i na pozór szczelne, wymagają dodatkowej ochrony, która zabez-
pieczy je przed warunkami atmosferycznymi i upływem czasu.

USZCZELNIANIE FUNDAMENTÓW

Hydroizolacja jest szczególnie ważna w przypadku fundamentów, 
które mają kontakt z wilgotną glebą i są podatne na wchłanianie 
wody. Mimo że ściany i fundamenty betonowe są stabilne, trwałe 
i na pozór szczelne, wymagają dodatkowej ochrony, która zabez-
pieczy je przed warunkami atmosferycznymi i upływem czasu.

IZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW

Sprawne odprowadzanie wody opadowej jest niezwykle istotne, 
jeśli zależy nam na wydłużeniu żywotności miejsc wypoczynko-
wych. Wyróżnić tu można dwie metody. Metoda powierzchnio-
wa polega na wykonaniu szczelnej i odpornej na uszkodzenia 
warstwy, po której spływa woda. Drenaż – stosowany częściej 
na tarasach – zakłada, że część wody wnika w specjalną warstwę 
drenującą (jastrych wodoprzepuszczalny, wykonany na grubym 
kruszywie) i jest przez nią odprowadzana poza konstrukcję. Wy-
kończeniem powierzchni mogą być płytki ceramiczne. Innym 
rozwiązaniem są też płyty betonowe.

METODY HYDROIZOLACJI

Hydroizolacja skutecznie sprawdzi się nawet w miejscu zwiększo-
nego ryzyka, pod warunkiem prawidłowego doboru materiałów
i odpowiedniej aplikacji przez specjalistę. Każdy materiał ma 
swoje miejsce zastosowania względem warunków, w jakich bę-
dzie pełnił funkcję izolacyjną.

W zależności od umiejscowienia można wyróżnić hydroizolacje
bitumiczne, mineralne, membrany dachowe, papy, piany poli-
uretanowe i uszczelniające. Materiały izolacyjne również chronią 
przed wilgocią – w tym przypadku stosuje się papy, wełny fasa-
dowe i stropowe, płyty elewacyjne, płynne membrany hydroizo-
lacyjne PUR czy mieszanki mineralne.

Na etapie budowy warto zainwestować w prawidłowo wykonaną 
hydroizolację, ponieważ trudno zastosować ją później w wybu-
dowanym już budynku lub dokonać zmian.                          Autor: aj

Prawidłowo dobrana i wykonana hydroizolacja to inwestycja,
która zwróci się w postaci bezpieczeństwa
i mniejszych kosztów eksploatacyjnych.
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DOMEK
NA WODZIE
Cisza, spokój, zieleń, zapach tataraku. Lektura porannej gazety na tarasie 
z widokiem na rzekę. Zachód słońca nad kanapą w salonie.
A wszystko w samym centrum dużego miasta.

BOŻENA CHLABICZ

Zdjęcie: Bożena Chlabicz

U Wybrzeża 
Słowackiego, 
w korycie 
największej 
rzeki
Wrocławia 
cumuje 
konstrukcja 
wzniesiona 
na opartej na 
betonowych 
pływakach 
platformie 
dryfującej po 
powierzchni 
wodnej 
tafl i.

Bożena Chlabicz – historyk i krytyk sztuki. Pasjonatka Nowego Jorku,
o którym pisze na NowyJorker.com i w dwóch przewodnikach (po sklepach 
i po muzeach).

Brzmi jak niespełnialne marzenie miesz-
czucha, który wśród betonowej pustyni 
wzdycha do uroków natury, ale za nic nie 
zrezygnuje przecież z wygód cywilizacji 
wielkomiejskiego stylu życia? A jednak 
to możliwe. Na świecie podobne rozwią-
zania znane są zresztą już od dawna, tyle 
tylko, że dotąd słynęły z nich okolice ob� te 
w akweny. Ale choć Polska nie Holandia, 
a Wrocław, gdzie stoi pierwszy taki obiekt 
– nie Amsterdam, to jednak marzenie 
o domku nad wodą kwadrans spacerem od 
Rynku można już spełnić także nad Odrą. 
Od września 2013 roku u Wybrzeża Słowac-
kiego, w korycie największej rzeki Wrocła-
wia cumuje bowiem konstrukcja wzniesio-
na na opartej na betonowych pływakach 
platformie dryfującej po powierzchni wod-
nej ta� i. Aż trudno uwierzyć, że enklawa 
zieleni, ciszy i świętego spokoju, w której 
ukrywa się wrocławski „dom na wodzie”, to 
sam środek aglomeracji, nieopodal Mostu 
Grunwaldzkiego, miasteczka uniwersytec-
kiego i zabytkowego centrum miasta .

Teoretycznie trudno uznać takie rozwią-
zanie za rewolucyjne. Rybackie barki, kur-
ty i łodzie nie od dzisiaj służą ludziom za 
mieszkanie. Niemniej dom na Odrze tym 
się różni od jachtu za milion dolarów, że 
jest po prostu domem. Nie ma burt, po-
kładów, kokpitu ani żagli, ma natomiast 
ściany, dach, taras, a nawet niewielki ogró-
dek. Właściciel tej osobliwej „ruchomości”,

Kamil Zaremba, postawił na architektoniczny minimalizm. Jego 
pływający dom z urody trochę przypomina więc szare, prosto-
kątne pudełko po butach.Inwestorowi chodziło o to, żeby obiekt 
jak najlepiej wtopił się w otoczenie – granitowe ściany nabrzeża, 
bure gmachy Uniwersytetu po drugiej stronie mostu, a także sta-
lowy nurt rzeki i porośniętą szuwarami łachę piachu w miejscu, 
gdzie cumuje platforma.

Żeby nie naruszał nie tylko równowagi ekologicznej otoczenia, ale 
również jego specy� cznej estetyki. Pomysł się sprawdził. Obłożony 
gra�  towymi i pomarańczowymi płytami (znów w analogii do bu-
dynków Uniwersytetu), przeszklony na przestrzał kontener odbija-
jący się w ołowianej ta�  i Odry wygląda naprawdę malowniczo. 

Z rzeką łączy go nie tylko nienachalna estetyka. Odra daje miesz-
kańcom zarówno stopę wody pod kilem, jak i… domowe ciepło. 
Obiekt ogrzewany jest bowiem i chłodzony pompą ciepła typu 
woda/woda (Vitocal 300 z AC Boxem). Reszta mediów też jest 
ekologiczna, bo dom ma przyłącza do miejskiej sieci wodno-ka-
nalizacyjnej. Także układ i wyposażenie obiektu nie odbiega od 
standardów przyjętych dla domów jednorodzinnych. Nie licząc 
może kilku mało znaczących detali: pływającego ogródka, gdzie 
zamiast gardenii kwitną białe i żółte grążele, łódki, przycumo-
wanej przed gankiem czy płaskiego dachu z zapierającym dech 
widokiem na rzekę. No i rolę ścieżki wyłożonej kostką brukową 
pełni tu metalowy trap. Jest jeszcze jedna istotna różnica. Kiedy 
widoki za szklanymi ścianami domu do reszty opatrzą się jego 
mieszkańcom, zawsze mogą podnieść kotwicę i odpłynąć w bar-
dziej inspirujące okolice.

EKO JEST PIĘKNE
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60 MLD POWODÓW… 
BY LEPIEJ CHRONIĆ PSZCZ    ŁY

Pszczelarstwo stanowi integralną część rolnictwa, pszczoły uważane są 
za czwarty ekonomicznie ważny gatunek zwierząt gospodarskich. 
Ponad 80% gatunków roślin w Europie jest przez nie zapylanych. 

JOANNA KOSMALSKA

Pszczoły to więc nie tylko miód, propolis, pyłek, mleczko pszczele czy jad. 
Zdaniem profesora Jerzego Wilde z Katedry Pszczelnictwa Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jedna trzecia produkcji żywności za-
leży od zapylenia przez owady, przede wszystkim przez pszczoły i trzmiele. 
Korzyści z tego wynikające są szacowane w naszym kraju na od 4,1 do 7,4 
mld zł rocznie. Parlament Europejski w 2008 r. przyjął rezolucję dotyczą-
ca konieczności ochrony pszczelarzy europejskich i wsparcia tego sektora 
rolnictwa.  

TU I ÓWDZIE

Tymczasem działania prowadzone na rzecz pszczelarstwa w Polsce są nie-
wystarczające, co ujawniła kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę 
Kontroli(NIK), której wyniki opublikowano w lipcu br. Kontrola dotyczyła 
okresu 2013-2016. W zasadzie są one pozytywne, ale diabeł jak wiadomo 
tkwi w szczegółach. 

Przede wszystkim brak kompleksowej stra-
tegii na rzecz pszczelarstwa, ponadto dzia-
łalność ta podlega wielu, wydawanym przez 
różne instytucje uregulowaniom prawnym. 
Różnorodne są również źródła i formy jego 
� nansowania. Tym sektorem gospodarki zaj-
mują się między innymi: Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Agencja Rynku 
Rolnego(ARR), Inspekcja Weterynaryjna(IW) 
czy Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa (PIORiN), wszyscy czyli nikt 
kompleksowo. Może z tego powodu, na co 
zwrócili uwagę inspektorzy NIK, nie widomo 
nawet ile rzeczywiście jest w Polsce rodzin 
pszczelich. Różne metody liczenia i rozmaite 
źródła danych powodują, że różnice pomię-
dzy tym co podaje Instytut Ogrodnictwa, 
GUS czy Inspekcja Weterynaryjna  wynoszą 
aż 30%.  Przyjmijmy jednak, za Instytutem 
Ogrodnictwa, że jest to 1,5 mln rodzin czyli… 
60 mld pszczół. 

DLACZEGO GINĄ?

„Działania MRiRW polegały przede wszyst-
kim na wydawaniu aktów prawnych regu-
lujących stosowanie środków ochrony roślin 
w rolnictwie, opracowywaniu i nadzorowaniu 
realizacji programów wsparcia pszczelarstwa, 
zlecaniu podległym instytutom badań nad 
chorobami pszczół oraz publikacji materiałów 
edukacyjnych o zagrożeniach dla owadów za-
pylających” - czytamy w protokole. Inspekcja 
Weterynaryjna sprawowała nadzór wyłącznie 
nad zarejestrowanymi pasiekami, wprowa-
dzającymi na rynek produkty pszczele.

Pozostałe pasieki nie były objęte tym nadzorem. Problem w tym, że tam też 
mogą chorować pszczoły i nieleczone, operujące na obszarze tych „zareje-
strowanych” przenoszą pasożyty. Wbrew bowiem  temu, co myśli przeciętny 
zjadacz miodu, głównym powodem wymierania pszczół wcale nie są zatrucia 
środkami chemicznymi. Stwierdza się ich zaledwie kilka rocznie. Pszczoły giną 
z powodu pasożytów – są to głównie roztocza warrozy – ponadto przyczyną 
ich wymierania są choroby wirusowe, bakterie i choroby układu pokarmowe-
go, niewystarczająca ilość pożywienia w okresie zimowym, zmiany klimatyczne 
oraz nieprawidłowe praktyki pszczelarskie. Tymczasem nadzór weterynaryjny, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzony był wyłącznie nad 
pasiekami zarejestrowanymi. 

ILUZORYCZNY NADZÓR

Podstawowym narzędziem wsparcia sektora pszczelarskiego były trzyletnie
Krajowe Programy Wsparcia Pszczelarstwa (KPWP) opracowywane przez MRiRW,
realizowane przez ARR. Przeznaczano na to 20 mln rocznie, ale „nie określano
wskaźników skuteczności poszczególnych działań będących podstawowym mier-
nikiem oceny ich realizacji”. Mimo to, a może na szczęście programy przyczyniły
się do wzrostu liczby pszczelarzy o blisko 19% i rodzin pszczelich o ok. 12%.
Największe do� nansowanie, w ramach KPWP, w latach 2013–2016 dotyczyło  
zakupu sprzętu pszczelarskiego 38,2%: kolejne to zakup leków przeciwko war-
rozie – 36,4%/; zakup matek pszczelich oraz odkładów i pakietów pszczelich 
z pasiek hodowlanych – 19,2%. W całym kontrolowanym okresie wsparcie dla 
pszczelarstwa wyniosło 104,9 mln zł. 

Pszczoły jednak nadal wymierają. Dlaczego? „Pomimo tego, iż ponad 1/3 wydat-
ków w ramach programu przeznaczona była na do� nansowanie zakupu leków 
weterynaryjnych dopuszczonych w kraju do zwalczania warozzy (Apiwarol, Bio-
war, Baywarol, Apiguard, kwas mrówkowy) badania wykazały, że przeważająca 
część pszczelarzy nieprawidłowo je stosowała, np. na 31 pasiek, w których sto-
sowany był Bayvarol – tylko w trzech pasiekach zabiegi wykonano prawidłowo, 
a na 204 pasieki, w których stosowano Apiwarol – tylko w siedmiu pasiekach 
prawidłowo wykonano zabiegi”.(!) - czytamy w protokole NIK. Dziwi zatem stwier-
dzona przez Izbę beztroska Ministra RiRW, który nie współpracował z Mini-
strem Zdrowia w zakresie monitorowania skuteczności leków na choroby 

EKOSYSTEM

„Jedna trzecia 
produkcji żywności
zależy od zapylenia 
przez owady,
przede wszystkim 
przez pszczoły
i trzmiele” 

– prof. Jerzy Wilde

Y o u r  T a g l i n e  H e r e
ORGANIC BEE

Y o u r  T a g l i n e  H e r e

Honey Bee

BEE HONEY
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pszczół, gdyż uznał, że to nie należy do 
jego kompetencji lecz resortu zdrowia.
Przypomnijmy zatem, że pszczelarstwo jest
sektorem rolnictwa. Kwestia nadzoru we-
terynaryjnego nawet nad pasiekami za-
rejestrowanymi biorąc, pod uwagę tylko
dane, zdaje się wyglądać raczej iluzorycz-
nie. W województwie warmińsko-mazur-
skim na jednego lekarza inspekcji wete-
rynaryjnej przypadają 102 pasieki, 
a w województwie małoposkim 270. Kon-
trole – na co zwracają uwagę inspektorzy 
NIK – prowadzone były tylko w związku 
z innymi działaniami, m.in. w przypadkach 
stwierdzenia ogniska zgnilca pszczół – 
choroby zwalczanej z urzędu. Jak tu nie 
wymierać? 

REKOMENDACJE

W istocie oczywiste. Konieczność opraco-
wania kompleksowego programu ochrony 
pszczół, zwiększenie poziomu wsparcia, 
gdyż dotychczasowa pomoc jest zdaniem 
Izby niewystarczająca. Nadzór weteryna-
ryjny nad wszystkimi pasiekami poprzez 
wprowadzenie obowiązku ich rejestracji. 
Wtedy też zapewne będzie wiadomo, ile 
naprawdę mamy pszczół. W Polsce nie ma 
odrębnej ustawy regulującej działalność 
pszczelarską, może warto by ją wprowa-
dzić, delegując zadania poszczególnym 
instytucjom i nadzorując naprawdę to, co 
się w pasiekach dzieje. Wszyscy przecież 
korzystamy z pracy pszczół, nawet ci, któ-
rzy miodu nie jedzą. 
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Rozmawiamy z prof. dr. hab. Markiem Bębenkiem, kierownikiem 
I Oddziału Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii 
we Wrocławiu.

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWIA

WSZYSCY BOIMY SIĘ NOWOTWORÓW

Panie Profesorze, przed laty w Radiu Wrocław prowadzili-
śmy cykl audycji edukacyjnych „Jesień onkologiczna”. Często 
była mowa o zbyt późnym wykrywaniu nowotworów i trud-
nościach w ich leczeniu. Czy można mówić o postępie, skoro 
liczba zachorowań na raka w Polsce dramatycznie rośnie? 
(co roku choruje ok. 150 tys. osób z czego połowa umiera – to 
tylko statystyka, ale może przerazić każdego).

Liczba nowotworów co roku rośnie i będzie rosła. Przyczyny ta-
kiego stanu wydają się być oczywiste. Z pewnością są to skutki
cywilizacji (smog, jedzenie nafaszerowane chemią, stresy, styl 
życia, starzenie się społeczeństwa – im starszy człowiek, tym większe 
prawdopodobieństwo zachorowania na raka), ale i... nasze własne 
zaniedbania. Większość nowotworów złośliwych jest wykrywana 
bardzo późno, ponieważ za mało korzystamy z badań przesiewo-
wych, zwykłych badań laboratoryjnych i obrazowych, np. RTG klat-
ki piersiowej lub ultrasonogra� i. Dbanie o zdrowie jest NASZYM
obowiązkiem i przywilejem, ale tak naprawdę to organizacje 
państwowe, rząd poprzez Ministerstwo Zdrowia są odpowie-
dzialne za organizację służb medycznych i optymalne zarządza-
nie polityką zdrowotną. 

Tak jak w innych krajach UE, lekarze są pracownikami realizujący-
mi politykę zdrowotną państwa i w tych ramach moim zdaniem 
moi koledzy robią, co mogą. Problemem oczywiście są pienią-
dze. W Polsce na realizację zadań ochrony zdrowia przeznacza się 
około dziesięć razy mniej środków �  nansowych niż w rozwinię-
tych krajach UE. Polityka zdrowotna jest bardzo niewygodnym 
tematem dla rządzących.

Dlaczego postęp w wykrywaniu nowotworów jest tak mały?

Nowotwór rozwija się przez wiele lat bezobjawowo. Rozwój raka 
gruczołu piersiowego, płuca, jelita grubego i innych jest podstęp-
ny. Przez wiele lat (3-10) nie dają żadnych objawów. Każdy z nas 
w tym czasie może osiągnąć szczyty sukcesu, wygrywać zawody, 
zdobyć Mount Everest, napisać bestseller i nagle STOP!

Nie ma obecnie technologii medycznej, która zabez-
pieczyłaby nas przed takim scenariuszem. Na szczęście 
większość nowotworów wcześnie wykrytych jest wy-
leczalna. Jeśli wykryjemy nowotwór w pierwszym sta-
dium zaawansowania klinicznego (3-10 lat wzrostu !!!), 
to możemy spodziewać się co najmniej 50-procentowej 
szansy na wyleczenie. Dlatego budujmy naszą świa-
domość zdrowotną, onkologiczną! Nadal jest ona zbyt 
niska. Brak programów edukacyjnych, informacji, akcji 
uświadamiającej problem, mała aktywność mediów. Nie 
winię lekarzy POZ za małą wiedzę z dziedziny onkologii 
(ich rola w diagnostyce praktycznie ogranicza się do wy-
pisania skierowań), ale pytam, ile godzin szkolenia z za-
kresu podstawowej wiedzy onkologicznej musieli odbyć? 
Odpowiem, bo wiem – prawie ZERO. Budujemy � kcję, 
a potem pytamy, dlaczego jest źle.

Po zdiagnozowaniu guza nowotworowego chirurdzy
dokonują cudów, aby uratować życie pacjenta, ale 
potem potrzebne jest długotrwałe i żmudne leczenie 
i wydaję się, że tu postęp jest znikomy.

Dolnośląskie Centrum Onkologii jest jednym z kilku-
nastu ośrodków w Polsce, które zajmują się  kompleks-
owym leczeniem nowotworów. Taka koncentracja sił 
i możliwości jest bardzo korzystna dla pacjentów, ale
jesteśmy w stanie leczyć tylko około 50 proc. chorych. 

Mimo to jest duży postęp w leczeniu i przeżywalności chorych
z rakiem jelita grubego, z czerniakiem i kobietz nowotworem
piersi. Mamy w tej chwili jeden z najnowocześniejszych ośrodków
w Europie – Centrum Chorób Piersi Breast Unit. Powstaje Skin Cancer 
Unit z szybką, nowoczesną ścieżką leczenia czerniaków, Oddział 
Chirurgii Nowotworów Przewodu Pokarmowego itd. 

Współczesne media z jednej strony czynią wiele dla pro� lak-
tyki nowotworowej, z drugiej zaś budzą nadzieje, informując 
o nowych metodach typu nanoknife, protonoterapia, immu-
noterapia itp. Jak pacjenci mogą się przed tym bronić?

W budżecie szpitali onkologicznych 90 proc. kosztów to pienią-
dze na leki cytostatyczne. Często ich skuteczność jest niewielka, 
a 100 proc. kosztów jest zyskiem � rm farmaceutycznych. Szpital 
onkologiczny jest jedynie pośrednikiem w przepływie środków 
� nansowych i nic oprócz długów z tego nie ma. Dlatego do no-
wych technologii medycznych należy podchodzić bardzo ostroż-
nie. Pacjenci nie mają się czego obawiać – należy im się informacja
rzeczowa i prawdziwa.  Ale jak choremu wyjaśnić, że leczenie 
w najlepszym ośrodku europejskim (Heidelberg – Niemcy) 
np. raka trzustki kosztuje (tylko operacja!) 60 tys. euro, a szpi-
tal polski otrzymuje około 15 tys. zł, czyli niecałe 4 tys. euro. Czy 
o taką różnicę nasi pacjenci są gorsi?

Prawda jest najlepszym lekarstwem na zdrowie, a z całą pewno-
ścią na zdrowie psychiczne, ale proszę przekonać o tym polity-
ków. Pamiętam ich z wielu spotkań. Ta prawda dociera do nich 
dopiero w chwili, kiedy sami lub ich rodziny chorują.

Uczestniczy Pan Profesor w różnych kongresach, konferen-
cjach, ostatnio był Pan na Zjeździe Chirurgów w Katowicach,
więc może na koniec powiemy coś, co wiąże się z nadzieją dla 
chorych?

Nie jestem do końca pesymistą. Istnieją dowody na zde-
cydowaną poprawę wyników leczenia chorych na no-
wotwory w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat. Dane po-
chodzące z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów
pokazują, że wyniki leczenia, zwłaszcza w ośrodkach
referencyjnych, są prawie takie same jak w krajach wy-
soko rozwiniętych. Nie wszyscy chorzy mają jednak
szczęście, by leczyć się w szpitalach specjalistycznych.

Opieka onkologiczna w Polsce jest dość dobrze zorga-
nizowana. Mamy 16 regionalnych szpitali onkologicz-
nych, Instytut Onkologii z dwoma oddziałami oraz
wiele doskonałych ośrodków akademickich. Niestety
baza szpitalna jest zbyt mała i w wysokospecjalistycz-
nych jednostkach leczonych jest około 50-60 proc. 
chorych na nowotwory. Pozostali leczeni są w szpita-
lach rejonowych. Ich szanse na wyleczenie są o oko-
ło 20 proc. niższe. Dlatego zadaniem naszym na naj-
bliższe lata jest centralizacja leczenia onkologicznego 
i rozbudowa już istniejących

Regionalnych Ośrodków Onkologicznych, całościowo 
zajmujących się leczeniem chorych na nowotwory 
złośliwe. Na Dolnym Śląsku prace ruszyły pełną parą 
– powstanie nowe, bardzo nowoczesne Dolnośląskie 
Centrum Onkologii. Istnieją już plany, jest nowa loka-
lizacja i entuzjazm ludzi za to odpowiedzialnych. Zjazd 
Onkologiczno-Chirurgiczny w Katowicach był poświę-
cony najnowszym osiągnięciom w leczeniu nowotwo-
rów. Co ciekawe, wykładowcy z UE za każdym razem 
podkreślali, z całą pewnością nie tylko z grzeczności, 
że widzą ogromny postęp w rozwoju Polski i naszej 
medycyny w ostatnich latach.

Dziękuję za rozmowę.

Prawda jest najlepszym lekarstwem
na zdrowie, a z całą pewnością
na zdrowie psychiczne, ale proszę
przekonać o tym polityków.

ANNA PIWOWARSKA-NASZ
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SMAKOWITA PRZYSZŁOŚĆ

Co będziemy hodować, jeść i pić w najbliższej
przyszłości? Opisujemy światowe trendy.

KLAUDYNA MOGIELSKA

WODA Z KRANU ZDATNA DO PICIA

Samorządowcy z dużych miast zachęcają do picia wody z kranu, 
która jest odpowiednio oczyszczona i spełnia wszelkie normy, by 
móc ją konsumować bezpośrednio ze źródeł. Ochrzcili ją nawet 
nazwami własnymi: w Krakowie – Kranowianka, a w Warszawie – 
Warszawska Kranówka. Pracownik Wodociągów Krakowskich Ro-
bert Żurek zapewnił, że podobnie jak w innych dużych miastach 
na świecie, zakupiono nowoczesne urządzenia do uzdatniania 
wody, a na jej oczyszczenie wydano ponad 500 mln zł. Przedstawił 
także główne zalety picia wody z kranu. Oczywiście na pierwsze 
miejsce wysuwa się fakt, że ograniczenie w zakupie wody butelko-
wanej wpłynie korzystnie na środowisko, gdyż zmniejszy się ilość 
odpadów. Innym plusem takiego rozwiązania, na który uwagę 
powinno zwrócić wielu ludzi, jest zmniejszenie wydatków. Woda 
mineralna czy źródlana kupowana w sklepie kosztuje 1-2 zł, a litr 
wody z wodociągu około 1 grosza. Oprócz Krakowa i Warszawy na 
spożywanie wody z kranu namawiają także władze innych miast, 
takich jak Łódź, Lublin, Wałbrzych, Racibórz, Warta czy Otwock. 
W ostatnim z wymienionych kranówka ma mieć nawet swoją 
markę –DemoVita. 

W 2017 r. właściciele CrobMobstera planują rozszerzenie działalności na całą 
Kalifornię oraz rozpoczęcie współpracy z partnerami w innych stanach i krajach.

Z raportów sanepidu wynika, że woda butelkowa nie jest bez-
pieczniejsza od wody z kranu. Jest to zauważalne w wynikach 
badań zwłaszcza w dużych miastach.

ZAPOBIEGANIE STRATOM ŻYWNOŚCI

CropMobster – sieć założona w 2013 roku w celu zapobiegania 
stratom żywności w ciągu czterech lat przekształciła się w inter-
netową platformę, za pomocą której rolnicy i farmerzy mogą 
wymieniać między sobą plony i produkty. Działa ona w Kali-
fornii oraz wzdłuż zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczo-
nych. Dyrektor CrobMobstera Nick Papadopoulos opowiedział 
w wywiadzie udzielonym Food Tank o początkach powstania 
� rmy oraz jak rozwinęła się w ciągu kilku lat. Bodźcem, który 
popchnął współwłaściciela platformy do rozpoczęcia działań, 
był fakt, że część dobrych produktów wytworzonych na jego 
rodzinnej farmie została przeznaczona na straty. Chciał, aby 
zapobiec wyrzucaniu jedzenia poprzez jego wyprzedaże, da-
rowizny czy też handel wymienny. 

Małe � rmy zaczęły używać platformę także do innych celów – zbie-
rania funduszy, wspomagania sprzedaży zbiorów, karmienia zwierząt 
czy też zapewniania żywności na różne wydarzenia. Papadopoulos 
z żoną otworzyli Uniwersytet CrobMobstera, gdzie kształcą ludzi do 
podjęcia pracy jako lokalni liderzy. Są oni odpowiedzialni zarówno za 
wymianę produktów poprzez działania na platformie, jak i w terenie. 
W 2016 roku � rma zawarła partnerstwo z organizacją non pro� t Valley 
Vision, a także z Uniwersytetem Kalifornijskim. Wspólnie praca pozwa-
la na osiąganie coraz lepszych rezultatów.

PASIKONIKI JAKO ALTERNATYWA 
DLA MIĘSA I NABIAŁU

Hargol FoodTech to pierwsze przedsiębiorstwo, które hoduje pasiko-
niki w celu wykorzystania ich jako składnik pożywienia. Są one źró-
dłem białka i minerałów, takich jak żelazo i witamina C. Podstawowy 
produkt uzyskiwany z pasikoników to mąka, ale właściciele hodowli 
mają nadzieję na sprzedaż całych owadów i ich części w niedalekiej 
przyszłości. 

W porównaniu z przemysłem mięsnym i mleczarskim, produkcja pa-
sikoników w mniejszym stopniu szkodzi środowisku. Wytwarzana jest 
niewielka ilość gazów cieplarnianych, a teren potrzebny do hodow-
li ma małą powierzchnię. Początkowo pasikoniki wyłapywano z ich 
naturalnego otoczenia, jednak � rma stworzyła specjalne inkubatory 
i infrastrukturę, umożliwiającą ich rozwój. Dror Tamir, dyrektor Hargol 
FoodTech, uważa, że hodowla pasikoników jest zdrową alternatywą 
dla przemysłu zwierzęcego ze względu na dużą zawartość składników 
odżywczych oraz dużą efektywność przy małym nakładzie pracy.

Hodowanie tych owadów jest bardzo wymagające, jednak dzięki 
technologii wprowadzonej przez � rmę wszystkie przeszkody zostały 
ominięte. Pasikoniki posiadają więcej protein niż wołowina czy inne 
owady, a także zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy, kwasy 
Omega-3, żelazo, cynk, kwas foliowy, witaminę B12 oraz chitynę, która 
przyspiesza metabolizm i może wspomagać utratę wagi. W ich skła-
dzie nie ma tłuszczów nasyconych i cholesterolu. Tamir powiedział, że 
obecnie pracują nad trzema gatunkami pasikoników. Zaletami takie-
go rozwiązania jest możliwość hodowli w różnych warunkach, dopa-
sowanie się do potrzeb klientów na wielu rynkach oraz zróżnicowanie 
odmian w zawartości składników odżywczych.

ZDROWOTNE DZIAŁANIE 
POMIDORÓW

Naukowcy z Uniwersytetu w Ohio odkryli,
że codzienne spożywanie pomidorów
spowalnia rozwój raka skóry o połowę.

Jako obiekt badania wykorzystano myszy. 
W doświadczeniu męski osobnik przez 
30 dni spożywał dietę składającą się w 10 
proc. z pomidorowego proszku, następnie 
został wystawiony na działanie promieni 
ultra� oletowych. Wyniki wskazały zmniej-
szenie raka skóry o 50 proc. w porównaniu 
z myszą, która nie jadła tych warzyw.

Jessica Cooperstone, współautorka bada-
nia i naukowiec w Departamencie Nauki 
i Technologii Żywienia w College of Food, 
Agricultural and Environmental Sciences 
w stanie Ohio, stwierdziła, że przyczyną 
tej różnicy jest fakt, że pomidory zawierają 
karotenoidy, pigmenty nadające czerwo-
ną barwę, które mogą chronić skórę przed 
promieniowaniem UV.

Pasikoniki są 
źródłem białka 
i minerałów, 
takich jak żelazo, 
i witamina C.

Badania przeprowadzone na żeńskim 
osobniku nie wykazały podobnych za-
leżności. We wcześniejszych doświadcze-
niach stwierdzono, że u męskich osobni-
ków z gatunku myszy szybciej pojawia się 
i rozwija rak skóry. Wykonane uprzednio 
badania kliniczne sugerują, że jedzenie pa-
sty pomidorowej może pomóc złagodzić
oparzenia słoneczne i ochronić przed nie-
wielkimi szkodami wywołanymi promie-
niami UV. Likopen, podstawowy karoteno-
id w pomidorach, jest uznawany za najlep-
szy z antyoksydantów, jednak inne skład-
niki zawarte w tych warzywach prawdo-
podobnie także wspomagają regenerację 
skóry po naświetleniu promieniami UV 
i mogą przynosić korzyści dla zdrowia. 
American Cancer Society wskazało, że rak
skóry jest najczęściej występującym no-
wotworem. Alternatywnym zabezpiecze-
niem przed tą chorobą może być długo-
trwałe spożywanie odpowiednich skład-
ników odżywczych.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
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EDUKACJA

Grupa Górażdże zaprasza do czwartej edycji 
konkursu promującego bioróżnorodność 
w kopalniach.

Już po raz czwarty koncern HeidelbergCement organizuje w 26 krajach na ca-
łym świecie konkurs Quarry Life Award – naukowo-edukacyjne przedsięwzięcie, 
którego celem jest popularyzacja i ochrona walorów przyrodniczych terenów 
kopalnianych. W Polsce organizatorem konkursu jest Grupa Górażdże, która 
po raz kolejny zaprasza wszystkich zainteresowanych do odkrywania zasobów 
przyrodniczych swoich kopalń, umożliwiając im tym samym udział w przedsię-
wzięciu, które w realny sposób przyczynia się do zwiększenia wartości ekologicz-
nej oraz edukacyjnej miejsc wydobycia surowców mineralnych.

Do udziału w konkursie można zgłaszać się indywidualnie lub zespołowo. No-
wością aktualnej edycji jest to, że zgodnie z regulaminem zgłoszenia będą przyj-
mowane do dwóch grup tematycznych: projektów badawczych oraz projektów 
społecznościowych.

QLA – POZNAJ ZASADY

Aby wziąć udział w konkursie, uczniowie, stu-
denci naukowcy, organizacje pozarządowe 
i społeczności lokalne mogą zgłaszać swoje 
propozycje projektów w jednej z sześciu ka-
tegorii. W ramach grupy tematycznej „pro-
jekty badawcze” (skierowanej do środowisk 
akademickich, naukowców i studentów oraz 
specjalistów i organizacji pozarządowych) 
wyszczególniono następujące kategorie te-
matyczne: „Zarządzanie bioróżnorodnością”; 
„Badania nad gatunkami i siedliskami”; oraz 
„Ponad granicami kopalń”. Natomiast w ra-
mach projektów społecznościowych (skie-
rowanych do wszystkich zainteresowanych,
a zatem: osób prywatnych, studentów, ucz-
niów, organizacji pozarządowych i społecz-
ności lokalnych) można zgłaszać propozycje 
w takich kategoriach, jak: „Bioróżnorodność 
i edukacja”, „Powiązanie kopalni z lokal-
ną społecznością” oraz „Projekty szkolne”. 
W pierwszym etapie – w terminie do 20 li-
stopada 2017 roku – organizatorzy przyj-
mują zgłoszenia nadsyłane indywidualnie 
lub zespołowo. Kandydaci wybierają kopal-
nię i poprzez portal www.quarrylifeaward.
com zgłaszają propozycję projektu, który 
chcą realizować. Spośród nadesłanych zgło-
szeń – w terminie do 1 grudnia br. – jury kra-
jowe wybierze sześć projektów, które w na-
stępnym etapie – od stycznia do września 
2018 r. – będą realizowane w kopalniach.

QLA W POLSCE

W Polsce organizatorem konkursu jest nale-
żąca do koncernu HeidelbergCement Grupa 
Górażdże. Do uczestnictwa w przedsięwzię-
ciu zostały wybrane cztery kopalnie: dwie 
kopalnie wapienia na Opolszczyźnie: „Strzel-
ce Opolskie” oraz „Górażdże”, a także dwie ko-
palnie kruszyw: KSM „Wójcice” (woj. opolskie) 
oraz KSM „Nowogród Bobrzański” (woj. lubu-
skie), które brały udział w przedsięwzięciu 
również podczas poprzednich edycji. Szcze-
gółowe opisy kopalń, występujących tam ga-
tunków � ory i fauny dostępne są na portalu 
www.quarrylifeaward.pl

Na portalu można też znaleźć raporty � nało-
we z projektów realizowanych w poprzednich
edycjach konkursu. Przed złożeniem propo-
zycji i projektu organizatorzy zachęcają 
wszystkich zainteresowanych do odwiedza-
nia kopalń uczestniczących w tegorocznej 
edycji. Wizyty należy uzgadniać wcześniej 
z kierownikiem kopalni lub koordynatorem 
konkursu.

Grupa Górażdże jest jednym z liderów na polskim rynku cementu i należy do czołówki najwięk-
szych w kraju producentów betonu towarowego i kruszyw. Górażdże prowadzą działalność 
w trzech liniach biznesowych: Górażdże Cement, Górażdże Beton, Górażdże Kruszywa. Właścicielem 
Grupy Górażdże jest międzynarodowy koncern HeidelbergCement, lider światowego rynku kruszyw 
i jeden z największych na świecie producentów cementu oraz innych materiałów budowlanych. Spółki 
Grupy zatrudniają obecnie ok. 1200 pracowników.
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Dołącz do naszego konkursu 
i promuj bioróżnorodność w kopalniach! 
Wybierz jedną z czterech kopalń uczestniczących w polskiej edycji konkursu i opracuj propozycję projektu promującego 
bioróżnorodność terenów górniczych Grupy Górażdże: 

  Kategorie projektów badawczych:

Zarządzanie bioróżnorodnością

Badania nad gatunkami i siedliskami 

Ponad granicami kopalń

WEŹ UDZIAŁ I WYGRAJ DO 30 000 EUR! 

 

WIĘCEJ INFORMACJI I INSPIRACJI
www.quarrylifeaward.pl

Nagrody 
do 30 000 €edycja

Ostateczny termin 

rejestracji

20 listopada 2017 r

  Kategorie projektów społecznościowych:

Bioróżnorodność i  edukacja 

Związki pomiędzy kopalniami a lokalną społecznością 

Projekt szkolny (dla uczniów szkół podstawowych  
i  średnich)

Zakwalifikowani uczestnicy będą realizować swoje projekty w 2018 roku, uczestnicząc  
w rywalizacji o nagrody  w wysokości 5 000 EUR na poziomie krajowym i 10 000 EUR na 
poziomie międzynarodowym.

Najlepszy projekt czwartej edycji otrzyma nagrodę główną  30 000 euro!

LIFE AWARD
QUARRY

Grupa Górażdże zaprasza do czwartej edycji 
konkursu promującego bioróżnorodność 
w kopalniach.

Już po raz czwarty koncern HeidelbergCement organizuje w 26 
krajach na całym świecie konkurs Quarry Life Award – naukowo- 
-edukacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzacja 
i ochrona walorów przyrodniczych terenów kopalnianych. 
W Polsce organizatorem konkursu jest Grupa Górażdże, 
która po raz kolejny zaprasza wszystkich zainteresowanych 
do odkrywania zasobów przyrodniczych swoich kopalń, 
umożliwiając im tym samym udział w przedsięwzięciu, które 
w realny sposób przyczynia się do zwiększenia wartości 
ekologicznej oraz edukacyjnej miejsc wydobycia surowców 

mineralnych. 
Do udziału w konkursie można zgłaszać się indywidualnie 
lub zespołowo. Nowością aktualnej edycji jest to, że zgodnie 
z regulaminem zgłoszenia będą przyjmowane do dwóch 
grup tematycznych: projektów badawczych oraz projektów 
społecznościowych. 

Aby wziąć udział w konkursie, uczniowie, studenci naukowcy, 
organizacje pozarządowe i społeczności lokalne mogą 
zgłaszać swoje propozycje projektów w jednej z sześciu 
kategorii. W ramach grupy tematycznej „projekty badawcze” 
(skierowanej do środowisk akademickich, naukowców 
i studentów oraz specjalistów i organizacji pozarządowych) 
wyszczególniono następujące kategorie tematyczne:
„Zarządzanie bioróżnorodnością” 
„Badania nad gatunkami i siedliskami” 
oraz “Ponad granicami kopalń”. 

Natomiast w ramach projektów społecznościowych 
(skierowanych do wszystkich zainteresowanych, 
a zatem: osób prywatnych, studentów, uczniów, organizacji 
pozarządowych i społeczności lokalnych) można zgłaszać 
propozycje w takich kategoriach, jak: 
„Bioróżnorodność i edukacja”, 
„Powiązanie kopalni z lokalną społecznością” 
oraz „Projekty szkolne”. 
W pierwszym etapie – w terminie do 20 listopada 2017 
roku – organizatorzy przyjmują zgłoszenia nadsyłane 
indywidualnie lub zespołowo. Kandydaci wybierają kopalnię 
i poprzez portal www.quarrylifeaward.com zgłaszają 
propozycję projektu, który chcą realizować. Spośród 
nadesłanych zgłoszeń – w terminie do 1 grudnia br. – jury 
krajowe wybierze sześć projektów, które w następnym 
etapie –  od stycznia do września 2018 r.–  będą realizowane 
w kopalniach. 

W Polsce organizatorem konkursu jest należąca do koncernu 
HeidelbergCement Grupa Górażdże. Do uczestnictwa 
w przedsięwzięciu zostały wybrane cztery kopalnie: dwie 
kopalnie wapienia na Opolszczyźnie: „Strzelce Opolskie” 
oraz „Górażdże”, a także dwie kopalnie kruszyw: KSM 
„Wójcice” (woj. opolskie) oraz KSM „Nowogród Bobrzański” 
(woj. lubuskie), które brały udział w przedsięwzięciu również 
podczas poprzednich edycji. Szczegółowe opisy kopalń, 
występujących tam gatunków fl ory i fauny dostępne są na 
portalu www.quarrylifeaward.pl
Na portalu można też znaleźć raporty fi nałowe z projektów 
realizowanych w poprzednich edycjach konkursu. Przed 
złożeniem propozycji projektu organizatorzy zachęcają 

DLACZEGO WARTO

Do udziału w poprzedniej edycji – Quarry 
Life Award 2016 – na całym świecie zgło-
szono ponad 390 projektów. Przesyłając 
swoją propozycję, uczestnicy otrzymują 
niepowtarzalną szansę przeprowadzenia 
badań na terenach o wysokiej wartości 
przyrodniczej, które zwykle pozostają nie-
dostępne dla osób postronnych. Dzięki 
udziałowi w konkursiem przyrodnicy mogą 
także wykorzystać swoją wiedzę w prakty-
ce oraz nabyć wiele nowych umiejętności, 
które przydadzą się im w przyszłej karierze 
zawodowej. Ponadto na zwycięzców cze-
kają atrakcyjne nagrody – na szczeblu kra-
jowym ich pula wynosi 15 000 euro. Jury 
wyłoni cztery najlepsze projekty – po dwa 
z grupy projektów badawczych oraz gru-
py projektów społecznościowych, których 
autorzy otrzymają nagrody w wysokości 
5 000 i 2 500 euro. Jednocześnie wszyst-
kie projekty będą indywidualnie oceniane 
przez międzynarodowe jury i powalczą 
o nagrody w konkursie międzynarodo-
wym. Najlepsze projekty z każdej z sześciu 
kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 
10 000 euro. Natomiast projekt uznany 
przez jury międzynarodowe za najlepszy 
w czwartej edycji otrzyma 30 000 euro! 
Zakończenie konkursu i wręczenie nagród 
odbędzie się pod koniec 2018 roku.

Zachęcając wszystkich zainteresowanych 
do udziału w konkursie, organizatorzy 
przypominają, że 2. edycja Quarry Life 
Award zakończyła się niebywałym sukce-
sem polskiego zespołu. Na szczeblu mię-
dzynarodowym w 2014 roku główną na-
grodę (30 000 euro) zdobyło Towarzystwo 
Herpetologiczne NATRIX z Wrocławia, 
nagrodzone za projekt ochrony płazów 
i gadów w Kopalni Wapienia „Górażdże”.

Więcej informacji o nagrodach i konkur-
sie znajduje się na stronie internetowej: 
www.quarrylifeaward.com, poprzez którą 
należy również nadsyłać zgłoszenia.
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TO NIE JEST CZAS DLA PRZYRODY

VIOLETTA WALUK

Dwa lata temu w gminie Mieroszów na Dolnym Śląsku mieszkańcy 
Kamionki, Unisławia Śl. i Rybnicy Leśnej mieli nadzieję, że kopalnia 
Bartnica – ulokowana w tej ostatniej – nie otrzyma nowej licencji
i wyniesie się z udręczonych gór.

Na takie rozwiązanie, wyglądało, były spore szanse. Gwoli sprawiedli-
wości – nie wszyscy mieszkańcy gminy Mieroszów są zwolennikami 
wyprowadzki kopalni. Dostrzegają jej udział w budżecie gminny i bar-
dzo cenią zaangażowanie w życiu ich społeczności. Jedna z radnych 
stwierdziła, że wśród mieszkańców jest mniej więcej tyle samo zwo-
lenników co przeciwników kopalni.

Kiedy znów odwiedziliśmy Rybnicę Leśną, przywitał nas pył, warkot 
urządzeń, a na drodze dojazdowej do schroniska – ogromne tiry z kru-
szywem. Wielki był też smutek nie tylko miejscowych ekologów. Park 
Krajobrazowy Gór Suchych, a szczególnie schronisko Andrzejówka, 
jest znany i lubiany przez turystów. Wielu nie umie sobie wyobrazić, że 
mógłby przestać istnieć. Niestety, taka wizja rysuje się coraz wyraźniej, 

Bieg Gwarków koło Rybnicy Leśnej ma długą tradycję.

Trasy rowerowe są atrakcją Góry Parkowej. Zdjęcia: materiały promocyjne

TURYSTYCZNY MIEROSZÓW

Wystarczy zajrzeć na stronę interneto-
wą gminy, by uwierzyć, że głównie sport 
i turystyka stanowią jej kierunki rozwo-
ju. Czym to się nie chwali Mieroszów! Na 
Górze Parkowej na przykład urządzono 
wspaniałe trasy rowerowe. Wśród lasów są 
domki dla turystów, gdzie nie tylko można 
się schronić, ale również wygodnie prze-
nocować. Na terenie gminy odbywają się 
prestiżowe imprezy sportowe i turystycz-
ne; niektóre urządzane wspólnie z sąsia-
dami zza czeskiej granicy. W okolicach 
schroniska „Andrzejówka” od lat odbywają 
się zimą znane szeroko Biegi Gwarków.

Jakże więc w takiej scenerii będą roz-
brzmiewać przemysłowe hałasy i zaist-
nieją utrudnienia, jakie funduje kopalnia 
w Rybnicy Leśnej? Żeby dostać się do An-
drzejówki, trzeba przejechać wręcz przez 
teren kopalni kruszywa. Transport tego 
urobku obrzydza życie również mieszkań-
com kilku ulic Wałbrzycha. Tamtędy wie-
dzie trasa tirów. Ten kon� ikt również trwa 
od wielu lat.

Barbara Szałko stwierdza, że może już wal-
czyć tylko o bezpieczny przejazd dla miej-
scowych i turystów. Na dowód, jak jest 
źle, przedstawia dokumentację fotogra�  
czną niedawnego wypadku, kiedy to tir 
omal nie rozniósł osobowego samocho-
du. Alarmuje, gdzie tylko może, w sprawie 
mostków o stosunkowo małej wytrzyma-
łości, którymi naprawdę nie mogą jeździć 
tiry – ale jeżdżą. Walczy o przestrzeganie 
ograniczeń prędkości. Sporo goryczy i zło-
śliwości spotyka ją z powodu tych starań.

Usunęła nawet ze swojej strony na Facebo-
oku bolesne zdanie: śpieszmy się kochać 
góry, tak szybko zmieniają się w kruszy-
wo. Kiedy jednak pachnie szmal, nie liczy 
się piękno przyrody, unikalny klimat, od-
poczynek dla strudzonych mieszczuchów. 
Do tego wspominanie rzadkich i ginących 
gatunków wywołuje tylko uśmieszek poli-
towania. Motyle, nietoperze... ależ oni, tzn. 
ci, którzy w tym przypadku tworzą plany 
wydobycia mela� ru, twierdzą, że troszczą 
się o ten drobiazg i wcale nie chcą ich za-
głady. Dla nietoperzy na przykład obiecy-
wali zbudować budki na drzewach, gdy 
już nie będą mogły żyć w dotychczaso-
wych miejscach, zniszczonych przez ma-
szyny. Barbarze Szałko znów ostrzej zabi-
ło serce i bardziej zaczęły się trząść ręce, 

kiedy przeczytała o tych budkach. Widać, 
jak oni znają się na tych sprawach. Zresztą 
takich kwiatków w o�  cjalnych pismach 
jest więcej. Tylko że kopalnia i inni jeszcze 
starający się o licencję „na zabijanie góry” 
niewiele robią sobie z własnej niewiedzy 
i rozpaczy ekologów.

KOPALNIA BĘDZIE NADAL

Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński 
wydał pozytywną decyzję i kopalnia bę-
dzie miała licencję, inne instytucje również
wyraziły zgodę. W gorącym okresie walki 
o przetrwanie prezes Bartnicy Jakub Ma-
dej przedstawił na łamach naszego pisma 
swoje argumenty. Kopalnia przede wszyst-
kim stara się niwelować negatywne skutki 
swojej działalności, np. nieczynną hałdę 
kosztem 1 mln zł obsadziła 18 tysiącami 
drzewek, podlewając je następnie i pielę-
gnując. Zamierza tak działać nadal, by po 
latach, stwierdza optymistycznie prezes, 
nie pozostał ślad po jej istnieniu. 

bo na miejscowy mela� r różne � rmy ostrzą 
sobie zęby. Miłośnicy gór przegrali i mogą 
teraz jedynie powtarzać z goryczą, że prze-
cież niemal cały obszar gminy Mieroszów jest 
zaliczony do Natury 2000, samo zaś miejsce 
wydobycia mela� ru znajduje się w otulinie 
parku krajobrazowego. Barbara Szałko, jedna 
z najbardziej wytrwałych obrończyń gór, kwi-
tuje krótko: bogate złoża mela� ru, surowca 
niezwykle potrzebnego w różnych dziedzi-
nach budownictwa, są argumentem nie do 
przebicia. Jednak gmina wciąż deklaruje zu-
pełnie inny kierunek rozwoju.

Przedstawił też rygory, jakie nałożył na 
swoich przewoźników: skrupulatne waże-
nia samochodów, nakładanie plandek 
(żeby kruszywo nie pyliło), mycie kół 
przed wyjazdem w trasę, analiza czasu 
przejazdu. A mieszkańcy kilku miejscowo-
ści gminy Mieroszów i części Wałbrzycha 
wciąż narzekają.

Tymczasem burmistrz Mieroszowa nie jest 
pewnie dumny ze swojej decyzji umożli-
wiającej dalsze istnienie kopalni, bo nie 
dał się namówić nawet na krótką re� eksję 
na ten temat. Kiedy więc w całym kraju 
wielu ludzi z niepokojem śledzi batalię 
o zachowanie Puszczy Białowieskiej, w róż-
nych zakątkach kraju również rozgrywają 
się przyrodnicze dramaty. Ich rozgłos jest o 
wiele mniejszy, a ból – tylko miejscowych
ekologów. Spotykało to m.in. rejon Gór 
Suchych w paśmie Sudetów i nic nie po-
mogło, że w 1998 został ogłoszony par-
kiem krajobrazowym, potem objęty wraz 
niemal z całą gminą ochroną Natury 2000.

Kiedy pachnie szmal, nie liczy się piękno przyrody, unikalny
klimat, odpoczynek dla strudzonych mieszczuchów.

W REGIONACH
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- DLA KONESERÓW SZTUKI, HISTORII I DOBREGO WINA.

Książka nie jest przewodnikiem turystycznym, 
ale opowieścią o miejscach, które Autora 
zachwyciły. Ten zachwyt chciałby przekazać tym, 
którzy chętnie podróżują po Europie, wskazując, 
dlaczego warto je zwiedzać i na czym 
polega ich piękno.

Od pięćdziesięciu lat podróżuję po Polsce 
i po Europie. Wielokrotnie przekonałem 
się, że przewodniki obiektywnie informu-
jące o wszystkich zabytkach, rzadko przy-
kładają do nich oceny wartościujące - pisze 
Autor we wstępie - Postanowiłem więc ze-
brać moje notatki z podróży i ująć je w for-
mie esejów. Chcę w nich ukazać piękno tych 
regionów,które rzadko odwiedzane są przez 
polskich turystów, choć często sąsiadują 
z najsłynniejszymi miejscami naszego kon-
tynentu.

Książka zawiera 10 esejów o sztuce, histo-
rii, wielkich ludziach, ale też o znakomitych
 potrawach i winach Europy. Autor w cie-
kawy sposób prowadzi czytelnika szlaka-
mi swoich podróży po mniej znanych, ale 
pięknych zakątkach naszego kontynentu, 
zapraszając do wędrówki po średnio-
wiecznych miasteczkach Alzacji, Apulii
czy Perigordu, po zamkach i kościołach 
w dolinie Dordogne, w Portugalii i Hisz-
panii, po szlaku pielgrzymkowym do św. Ja-
kuba w Composteli. Jeden z esejów opisuje 
szlak piastowski, na który Autor z małżonką 
Teresą, (której dedykuje książkę) wyruszył 
razem z wnuczkami, by obejrzeć ślady, któ-
re pozostały po naszych przodkach sprzed 
tysiąca lat i porozmawiać o problemach,
z którymi zmagano się w czasie, gdy rodziła
się nasza państwowość (Poznań, Gniezno, 
Strzelno, Inowrocław, Kruszwica, Płock). 

W innej książce „Nadchodzi Era Słońca” 
z 2012 roku (recenzowanej na łamach B&E)
Maciej Nowicki głosił tezę bulwersującą dla 
kręgów lobby energetycznego w Polsce. 
Dzisiaj już wiemy, że był wizjonerem. Pane-
le słoneczne rosną jak grzyby po deszczu. 
Obserwujemy nie tylko w Europie niezwy-
kle dynamiczny rozwój odnawialnej ener-
getyki słonecznej. Wiele wskazuje na to, 
że era tanich paliw kopalnych jako źródła 
energii dla ludzkości zbliża się do końca. 

Światowe zasoby odnawialnych źródeł 
energii wielokrotnie przekraczają potrze-
by ludzkości, jednak wszystkie mają swoje 
limity, poza energią Słońca, jaka dociera 
do naszej planety. Wystarczy zaledwie 
0,03% tej energii, aby zaspokoić wszyst-
kie potrzeby energetyczne społeczności 
ludzkiej. Człowiek potra�  już wykorzy-
stywać tę energię w sposób efektywny 
i coraz tańszy tak, że już niedługo będzie 
ona mogła konkurować cenowo z paliwa-
mi kopalnymi, i nieuchronnie stanie się 
dominującym źródłem energii dla świata. 
W książce opisał zasady jej działania, kosz-
ty, możliwości zastosowania oraz perspek-
tywy rozwoju w skali światowej, w Unii 
Europejskiej i w Polsce.

Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki jest wybit-
nym specjalistą w dziedzinie energetyki, 
ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju. Dwukrotnie sprawował funkcję 
ministra środowiska. W latach 1992-2007 
jako prezes Fundacji EkoFundusz był au-
torem pierwszego w Polsce systemu
wsparcia odnawialnych źródeł energii, 
w tym energii Słońca. W 1996 roku został 
laureatem najważniejszej w Europie nagrody 
w ochronie środowiska Deutsche Umwelt-
preis (tzw. ekologicznego Nobla). W latach 
2008-2009 był przewodniczącym Konwencji 
ONZ ds. Ochrony Klimatu. Jest autorem ok. 
190 publikacji, w tym 7 książek.

ALEKSANDRA WÓJTOWICZ

MOJA PIĘKNA EUROPA

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

 Maciej Nowicki, „Moja Piękna Europa, dla koneserów sztuki,historii i dobrego wina”. 
Wydawnictwo Bernardinum, www.bernardinum.com.pl, str. 263, rok 2017.

Eseje zebrane w I tomie zaplanowanego cyklu nie stanowią ciągu chronologicz-
nego czy geogra� cznego. Można je czytać jako odrębne całości. Profesor mówi, 
że są zaproszeniem do tego by samemu wyruszyć w fascynującą podróż po naszej 
małej, ale jakże pięknej Europie.

W tej literackiej podróży podziwiamy piękno pejzaży Andaluzji, Apulii, Alzacji, 
wybrzeża Amal� i i Dalmacji, a także wyborne wina hiszpańskie, francuskie, wło-
skie. Wszystko to opowiedziane jest językiem prostym i pięknym, wpisującym się 
w świetne tradycje polskiej eseistyki. Nie bez znaczenia dla przyjemności ob-
cowania z publikacją jest jej elegancka szata gra� czna. Zawiera blisko120 zdjęć, 
ilustrujących opisywane w tekście miejsca. 

Piękna Europa Macieja Nowickiego nasuwa naturalne skojarzenia z Europą Ro-
berta Szumana przekierowując marzenia wielkiego wizjonera zintegrowanej 
Europy na ścieżkę indywidualnego losu, dokonywania prywatnych wyborów 
dróg, jakimi będziemy chadzać, by pięknie żyć, by tę ideę kontynuować i utrwalać 
w sztafecie pokoleń. Jeżeli Autor dotrzyma słowa i napisze kolejne tomy „Mojej 
pięknej Europy”, oświetlając inne, nieodkryte dotychczas perełki dziedzictwa kul-
turowego tego najmniejszego z kontynentów, to będzie to również propozycja 
dla światłych, poszukujących pedagogów, jako inspirująca lektura zarówno 
z historii, jak i geogra� i.

Uliczka w Rondzie w prowincji Malaga, Hiszpania

Ulica w Riquewihr w Alzacji

Zdjęcia: Maciej Nowicki

ENERGIA SŁOŃCA
BEZ LIMITÓW!
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GREENPEACE POLSKA

Greenpeace – jedna z najbardziej 
znanych organizacji na świecie 
– działa w Polsce już ponad 12 lat.

Zaczęło się w 1971 r. w Vancouver: grupa młodych ludzi protestowała 
przeciw próbom atomowym na archipelagu Aleuty. Mimo że ta wypra-
wa nie zakończyła się wielkim sukcesem, powstały fundamenty: ludzie 
zaczęli bardziej interesować się samą akcją, która została przeprowa-
dzona, jak i kwestiami ekologicznymi, co doprowadziło do zawiązania 
organizacji działającej w 40 krajach na świecie i posiadającej 28 biur.

W Polsce Greenpeace jest obecny od 2004 roku. Motywacją do roz-
poczęcia działań była proponowana przez rząd budowa obwodnicy 
Augustowa przez Dolinę Rospudy. Aktywiści różnych organizacji za-
łożyli w dolinie obóz, by zatrzymać szkodliwą inwestycję. Wśród nich 
byli też ludzie związani z Greenpeace’em – wielu działa w organizacji 
do dzisiaj.

Po wygranej i ocaleniu Rospudy Greenpeace podejmował coraz wię-
cej działań na rzecz ochrony polskiej przyrody i bioróżnorodności, 
a także powstrzymania negatywnego wpływu człowieka na zmiany 
klimatyczne.

Greenpeace nie korzysta
z publicznych grantów 
i darowizn od fi rm – działa 
dzięki datkom zwykłych ludzi.

Greenpeace zajmuje się ochroną mórz i oceanów ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie przełowie-
nia, rolnictwem ekologicznym, pszczołami (akcja Ad-
optuj Pszczołę, której piąta edycja odbędzie się w tym 
roku, jest jedną z najlepszych akcji crowdfundingowych 
w Polsce), czy ośmioletnią już kampanią na rzecz uczy-
nienia całej Puszczy Białowieskiej Parkiem Narodo-
wym. Biuro Fundacji Greenpeace Polska znajduje się 
w Warszawie. Pracuje w nim ponad 30 osób. Ważnymi 
elementami organizacji są wolontariusze grup lokal-
nych oraz fundraiserzy.

Tych pierwszych jest w Polsce coraz więcej. Funkcjo-
nują grupy w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Lubli-
nie, Poznaniu, Trójmieście, Wrocławiu i Zielonej Górze, 
w których działa blisko 200 osób. Wolontariusze uczest-
niczą w wydarzeniach Greenpeace’u, prowadzą spo-
tkania informacyjne, coraz częściej też wypowiadają 
się w imieniu organizacji do lokalnych mediów.

Fundraiserzy zapewniają organizacji możliwość dzia-
łania. Greenpeace nie korzysta z publicznych grantów 
i darowizn od � rm – działa dzięki datkom zwykłych 
ludzi, dla których ważna jest ochrona przyrody. Z tymi 
ludźmi rozmawiają właśnie fundraiserzy. W czasie kilku 
minut starają się ich przekonać, że nawet kilkakilka-
naście złotych przekazywanych co miesiąc na konto 
organizacji zapewnia jej możliwość zdecydowanego 
i niezależnego działania w obronie przyrody.

Działania nie ograniczają się do spektakularnych akcji 
w rodzaju blokady sprzętu do wycinki Puszczy Biało-
wieskiej czy wchodzenia na kominy elektrowni węglo-
wych. Organizacja prowadzi również badania naukowe 
(np. na temat owadów zapylających) i publikuje rapor-
ty (np. o ukrytych, ponoszonych przez społeczeństwo, 
kosztach energetyki opartej na węglu). Dzięki danym 
zbieranym przez aktywistów w ramach Patroli Leśnych 
udowodniono, że wycinka w Puszczy Białowieskiej pro-
wadzona jest na obszarach, które powinny – ze wzglę-
du na prawo polskie, europejskie i nasze zobowiąza-
nia wobec UNESCO – pozostać wolne od gospodarki 
leśnej. Greenpeace prowadzi też działania polityczne, 
zasiadając w różnych gremiach (np. rada ds. rolnictwa 
ekologicznego przy ministrze rolnictwa) i rozmawiając 
z politykami i ważnymi urzędnikami na temat zmian 
w prawie.                                                     Patrycja Dukowicz

Zdjęcie: Greenpeace Polska

Wśród zjawisk zakłócających równowagę klimatyczną
Ziemi często wymieniana jest nieracjonalna
gospodarka zasobami energetycznymi.

Remedium może być modernizacja sektora energetycznego, przeprowadzona z wy-
korzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Właśnie to zagadnienie wyznacza oś 
problemową � lmu „Punkt krytyczny. Energia odNowa”. Dokument stanowi część projek-
tu „Energia odNowa”, koordynowanego przez WWF. „Mieliśmy być bogaci, nieśmiertelni, 
mieszkać w szklanych wieżach, a na wakacje latać w kosmos. W końcu wychowaliśmy 
się na amerykańskich � lmach, więc wszystko miało być takie jak tam. [...] Jednak wtedy 
nie wiedzieliśmy, że taki styl życia ma swoje konsekwencje – że kiedy cały świat będzie 
realizował swój konsumpcyjny sen, zagrozi to Ziemi – planecie, na której żyjemy” – głos 
narratora z o u przybliża genezę problematyki, wokół której skoncentrowany jest � lm. 
Za tło monologu posłużyły atrakcyjne wizualnie ujęcia prezentujące zdobycze nowych 
technologii: rakietę kosmiczną, samolot czy samochód osobowy. Kontrapunktem dla 
technooptymistycznej wizji życia jest dynamicznie zmontowany materiał obrazujący 
destrukcję środowiska naturalnego. Twórcy � lmu wykazali wyjątkową dbałość o jego 
warstwę formalną – starannie skomponowane kadry, często rejestrowane z lotu ptaka, 
prezentują różne oblicza ziemskiego krajobrazu: od lodowców Arktyki przez egzotycz-
ne zakątki Kenii, aż po urbanistyczny pejzaż światowych metropolii.

Co równie istotne, przywoływane w warstwie akustycznej � lmu wyniki badań wizuali-
zowane są na ekranie przy użyciu czytelnych map i wykresów. Wzrost poziomu mórz, 
spadek liczebności gatunków fauny, wysoki poziom stężenia CO2 w atmosferze to tylko 
nieliczne wyzwania, z jakimi muszą obecnie zmierzyć się mieszkańcy Ziemi. Eksploata-
cja tradycyjnych zasobów energii – zwłaszcza węgla, otoczonego w Polsce swoistym 
kultem – przestaje mieć uzasadnienie ekonomiczne, a dla górników wiąże się dodatko-
wo z koniecznością pracy w trudnych warunkach. Ponieważ bilans korzystania z elek-
trowni jądrowych okazał się ujemny – jako przykład przywołane zostały skutki katastrof 
w Czarnobylu i Fukushimie – konieczne było poszukiwanie bezpieczniejszych i bardziej 
ekonomicznych metod. Czy istnieje alternatywa dla nie zawsze opłacalnych inwestycji 
w instalację paneli fotowoltaicznych? Wśród rozwiązań rekomendowanych przez twór-
ców � lmu znajduje się system handlu emisjami, oparty na pośrednim wspieraniu roz-
woju niskoemisyjnego przez podmioty zanieczyszczające środowisko, a także budowa 
ekologicznych domów – takich jak betonowa arka architekta Roberta Koniecznego.

Jak podkreśla narrator, również indywidualni konsumenci mogą podejmować działania 
mające korzystny wpływ na ekosystem. Na zwiększenie społecznej świadomości proble-
mu mają wpływ takie akcje jak przywołany w � lmie Smogathon: uczestnicy tego mię-
dzynarodowego maratonu przygotowują projekty wspomagające walkę ze smogiem, 
stanowiącym przyczynę przedwczesnej śmierci ponad 3 mln ludzi rocznie.

Jak apeluje narrator, „tysiące Polaków i miliony ludzi na całym świecie nie czekają i już 
tworzą świat nowych technologii. Dołączmy do nich! To ostatni dzwonek”. 

Marta Kasprzak – abs. kulturoznawstwa na Wy-
dziale Filologicznym UŁ. Z Kołem Naukowym Fil-
moznawców UŁ realizuje międzynarodowy pro-
jekt ThinkFilM. Liczne publikacje w czasopismach.

„W fi lmie chcieliśmy 
pokazać, że OZE
to nie jest już 
fanaberia naiwnych
czy wybryki bogatych”. 

Łukasz Bluszcz

MARTA KASPRZAK

KONIECZNIE OBEJRZYJ

PUNKT KRYTYCZNY

„Punkt krytyczny. Energia od Nowa” Scenariusz i reżyseria: Łukasz Bluszcz, 82 min. 
Obejrzyj � lm na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3UdoSg0RDbA

PRZEDSTAWIAMY ORGANIZACJE
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Niestety, w przenośni i dosłownie czarne chmury gęstnieją nad Ursynowem. To dym 
z niskowydajnych pieców grzewczych z podursynowskich osiedli i w bliskiej per-
spektywie spaliny z dwóch wyrzutni tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Już 
z początkiem jesieni, zwłaszcza przy cyrkulacji wiatrów południowo-zachodniej i po-
łudniowo-wschodniej, ursynowskie powietrze staje się wyraźnie inne, jakby gorsze. 
To efekt palenia w niedostosowanych piecach czymkolwiek, aby było tanie, przez wielu 
oszczędnych mieszkańców miejscowości sąsiadujących z Ursynowem. Wykorzystywane 
bywa wszystko, co jest dostępne i niedrogie: miał lub szlam węglowy, nawet odpady 
tworzyw sztucznych. W konsekwencji, gdy tylko wystąpią warunki sprzyjające tworze-
niu się smogu, zawartość cząstek stałych i innych szkodliwych substancji w powietrzu 
bywa na Ursynowie większa niż w rejonach bliższych centrum Warszawy. Natomiast 
w przypadku występowania cyrkulacji powietrza od północno- -zachodniej do północno
-wschodniej, do Ursynowa docierają dymy i spaliny z rejonów śródmiejskich oraz z pół-
nocnej części Warszawy. Podczas ostatniej zimy w przypadku Ursynowa szereg razy był 

ogłaszany alarm smogowy, trwający na-
wet po kilka dni. Wkrótce pojawi się nowy 
czynnik szkodliwy – spaliny z wyrzutni 
tunelu Południowej Obwodnicy Warsza-
wy. Gdy kilkadziesiąt lat temu planowano 
międzynarodowy szlak komunikacyjny 
biegnący przez południowe rejony War-
szawy, Ursynów był jedynie wizją. Nikt nie 
przewidział, że pojawi się problem spalin 
z powodu nowej drogi ekspresowej.

Z prognoz opracowanych przez Główną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wy-
nika, że w momencie oddania do eksplo-
atacji obwodnicy przez Ursynów w 2020 r., 
podczas szczytu komunikacyjnego w cią-
gu godziny będzie przejeżdżać ok. 5 tys. 
samochodów. Natomiast w 2035 r. prze-
widuje się, że natężenie w szczycie wy-
niesie 7,5 tys. pojazdów w ciągu godziny. 
Przeciętnie w ciągu doby z tunelu będzie 
korzystać 100 tys. pojazdów, w tym 10 tys. 
samochodów ciężarowych. Spaliny muszą 
oczywiście zostać usunięte na zewnątrz. 
Zadanie to będzie realizowane przez dwie 
wyrzutnie spalin, każda wysokości 15 m, 
zlokalizowane z obu stron tunelu kilkana-
ście metrów przed wylotem. I tu zaczyna 
się problem. Wyrzutnie zlokalizowane 
będą w odległości 170 m od gęstej zabu-
dowy mieszkalnej, powodując w przypad-
ku najczęściej występujących w Warszawie 
wiatrów zachodnich i północno- -zachod-
nich przemieszczanie się spalin z wyrzutni 
bezpośrednio na domy.

SZKODLIWE SPALINY

Fakt toksyczności spalin jest powszechnie znany, jednak niewiele 
osób wie, z czego ta szkodliwość wynika. Zawarte w spalinach 
samochodowych substancje szkodliwe można podzielić na dwie 
grupy: 
 Produkty spalania (lub niepełnego spalania w przypadku star-
szych lub niesprawnych silników) paliwa. Najbardziej toksyczne 
to: rakotwórcze węglowodory aromatyczne (w tym benzo(a)pi-
ren), tlenki azotu, ozon przygruntowy i tlenek węgla.
 Cząstki stałe. Są to pyły tworzone z cząstek sadzy, popiołów 
i metali ciężkich oraz pyły powstałe wskutek ścierania opon, kloc-
ków i tarcz hamulcowych. Na powierzchni pyłów często osiadają 
inne substancje szkodliwe (w tym również węglowodory aro-
matyczne), przenikając do organizmu ludzi wraz z wdychanym 
powietrzem. Najgroźniejsze cząstki są na tyle małe, że pozostają 
zawieszone w powietrzu i nie opadają na podłoże. Wśród nich wy-
różnia się pył zawieszony PM10 (o średnicy 10 mikrometrów lub 
mniejszej) oraz PM2,5 (o średnicy 2,5 mikrometra i mniejszej).

Problem spalin z wyrzutni byłby może nieznaczący, gdyby zgod-
nie z wymogami przetargowymi wyrzutnie zostały wyposażo-
ne w odpowiednie � ltry. Pomimo zaplanowania w projektach 
miejsca na � ltry Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
ostatnio poinformowała, że obecnie nie przewiduje się ich insta-
lacji. Argumenty GDDKiA, głównie ekonomiczne, są trudne do 
zaakceptowania, biorąc pod uwagę fakt, że w odległości 200 m – 
2 km od wyrzutni, a więc w stre�  e bezpośredniego oddziaływania 
skoncentrowanych spalin, zamieszkuje kilkanaście tysięcy osób. 

SPRAWĘ POGORSZY SMOG

Konsekwencje braku � ltrów mogą okazać się dramatyczne 
w przypadku wystąpienia warunków smogowych. Obecność 
warstw inwersyjnych powietrza może spowodować, że spaliny z 
wyrzutni, nie mogąc przebić się wyżej, będą koncentrować się 
i jednocześnie centrycznie rozprzestrzeniać w warstwach przy-
ziemnych, w sposób przypominający obraz „grzyba” wybuchu 
nuklearnego. 

Kilkudniowe lub dłuższe przebywanie po 
kilkanaście godzin dziennie w takich wa-
runkach alergików i osób ze schorzeniami 
górnych dróg oddechowych, i oczywiście 
dzieci – nawet zdrowych, może dać skutki 
katastrofalne.

Polskie normy przewidują ogłaszanie alar-
mu smogowego w obecności m.in. cząstek 
stałych przekraczających 300 mikrogra-
mów na m3 powietrza. Normy te są zresztą 
i tak trzy-czterokrotnie wyższe niż maksy-
malne dopuszczalne w krajach Unii Euro-
pejskiej. Ostrożne oszacowania wskazują, 
że w przypadku warunków smogowych 
w rejonie oddziaływania wyrzutni poziom
cząstek stałych w smogu może przekro-
czyć nawet 800 mikrogramów na m3.. 

Dla przewlekle chorych na astmę, zwłasz-
cza starszych osób, może to być zagro-
żenie śmiertelne. Mieszkańcy Ursynowa
mają coraz większe poczucie zagrożenia
spodziewaną emisją spalin z POW, co skut-
kuje licznymi protestami.

Lokalne stowarzyszenie Projekt Ursynów 
przygotowało petycję do władz, którą 
w ciągu pierwszych dni podpisało już 1,5 
tys. osób. Petycja Projektu Ursynów z proś-
bą o montaż � ltrów została skierowana do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
GDDKiA, Ministerstwa Infrastruktury i wo-
jewody mazowieckiego. Można spodzie-
wać się, że petycję podpisze wiele tysięcy 
ursynowian. Rezygnacja z zabezpiecze-
nia wyrzutni � ltrami może spowodować 
powstanie obszarów klęski ekologicznej, 
a Ursynów będzie dzielnicą smogu.

BOGUSŁAW LASOCKI

CZY URSYNÓW 
ZATRUJE SIĘ SPALINAMI

DZIAŁAJ LOKALNIE

Ursynów – największa dzielnica Warszawy, jest faktycznie blisko dwustutysięcznym
miastem. Lokalizacja w pobliżu kompleksu Lasu Kabackiego, niezbyt zagęszczona
zabudowa, dużo zieleni – to wszystko sprawia wrażenie zdrowego i czystego
środowiska.

Konsekwencje
braku fi ltrów
przy wylotach
tunelu mogą
okazać się
dramatyczne
w przypadku
wystąpienia
warunków
smogowych.
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NASZA ANKIETA
DZIŚ O WODZIE!

Zdjęcie: Mariusz Cieszewski / MSZ

1. Czy pijesz wodę z kranu? Filtrujesz ją? Kupujesz butelkowaną?
2. Czy uważasz, że polskie rzeki powinny być uregulowane?
3. Czy sądzisz, że transport rzeczny ma przyszłość
 i jest ważny dla gospodarki?
4. Czy podoba Ci się, że Wisła w Warszawie ma dzikie,
 niezagospodarowane nabrzeża?
5. Czy spędzasz wakacje nad polskimi rzekami, jeziorami, morzem?
  Uważasz, że jest w nich czysta woda? 
 Jak to porównujesz z wakacjami za granicą?

 Włodzimierz Kołtuniewski, l. 69,
 emeryt, wykształcenie wyższe, Kowalew

1. Tak, piję wodę z kranu. Jednak � ltruję tylko wtedy, gdy piję 
 bezpośrednio. Wodę butelkowaną kupuję tylko dla gości, po-
 nieważ ta z kranu ma czasami specy� czny smak.
2. Uważam, że rzeki powinny być uregulowane, ponieważ były-
 by żeglowne i odciążyłyby transport lądowy. 
 Oczywiście wszystko umiarem i nie mogłoby to mieć wpływu
  na walory turystyczne.
3. Tak, sądzę, że ma przyszłość. Z punktu widzenia paliwa, które 
 wykorzystujemy do samochodów i ciężarówek. Odciążenie 
 dróg jest ważne.
4. Nie, nie podoba mi się to.
5. Raczej nie spędzam. Robiłem to, gdy miałem małe dzieci.
 Obecnie wybieram wakacje za granicą. Głównie z powodu 
 słońca i przewidywalnej pogody. Trudno jest mi wyrazić opi-
 nię o stanie czystości wód.

  Danuta Klötzel, l. 60
  pielęgniarka, wykształcenie średnie, Pleszew

1.  Nie piję wody z kranu. Kupuję tylko butelkowaną.
2. Tak, sądzę, że należy uregulować polskie rzeki. Ich żeglow-
 ność ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarki.
3.  Tak, tak uważam.
4.  Nie, wolałabym, by jednak nabrzeża były zagospodarowane. 
 Nie bywam często w Warszawie, jednak dla wizerunku miasta
  wolę miejsca przyjazne spacerom i rekreacyjne.
5.  Gdy mam urlop, wybieram jednak wakacje za granicą. Znacze-
 nie mają dla mnie pogoda oraz ceny, które w Polsce są niepro-
 porcjonalnie wysokie. Jednak jeśli chodzi o poziom czystości
  wód, to dostrzegam wyraźną różnicę między tym, co było 
 kiedyś, a jest teraz. Na przykład rzeczka, która przepływa przez
 nasze miasto [Ner] – kiedyś był to ściek, a teraz woda jest 
 czyściutka.  Patrycja Zdziarek, l. 44

  gospodyni domowa i niania, wykształcenie wyższe, Pisz

1. Zawsze piję wodę z kranu. I raczej jej nie � ltruję. Zostawiam
  po prostu do odstania. Sporadycznie kupuję butelkowaną, 
 ale tylko gazowaną. Nawet gdy potrzebujemy wodę na wy-
 cieczki, napełniam kranówką bidony, które potem płuczę.
2. Moim zdaniem regulowanie mielizn jest w porządku, ale wo-
 lałabym, by nie ingerowano w brzegi, ponieważ jeśli za bar-
 dzo im się narzuca pewien rytm, rzeka przejmuje ster i nie
  możesz zapobiec katastrofom. Jednak udrożnienie mielizn
  powinno być robione, zarówno ze względów gospodarczych, 
 jak i turystycznych.
3. Nie mam za bardzo zdania na ten temat. Jednak wolałabym, 
 żeby nie poszło to w tym kierunku jak kiedyś, gdy przenoszo-
 no transport kolejowy na drogi. I był to zły kierunek.
4. Nie. Gdy porównuję Warszawę do innych stolic europejskich,
  to zdecydowanie wolę, gdy nabrzeża są ujarzmione i zago-
 spodarowane turystycznie i spacerowo.
5. Tak, spędzamy wakacje nad wodą. Teraz nawet chętniej niż
  kiedyś, ponieważ wody są zdecydowanie czystsze i nie oba-
 wiam się, gdy moje dzieci kąpią się w kąpieliskach oznaczo-
 nych odpowiednią � agą.

  Filip Leszkowicz, l. 15
  uczeń liceum, Warszawa

1. Tak, czasem piję kranówkę. Ale tylko wtedy, gdy w domu nie 
 mamy wody w butelce. Wtedy piję bezpośrednio i nie � ltruję. 
 Gdy już chcę się napić wody, kupuję butelkowaną.
2. Pół na pół. Dobrze by było, gdyby udało się zachować walory
  turystyczne, ale też jeśli jest to potrzebne dla poprawy trans-
 portu, to dlaczego nie?
3. Niekoniecznie. Transport rzeczny to byłby powrót do tego,
  co było kiedyś. Z tego, co wiem, to ostatnio Amazon planuje
  wprowadzenie dostarczania paczek za pomocą dronów. 
 Moim zdaniem to transport powietrzny jest przyszłościowy.
4. Podobałyby mi się dzikie nabrzeża, gdyby nie kręciło się tam 
 pełno menelstwa i gdyby nie było śmieci.
5. Rok temu byłem z tatą na Mazurach i zajęło nam chyba dwie
  godziny szukanie czystego miejsca do kąpania. Wszędzie tam, 
 gdzie byli ludzie, była też cała masa śmieci. Ale z kolei gdy
  dwa lata temu byliśmy w Grecji na Zakynthos, też było mnó-
 stwo brudu. Każdy kraj ma swoich typków, którzy nie dbają 
 o plażę.

„Podobałyby mi się dzikie nabrzeża w Warszawie,
gdyby nie kręciło się tam pełno menelstwa 

i gdyby nie było śmieci„. 
 

Filip Leszkowicz

VOX POPULI
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