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Od redakcji
Szanowni czytelnicy
Kolejny zeszyt specjalny Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości
w Krakowie jest poświęcony problemom ekorozwoju. Zagadnienia te poruszamy na comiesięcznych debatach Rady Naukowej Polskiego Klubu
Ekologicznego. Spotkania te mają charakter otwarty i cieszą się popularnością co potwierdza fakt, że w roku 2017 spotkaliśmy się już dwanaście
razy i zawsze chętnie uczestniczyli w nich interesujący prelegenci ze świata nauki, samorządów i biznesu.
Zarejestrowane wystąpienia prelegentów i dyskutantów dwunastu debat
przetworzono na tekst pisany. Debaty mają charakter interdyscyplinarny,
podobnie jak w poprzednim Zeszycie, który zawierał czternaście debat.
Redakcja prosi o umiarkowaną krytykę publikacji, gdyż starano się, aby
oddać myśli i intencje prelegentów i dyskutantów różnych specjalności co
niekiedy mogło się nie udać w pełn�����������������������������������
i. Nazwiska uczestników debat podano bez stopni i tytułów naukowych, natomiast dane zaproszonych gości
opatrzono wiadomościami o zajmowanych stanowiskach. Indeks nazwisk
podany na końcu opracowania umożliwia pełną identyfikację prelegentów
i dyskutantów. Debaty poprzedzono krótkim wstępem od redakcji, gdzie
przedstawiono myśli, idee i pomysły, które wydawały się być reprezentatywne dla całej debaty.
Dodatkowo po prezentacji debat zamieszczono w oryginalnej postaci
„stanowiska, apele i opinie PKE” kierowane do władz i mediów w związku z problemami ekologii aktualnymi dla Krakowa w danym czasie.
W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a w szczególności dyrektorowi Janowi Kosiorowskiemu za wsparcie finansowe, które umożliwiło druk niniejszego
zeszytu. Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w Regionalnej Naradzie
Leśników jaka odbyła się w dniu 6 wrześnie 2017 roku w Krakowie. Spotkanie było okazją do pokłonienia się pracy leśnika. Wzruszył nas wiersz
Zbigniewa Herberta „Pan od przyrody”, który recytował Janusz Rewiński,
a który my publikujemy na następnej stronie. Dziękujemy!
Redakcja
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Zbigniew Herbert

Pan od przyrody
Nie mogę przypomnieć sobie
jego twarzy
stawał wysoko nade mną
na długich rozstawionych nogach
widziałem
złoty łańcuszek
popielaty surdut
i chudą szyję
do której przyszpilony był
nieżywy krawat
on pierwszy pokazał nam
nogę zdechłej żaby
która dotykana igłą gwałtownie
się kurczy
on nas wprowadził
przez złoty binokular
w intymne życie
naszego pradziadka
pantofelka
on przyniósł
ciemne ziarno
i powiedział: sporysz
z jego namowy
w dziesiątym roku życia
zostałem ojcem
gdy po napiętym oczekiwaniu
z kasztana zanurzonego w wodzie
ukazał się żółty kiełek
i wszystko rozśpiewało się
wokoło
6

w drugim roku wojny
zabili pana od przyrody
łobuzy od historii
jeśli poszedł do nieba może chodzi teraz
na długich promieniach
odzianych w szare pończochy
z ogromną siatką
i zieloną skrzynką
wesoło dyndającą z tyłu
ale jeśli nie poszedł do góry kiedy na leśnej ścieżce
spotykam żuka który gramoli się
na kopiec piasku
podchodzę
szastam nogami
i mówię:
- dzień dobry panie profesorze
pozwoli pan że mu pomogę
przenoszę go delikatnie
i długo za nim patrzę
aż ginie
w ciemnym pokoju profesorskim
na końcu korytarza liści.
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Przedmowa
Marek S. Paszucha1
Aglomeracja krakowska. Myślimy i mówimy o tym, co było, a także
o tym, co jest. A przyszłość?
Jest rok 2017. Przedmiotem rozmów rodzinnych, towarzyskich, zawodowych jest przede wszystkim, co oczywiste, bieżące życie, rodzina i praca, sport i polityka. Rzadziej mówimy i czytamy o przeszłości, głównie
w tonacji martyrologicznej. Dominuje narzekanie. Najmniej zajmuje nas
dalsza przyszłość.
Widzimy wielkie zmiany i dynamiczny rozwój Krakowa w latach
1990–2017, szczególnie intensywny w okresie ostatniego 10-lecia (m.in.
dzięki funduszom europejskim) oraz integrację z otaczającymi gminami
i miastami powiatowymi. Zmienia się transport, architektura, technologie.
Tymczasem gospodarka przestrzenna bazuje na postępowaniu formalno-prawnym w trybie decyzji o warunkach zabudowy, rzadziej w trybie
opartym na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które to plany opracowywane są dla niewielkich obszarów. Skutkuje to powstawaniem chaotycznej zabudowy mieszkaniowej pozbawionej komplementarnych funkcji, prawidłowego transportu oraz prawidłowej ochrony
i kształtowania naturalnego środowiska. Kontrola gospodarki przestrzennej naszego miasta i regionu pozostawia wiele do życzenia. Kompetencje
Urzędu Miasta Krakowa, urzędów gmin otaczających Kraków, starostw,
Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego częściowo pokrywają się, a ich podział nie jest dla obywatela jasny.
Perspektywy dla miasta i regionu
Bieżące osiągnięcia nauki, nowe technologie (w tym dynamiczny rozwój informatyki), a także liczne wartościowe raporty naukowe z różnych
dziedzin dają podstawę to tworzenia prognoz i spójnej całościowej wizji
naszego miasta oraz regionu w dalszej przyszłości.
W latach 2013-2014 zespół naukowców, w którym Politechnikę Krakowską reprezentował prof. Zbigniew Zuziak, sformułował następująco
perspektywy dla naszej metropolii:
Wizja: Kraków powinien być nowoczesną metropolią, otwartą, bogatą,
Autor był m.in. wiceprezydentem Krakowa, prezesem Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie, ambasadorem RP w Malezji i w Brunei oraz wiceprezesem Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, wpisanym
w 2014 r. do Złotej Księgi Wychowanków PK.
9
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bezpieczną i przyjazną oraz tętniącą kulturą, dumną z historycznego dziedzictwa, metropolią współtworzoną przez samorząd i mieszkańców.
Misją Krakowa jest tworzenie inteligentnej metropolii, która zapewni wysoką jakość życia, budowanie kreatywnej gospodarki, kształtowanie środowiska
przestrzennego i rozwój kultury poprzez współpracę podmiotów różnych sektorów oraz partnerskie współdziałanie samorządu i mieszkańców.
Uważam, że taki zapis wizji i misji nie jest pełny. Wymaga, szczególnie
w przypadku wizji, zapisu przestrzennego.
U podstaw wizji dalszego rozwoju
Obowiązkiem środowisk naukowych, uniwersytetów i pozostałych
uczelni akademickich jest myślenie o przyszłości, także o tej dalszej przyszłości. Dotyczy to w znacznym stopniu Politechniki Krakowskiej, w tym
Międzywydziałowego Instytutu Gospodarki Przestrzennej. Już po zakończeniu moich studiów na PK (1960 r.) o takim instytucie myślał i mówił
ówczesny rektor Politechniki, profesor Bolesław Kordas.
Gdy pracowałem w Wodociągach Miejskich, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Biurze Rozwoju Krakowa, profesor Artur Wieczysty, który był
konsultantem kolejnego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Krakowskiego Zespołu Miejskiego, skutecznie dowodził, jak szeroko
rozumiana gospodarka wodna i kształtowanie naturalnego środowiska warunkuje i współtworzy planowanie i gospodarkę przestrzenną, a więc rozwój Krakowa. Profesor Wieczysty widział wówczas gospodarkę wodną
Małopolski i całej Polski południowej w perspektywie nawet 50 lat. Byłem
świadkiem jego rozmów z Krystianem Seibertem, głównym architektem
Krakowa, prawdziwym wizjonerem urbanistyki. W rozmowach tych nie
używano jeszcze określenia „zrównoważony rozwój”, aczkolwiek takiego
właśnie zrównoważonego rozwoju dyskusja dotyczyła.
Przypomnieć należy, że m.in. zasługą profesorów Kordasa, Wieczystego, a także Józefa Fiszera był wybór zbiornika na Rabie, jako docelowego
źródła wody. Ich dziełem jest również doskonale zaprojektowany, wykonany i eksploatowany system wodociągu połączonego z tym zbiornikiem.
Uzasadnia to podjęcie prac z udziałem Politechniki Krakowskiej –
a może nawet z inicjatywy Politechniki – nad wizjami rozwoju aglomeracji krakowskiej w okresie nawet do roku 2035.
Za podstawę tych prac można przyjąć wnioski z istniejących opracowań, takich jak plany ogólne zagospodarowania przestrzennego Krakowa
z lat 1939, 1949, 1953, 1956, 1958, 1964, 1977, 1988, 1994 (oraz stopień
i stan ich wdrażania), „Strategia rozwoju Krakowa” z roku 2005 (aktuali10

zowana w roku 2010), a przede wszystkim „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa” opracowane
w roku 2003 i aktualizowane w latach 2010 i 2014.
We wszystkich tych opracowaniach brano jednak pod uwagę przede
wszystkim aktualny stan wiedzy w okresie poprzedzającym uchwalenie
każdego z tych dokumentów, przy uwzględnieniu jedynie elementów
ekstrapolacji trendów i tendencji w poszczególnych dziedzinach rozwoju
miasta. W opracowaniach tych brakuje natomiast wizji rozwoju aglomeracji krakowskiej w dłuższej perspektywie, na przykład 20-letniej.
Nasuwają się tutaj pytania, czy dla tak odległej perspektywy można
stosować ekstrapolację trendów rozwojowych? A jeśli tak, to w których
dziedzinach nauk technicznych i nauk społecznych? Kto odpowie na te
pytania?
Kraków z lotu ptaka
Słuchając wykładu wygłoszonego przez profesora Zbigniewa Zuziaka
1 października podczas inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Środowiska zastanawiałem się, czy i w jakim zakresie możemy
się opierać na rozwiązaniach w najlepiej funkcjonujących aglomeracjach
miejskich, np. Kopenhagi, gdzie morze jest nadgarstkiem, palce pasmami
zabudowy, a przestrzeń między palcami – urządzoną zielenią. Oczywiście
w środku każdego palca przebiega oś transportu.
Patrząc z lotu ptaka na Kraków i okolice widzimy przestrzeń zabudowaną i widzimy przestrzenie otwarte. Po wyłączeniu przestrzeni otwartej zielonego klina zachodniego z Sikornikiem i Lasem Wolskim, jako „nietykalnego”, pozostaje część wschodnia od kombinatu do linii kolejowej Kraków
– Tarnów. Na obszarach tych ma powstać Kraków – Nowa Huta Przyszłości.
W miarę rozwoju ruchu lotniczego wzrasta rola lotniska w Balicach
i związanej z nim infrastruktury, w tym także w pasie między Rudawą,
a linią kolejową do Katowic. Jest tylko kwestią czasu dalsze komercyjne
rozbudowanie otoczenia lotniska. Rejon ten jest bowiem doskonale skomunikowany drogą ekspresową i autostradą A4 ze wschodem i zachodem, linią
kolejową z centrum Krakowa, a połączeniami lotniczymi z całym światem.
Z myślą o następnych pokoleniach
Rozwój przestrzenny Krakowa i regionu cechuje znaczna inercja. Wiele problemów próbuje się likwidować dopiero wtedy, gdy już się pojawią,
np. za pomocą rozwiązań transportowych. Czy jesteśmy w stanie antycypować rozwój cywilizacyjny i zawczasu proponować rozwiązania?
11

W jednostkach każdego z siedmiu wydziałów Politechniki Krakowskiej prowadzone są badania, z których wnioski mogą i powinny być
brane w rozważaniach na temat życia i funkcjonowania następnych pokoleń Polaków w naszym mieście, w naszym regionie. Można rozważyć
podjęcie przez Politechnikę Krakowską – przy ewentualnej współpracy
z krakowskimi uniwersytetami – badań na temat perspektyw i kierunków
możliwych dalszych zmian w życiu społecznym, w tym związanych z radykalnym wydłużeniem życia człowieka. Badania te mogłyby dotyczyć
np. funkcjonowania elektroniki i Internetu w codziennym życiu mieszkańców, edukacji (nauka w domu), zaopatrzenia (zakupy przez Internet), rozrywki (kino domowe), przyszłościowych środków i systemów transportu
publicznego i prywatnego, inżynieryjnej ochrony delikatnej i wrażliwej
struktury środowiska naturalnego (na wzór Szwajcarii czy Finlandii).
Mam nadzieję, że Władze Krakowa mogą się pokusić o skierowanie
myślenia krakowskich czy małopolskich elit intelektualnych ku nieco bardziej odległej przyszłości.
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DEBATY
I Debata 9.01.2017
Powietrze nad Małopolską
Walka ze smogiem
Opinia o uchwale antysmogowej
W debacie wzięli udział Tadeusz Uhl, profesor AGH, twórca projektu Airmatrix, Ryszard Listwan – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Tomasz Pietrusiak – zastępca dyrektora
Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Anna Pekar – zastępca dyrektora Departamentu Energii
i Innowacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Aktualność problematyki smogu w Krakowie stała się gorącym tematem gdy podczas styczniowych mrozów i przy swoistym układzie wiatrów
poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście przekroczył wielokrotnie
dopuszczalne normy. Zresztą, gdy wkrótce przeprowadzono w całej Polsce pomiary stężeń pyłów okazało się, że wiele miejscowości, ku zaskoczeniu burmistrzów, wójtów i prezydentów miast, zajmuje na europejskiej
mapie zanieczyszczeń czołowe pozycje. Nacisk mediów oraz organizacji
ekologicznych przez kilka kolejnych miesięcy miał doprowadzić do podjęcia działań mających na celu odwrócenie tego negatywnego trendu, co
jak wiadomo nie jest proste. Uprzedzając krytyczne uwagi na temat jakoby histerycznej reakcji ruchów ekologicznych, wyrażamy przekonanie,
że tylko nieustanne mobilizowanie opinii publicznej i rządzących może
prowadzić do efektywnych działań. Dlatego każdy pomysł na poprawę
sytuacji może być interesujący i pożyteczny.
Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz Uhl, który przedstawił pomysł stworzenia ruchu społecznościowego dotyczącego smogu. Celem tego projektu
„nie jest technologia a społeczność”, która w sposób ciągły i przystępny
będzie w stanie kontrolować poziom zanieczyszczeń w swoim otoczeniu
oraz swoich rodzin i przyjaciół. Narzędzie airmatrix, skonstruowane do
tego celu, pozwala jednocześnie na szybką wymianę informacji, gdyż jest
wyposażone w takie funkcjonalności jak: mapy, alerty, raporty i informacje przekrojowe, łączące zanieczyszczenie z innymi zjawiskami czy faktami. Laserowe testery jakości powietrza mierzące stężenie pyłów PM 2,5 są
rozdawane i każdy kto je otrzyma ma szanse zmierzyć w swoim otoczeniu
zawartość w powietrzu.
13

Można się zalogować na stronie airmartrix.info i zobaczyć stworzoną
w ten sposób mapę smogową, nie opartą na kilkunastu punktach, ale całodziennym systemie, który zebrał dane z 3 800 000 punktów pomiarowych.
Planem jest prognozowanie zagrożenia smogiem tak, by planując aktywność można było wybierać miejsca, gdzie będzie on mniejszy. Jako że występuje bardzo duża moda na ruchy społecznościowe, założeniem projektu
jest włączenie w pomiary jak największej grupy ludzi. Sensor jest produkowany w Chinach, ma wielkość porównywalną z myszką do komputera.
Dane z niego są odczytywane za pomocą aplikacji instalowanej na smartfonie. Znane są trzy metody pomiaru zawartości pyłów zawieszonych
w powietrzu:
Metoda grawimetryczna stosowana w stacjach monitorowania środowiska. Używane do pomiaru pyłomierze pozwalają na zważenie wytrąconego pyłu, a następnie odniesienie masy próbki do objętości pobranego
w czasie pomiaru powietrza. Zastosowanie selektorów umożliwia odseparowanie próbek pyłu o średnicach do 2,5 µm i większych, co ma znaczenie
przy ustalaniu stężeń dopuszczalnych.
Metoda optyczna bazuje na pomiarze światła odbitego od cząstek pyłu.
W trakcie pomiaru urządzenie oświetla komorę pomiarową poprzez impuls świetlny, a detektor rejestruje odbicie od cząstek pyłu. Na podstawie
informacji z detektora możliwe jest określenie ilości cząstek o (w przybliżeniu) założonej wielkości w jednostce objętości powietrza. Dodatkowe sterowanie układem pomiarowym, np. sterowanie długością trwania
i intensywnością oświetlenia, a także zastosowanie różnych źródeł światła,
pozwala na uzyskanie dobrej jakości wyników w krótkim czasie. Metody
optyczne stosowane są w urządzeniach przenośnych za sprawą szybkości
pomiaru i małemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną.
Metoda mikro bilansu, najrzadziej stosowana, polega na zbieraniu cząstek o określonej wielkości za pomocą odpowiednio dobranych filtrów.
W trakcie pomiaru dokonuje się oszacowania częstotliwości rezonansowej
drgań filtra, która ulega zmianie na skutek zwiększenia masy spowodowanej zbieraniem się cząstek pyłu. Zmiana częstotliwości jest następnie
przeliczana na masę cząstek. Metody te umożliwiają prowadzenie pomiarów w krótkich odstępach czasu, jednak ich dokładność zależy od szeregu
czynników takich jak rozdzielczość pomiaru częstotliwości rezonansowej,
wilgotności temperatury i innych.
Omawiany czujnik korzysta z metody optycznej. Czujniki można umieścić na przykład w taksówce, planuje się je umieścić w autobusach i tramwajach. Każdy kto dokona pomiaru jest automatycznie przez system loka14

lizowany i dane z tego pomiaru są umieszczone w bazie danych. Mierzone
są: wartość zanieczyszczenia, data, czas, położenie, wilgotność, nasłonecznienie, temperatura, kierunek i siła wiatru, rodzaj i wielkość opadów
atmosferycznych, ciśnienie oraz zachmurzenie. Duża ilość danych jest potrzebna dla prognozowania i wskazywania zależności pomiędzy stężeniem
pyłów zawieszonych a pogodą. Czujnik jest niewielki i mobilny, można
go mieć przy sobie w trakcie wykonywania wszelkich aktywności. Można
deklarować w nim pomiar wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Za pomocą aplikacji można sprawdzać historię własnych pomiarów.
Celem jest stworzenie społeczności monitorującej stan powietrza, wyposażonej we własne czujniki bądź korzystającej z czujników dostępnych
publicznie. Ideą projektu jest mobilność czujnika, by każdy czujnik był
wykorzystywany w wielu miejscach. By uwiarygodnić te pomiary, czujniki są umieszczane w pobliżu stacji monitorowania, które są regularnie kalibrowane i na dzień dzisiejszy te pomiary są bardzo zbliżone. Błąd mieści
się w granicach 5%.
Należy zwrócić uwagę, że wynik jest rezultatem pomiaru chwilowego. Gdy zostanie zebranych wystarczająco dużo danych, będzie je można
uśredniać i porównać z obowiązującymi w Polsce normami dopuszczalnych średniodobowych i średniorocznych stężeń pyłów, a także przekroczeniem progów alarmowych.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że smog nie
jest problemem jedynie wielkich miast. W podobnym stopniu dotyka on
wsi i mniejszych miejscowości. Zdarzały się przypadki pomiarów, kiedy
czujnik się nasycił osiągnąwszy 1000 µg/m3, co oznacza przekroczenie
25 razy normy średniorocznej dla pyłu PM 10.
Inspekcja Ochrony Środowiska bada zawartość pyłu zawieszonego
PM 10 i PM 2,5 w powietrzu stosując dwie uzupełniające się metody:
automatyczna lub manualna – w tym wypadku stosuje się mierniki różnego typu. Mierniki automatyczne w sposób ciągły mierzą stężenia pyłu,
co umożliwia pokazywanie wyników tych pomiarów w trybie „on-line”
na portalach inspekcji ochrony środowiska (GIOŚ i WIOŚ) i w aplikacji
GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”. Dane te są aktualizowane co godzinę
i przeliczane na wartości średniodobowe w celu porównania z poziomem
dopuszczalnym.
Z kolei Tomasz Pietrusiak przedstawił jak wygląda stan powietrza
w Małopolsce według oceny Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Ponad 98% mieszkańców Małopolski oddycha powietrzem o zawartości pyłu PM2.5 z dużą zawartością rakotwórczego benzo[a]pirenu.
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W Polsce dopuszczalne średnioroczne stężenie tego pyłu wynosi 25 µg/m3
(docelowo od 1 stycznia 2020-20 µg/m3). Przez ponad 100 dni w roku
w Małopolsce przekroczony jest dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego
PM10.
W Polsce dla pyłów PM10 są ustalone poziomy dopuszczalne stężenia
na poziomie 50 µg/m3 (średniodobowy) i 40 µg/m3 średniorocznie. Powietrze uznaje się za spełniające normę dopuszczalną, jeżeli stężenie średniodobowe nie zostanie przekroczone więcej jak 35 dni w roku. Ponadto ustalono próg informowania przy przekroczeniu 200 µg/m3 średniodobowego
stężenia oraz poziom alarmowy gdy to stężenie przekroczy 300 µg/m3.
Najbardziej rakotwórczą substancją w pyle jest benzo[a]piren gdy jego
stężenia ponad 10-krotnie przekraczają poziom dopuszczalny, który średniorocznie wynosi 1 µg/m3.
Ponad 4 tysiące osób rocznie umiera w Małopolsce z powodu zanieczyszczonego powietrza.
Koszty oszacowane przez Urząd Marszałkowski związane z leczeniem
chorych z powodu zanieczyszczeń powietrza i ich nieobecnością w pracy
wynoszą 3 miliardy złotych rocznie.
Najistotniejszym źródłem niskiej emisji w Małopolsce jest stosowanie
paliw stałych do ogrzewania gospodarstw domowych. Stwierdzono, że:
– używanych jest około 540 tys. kotłów lub urządzeń grzewczych na
paliwa stałe;
– większość z nich to kotły o zasypie ręcznym, w wieku ponad 5 lat;
– kominki stosowane są w 12% domów wykorzystujących paliwa stałe, a w 15% stosuje się piece kaflowe;
– co roku do sprzedaży w Małopolsce i na Śląsku trafia 800 tys. ton
mułów;
– od wielu lat nie udaje się zrealizować planu wymiany kotłów. I co
gorsza, co roku przybywa 12 tys. nowych pozaklasowych kotłów.
Problem jest poważny i wymaga zaangażowania wszystkich – zarówno
mieszkańców jak i administracji. Jedną z najprostszych metod poprawy jakości powietrza jest niewątpliwie znacząca obniżka cen gazu. Mieszkańcy
chętnie korzystaliby z sieci gazowej, która obejmuje ponad 70% obszaru Małopolski, jednak podstawową barierą są koszty, a zwłaszcza ceny
przesyłu, które rosną z powodu rezygnacji użytkowników z infrastruktury
gazowej.
Poważny problem stwarza spalanie mułów i flotokoncentratów, które
są nabywane przez użytkowników w związku z ich niska ceną. Paliwo
to pojawiło się na rynku indywidualnym po 2003 roku – do tego czasu
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te odpady górnicze trafiały do elektrociepłowni celem ich współspalania.
Wprowadzenie dopłat do współspalania biomasy spowodowało wyparcie
mułów i flotokoncentratów z sektora przemysłowego i pojawiły się one
na rynku klientów indywidualnych. Dane oficjalne mówią o 800 tys. ton
rocznie, a nieoficjalne nawet o 3 milionach ton. Pojawiają się także informacje, że firmy dysponujące osadnikami poflotacyjnymi zgromadziły
już 36 milionów ton tych odpadów. Ten materiał nie chce się łatwo palić zatem mieszkańcy dokładają do niego odpady komunalne. W założeniach Planu Gospodarki Odpadami ustalono, że na jednego mieszkańca
powinno średnio przypadać rocznie około 280 kg odpadów komunalnych,
tymczasem rzeczywiście zostaje zebranych 180 kg, a są też gminy, które
w sprawozdaniach wykazują 60 kg. Oznacza to że ponad 200 kg odpadów rocznie trafia do pieca. Potężną plagą również są odpady z zakładów
rzemieślniczych, szczególnie w zagłębiach meblarskich i obuwniczych,
gdzie zwyczajem jest rozdawanie odpadów poprodukcyjnych pracownikom i okolicznym mieszkańcom.
Założenia i cele uchwały antysmogowej dla Małopolski są następujące:
– Ograniczenie powstawania nowych źródeł emisji – od 1 lipca 2017
będą instalowane tylko kotły spełniające normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu (emisja pyłu do 40
mg/m³). Wyznaczane są długie okresy przejściowe:
– do końca 2022 roku (6 lat) – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych;
– do końca 2026 roku (10 lat) – wymiana kotłów, które spełniają
podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3, 4 lub 5.).
– Wprowadza się wymagania dla jakości paliw:
– do 1 lipca 2017 r. zakaz stosowania mułów i flotów węglowych;
– zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie przynajmniej 2 sezony).
– Wprowadza się obowiązki dla właścicieli kominków:
– od 2019 r. nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania
ekoprojektu;
– od 2023 r. istniejące kominki o sprawności cieplnej poniżej 80%
muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję o co
najmniej 80% (np. elektrofiltr).
Oczekuje się, że efektem wprowadzenia uchwały antysmogowej będzie
ograniczenie o ponad 90% emisji pyłu PM10 i PM2.5, oraz osiągniecie poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego w powietrzu według norm
Światowej Organizacji Zdrowia. Osiągnięcie tego celu pozwoli żyć miesz17

kańcom w bezpiecznym środowisku, zapraszać do regionu turystów, dać
argument do inwestowania przedsiębiorcom. Umożliwi to szybka poprawa
jakości powierza w Małopolsce – dzięki integracji przepisów antysmogowych z dotacjami do wymiany kotłów ze środków RPO (100 mln euro).
Ograniczenie o 2,9 mld zł rocznie kosztów zdrowotnych związanych ze
złą jakością powietrza – poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Małopolski.
Jako pierwszy w dyskusji zabrał głos Marek Michalik, który uznał, że
projekt uchwały niewątpliwie jest krokiem w dobrym kierunku i być może
przyniesie on dobre efekty. Niewątpliwie może on być podjęty dzięki nowelizacji ustawy – Prawo Ochrony Środowiska dającej takie uprawnienia
samorządom. Jednakże uprawnienia przekazane samorządom powodują,
że działania podejmowane są jedynie na szczeblu lokalnym. Znacznie skuteczniejsze byłoby działanie na poziomie krajowym lub nawet szerszym,
jako że nie wszystkie kraje ościenne podjęły kroki tego typu. Sytuacja
jaką obserwujemy w ostatnich dniach, gdy wysoka koncentracja pyłów
występuje na terenie całej Polski wskazuje, że nie jest to problem jedynie
województwa małopolskiego.
Wątpliwość budzi też ograniczenie w stosowaniu paliw o uziarnieniu
poniżej jednego milimetra. Być może na rynku pojawi się wtedy produkt
o nazwie na przykład „ekobrykiet”, który defacto będzie brykietowanym
mułem węglowym, czy flotokoncentratem. Należy jednak sądzić, że spodziewane efekty projektowanej uchwały będą mniejsze niż się oczekuje,
gdyż przeceniana jest emisja z małych instalacji przydomowych, a niedoceniana jest emisja z zakładów przemysłowych. Zwróćmy uwagę, że
niemała liczba zakładów nie jest monitorowana, a emisja jest co najwyżej
szacowana. Podobnie w modelowaniu nie uwzględnia się szczegółowych
emisji z dużych zakładów, które sprawozdają o globalnej emisji bez podawania żadnej jej charakterystyki. Modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń nie może być traktowane inaczej niż duże
przybliżenie. Na przykład znacząco niedoszacowana jest emisja komunikacyjna, ponieważ przyjmowane są jakieś normy emisyjne dla pewnych
typów samochodów ale nie uwzględnia się, że w Polsce znaczna ich liczba
ma usunięty filtra cząstek stałych. Zatem przyjmując parametry emisyjne
dla samochodów z silnikiem diesla spełniającego normy, to nie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością.
Możliwy jest spadek koncentracji benzo[a]pirenu o ile faktycznie
w 95% pochodzi on ze spalania złej jakości paliw w celu ogrzewania, ale
emisja ta pochodzi także z instalacji przemysłowych oraz ze spalania od18

padów rolniczych na polach uprawnych. Rozpoznanie źródeł emisji bezo[a]pirenów budzi poważne wątpliwości.
Marek Mercha stwierdził, że artykuł 96 znowelizowanej ustawy Prawo Ochrony Środowiska daje możliwość działania na szczeblu lokalnym,
samorządowym. Istnieje Krajowy Program Ochrony Powietrza 2020, który
jest narzędziem mającym uruchomić działania na rzecz poprawy jakości
powietrza. W tej chwili wystąpił gwałtowny wzrost zainteresowania zanieczyszczeniem powietrza. Większa świadomość społeczna, większa ilość
pomiarów spowodowała nagłośnienie tematu. Wiosną roku 2017 ma ukazać
się rozporządzenie w sprawie standardów jakości kotłów i będzie ono obowiązywało od 2018 roku. Nie jest to działanie, które można przeprowadzić
szybko, gdyż wymaga ono notyfikacji Komisji Europejskiej. Drugą sprawą
jest wprowadzenie przez Ministerstwo Energii standardów jakości paliw.
Zaprzepaszczono już sporą szansę, gdyż w połowie roku 2015 było takie
rozporządzenie przygotowane i nawet zostało ono notyfikowane przez Komisję Europejską, lecz poszło do szuflady. Był w nim zapis, mówiący że
w instalacjach o mocy do 1 MW nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów. Przygotowywane są przepisy prawa, które mają na celu usprawnienie
kontroli – na przykład wyposażenie straży miejskich, czy służb kominiarskich w większe uprawnienia, a także zweryfikowanie stanu uzdrowisk.
Narodowy Fundusz na ochronę powietrza na lata 2014-2020 wynosi około 6 miliardów złotych, ponadto wojewódzkie fundusze dysponują kwotą około 4 miliardów, a dodatkowo w ramach programu Infrastruktura
i Środowisko przewidziano około 100 miliardów złotych. Środki te, mądrze wydawane, powinny pomóc w poprawie jakości powietrza.
Anna Pekar odniosła się do zagadnienia finansowania programów poprawy jakości powietrza i walki z niską emisją. Nie dotyczy ono jedynie
obszaru lokalnego użytkowania i wytwarzania ciepła. Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska (NFOŚ) patrzy na to zagadnienie całościowo włączając w nie wytwarzanie energii, przechodzenie na energetykę niskoemisyjną
i ograniczanie zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Źródłami finansowania na poziomie krajowym jak i lokalnym są
środki unijne. Podstawową zasadą przyjętą na poziomie krajowym, która
obowiązuje nie tylko NFOŚ, ale i instytucje zarządzające wydatkowaniem
środków unijnych jest to, by środki krajowe nie wypierały środków unijnych. Należy zwrócić uwagę na to, że podjęcie działań związanych z walką
z niską emisją jest rolą środków regionalnych, które powinny być wydatkowane w pierwszej kolejności, gdyż ich wydatkowanie jest ograniczone
czasowo. Następnie, wspomagającym programem powinien być właśnie
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ogłaszany program REGION, wychodzący z zasady, że potrzeby powinny
być określane na poziomie regionalnym. Narodowy Fundusz udostępnia
środki, które są zwrotne Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska, jednak to na poziomie regionalnym są określane na jakich zasadach
i komu zostaną one przekazane na wsparcie najszybszego działania na
rzecz poprawy jakości powietrza. Należy wspomnieć, że pierwszy nabór
na te środki powinien się rozpocząć w lutym. Zastępuje on programy RYŚ
oraz KAWKA, których mankamentem było znaczne rozproszenie wniosków, przez co nie uzyskiwano efektu synergii.
Dodatkowo, również inne działania Funduszu mają za zadanie wspierać poprawę efektywności energetycznej budownictwa, w obszarach nie
objętych Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, lub Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Przeznaczono ponad 500 milionów złotych na poprawę energetyczną budynków użyteczności publicznej
oraz zabytkowych nie wskazanych bezpośrednio w programach unijnych.
Spotyka się to z dużym zainteresowaniem. Dotychczas złożono około 200
wniosków.
Innym kierunkiem jest ograniczanie zapotrzebowania na energię.
W tym obszarze będzie uruchomiony program LEMUR wspierający budownictwo pasywne. Komplementarnie są wdrażane działania w Programie Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego ponad miliard złotych
jest przeznaczony na modernizację sieci ciepłowniczej w miastach i nowe
podłączenia budynków mieszkalnych do sieci.
Następnym elementem jest ponad 700 milionów złotych przeznaczonych na poprawę energetyczną budynków administracji państwowej lub
nadzorowanej przez państwo. Są to szeroko rozumiane służby, szkoły
wyższe itd.
W roku 2017 zostaną wprowadzone programy wspierające rozwój
transportu niskoemisyjnego i samodzielności energetycznej gmin. Będą
to nowości pozwalające na całościowe rozwiązywanie problemów jakości
powietrza czy efektywności energetycznej.
Ważnym faktem jest sposób finansowania – większość wsparcia jest
zwrotna po to by mogła finansować kolejne programy. Działa również system doradztwa – w każdym województwie są powołani doradcy energetyczni, którzy wskazują najlepsze rozwiązania związane z efektywnością
energetyczną i ograniczeniem emisji.
Ryszard Listwan zauważył, że informacje na temat nowelizacji prawa krajowego dotyczącego standardów kotłów i paliw są bardzo satysfakcjonujące. Warunkują one podjęcie działań na rzecz poprawy jakości po20

wietrza. Bez nich możliwe są jedynie działania w skali lokalnej. Pojawia
się zatem szansa na uruchomienie funduszy w nowej formie. Inspektorat
Ochrony Środowiska zajmuje się kontrolą programów w gminach i dzięki
dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Małopolsce jako pierwszemu województwu udało się program tak ułożyć, że jest możliwe egzekwowanie wykonywania podstawowych obowiązków. Pierwsze doświadczenia po kontrolach w gminach wykazują, że informacja tam powstająca
nie może być bezkrytycznie przyjmowana. Bez niezależnych pomiarów
nie można stwierdzić, że sytuacja w danej gminie się poprawiła, bo wygląda to niekiedy jak w radzieckim kołchozie, że wymienia się więcej pieców
niż jest w gminie, a ludzie nadal nie mają czym oddychać.
Marek Kownacki stwierdził, że nie wystarczą zdolności i chęci do
oszczędzania energii. Nie tylko energii używanej do ogrzewania, ale także
energii oświetlającej ulice. Są instrumenty, żeby to zrobić, ale samorządy
obracają się tyłem. Zainwestowano w LED’y, zachłyśnięto się nowoczesnością, która zdecydowanie zmniejsza ilość pyłu zawieszonego, ale pojawia się pytanie jakie będą koszty. Należy znaleźć drogę łączącą ekologię
i ekonomię. Takim instrumentem mogła by być termomodernizacja. Jednak nie może ona być rozumiana jako obklejenie budynku styropianem
połączoną z wymianą okien. Efekty takich działań często mijają się z ekonomią, gdyż można wskazać przykłady taki realizacji termomodernizacji,
która skutkuje tym, że mieszkańcy całą zimę mają otwarte okna, bo jest za
gorąco. Porównując zdjęcia termowizyjne przed i po tak przeprowadzonej
termomodernizacji okazuje się, że osiągnięto efekt przeciwny do zamierzonego i w wspaniały sposób ogrzewana jest atmosfera. Rozwiązaniem
jest jedynie termomodernizacja głęboka, przy zastosowaniu której udaje
się osiągnąć poziom oszczędności 90 % energii pierwotnej. Nie z powodu
samej wymiany okien i docieplenia budynku. Konieczna jest zmiana systemu ogrzewania budynku, zastosowanie pomp ciepła, które maja wysoką
sprawność, do tego wymiana systemu wentylacji i dodatkowych systemów
wspomagających opartych na fotowoltaice.
Józef Mokrzycki przedstawił przykład mający swe korzenie w latach
90. Gmina Korzenna pod Nowym Sączem gdzie w szesnastu wsiach żyje
14 tysięcy mieszkańców, za priorytet uznała inwestycję w gazyfikację.
W ciągu dwu i poł roku gaz został doprowadzony do około czterech tysięcy gospodarstw, wyłamała się tylko jedna mała wieś. Mieszkańcy w większości finansowali ten proces z własnych środków, zachęcani przyszłymi
dotacjami do kosztów gazu i czystością powietrza. Dzisiaj w tej gminie
zbierane jest niespełna 100 kg odpadów na mieszkańca – wniosek z tego
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płynie jasny pomimo prawie pełnej gazyfikacji pali się nadal śmieciami,
albowiem sama wymiana pieców nie załatwi sprawy. Mieszkańcy nie będą
używać gazu do ogrzewania przy jego obecnych cenach. Dotowanie wymiany pieców bez dotacji do kosztów paliwa w nich stosowanego nie poprawi sytuacji.
Marek Dziarmagowski uznał, że jest pożądane, by odpady górnicze
w postaci mułów, zostały wycofane z rynku. I chwała inicjatorom tego posunięcia. Wartość opałowa tego paliwa jest żadna, a jest to fabryka benzo[a]pirenu Zauważył jednak, że brakuje pewnej ścieżki legislacyjnej uniemożliwiającej zabudowywanie terenów zielonych w miastach,
a zwłaszcza korytarzy przewietrzających, którymi następuje wymiana powietrza. Jest to szczególnie ważne w takich miastach jak Kraków, gdzie
morfologia terenu sprzyja powstawaniu obszarów zastoiskowych i inwersji powietrza. Skandalem jest jazda samochodami z wyciętymi filtrami spalin. Polska legislacja nie idzie drogą innych państw europejskich
i nie zwraca uwagi na kompleksowe rozwiązanie omawianego problemu. Dla
przykładu nie wykorzystuje się ciepła ścieków, co doskonale realizują Helsinki
ogrzewając w ten sposób wodę i produkując ciepło dla 800 tysięcy mieszkańców. W Krakowie podgrzewana jest woda w Wiśle. Inną sprawą są dotacje do
wymiany pieców, które zapewne będą miały skutek podobny jak wspominana
gazyfikacja wsi. Wymienione zostaną piece ale przy aktualnych cenach paliwa
do nich ludzie szybko reaktywują kopciuchy w celu dogrzania domów. Polska
jest jedynym państwem europejskim niedotującym instalacji produkujących
tanie ciepło, i przez to nie wymagających późniejszych dopłat.
Zbigniew Witkowski skonstatował, że w latach osiemdziesiątych
Polski Klub Ekologiczny miał istotne osiągnięcia. Przyczynił się do zamknięcia Huty w Skawinie i wprowadzenia proekologicznych rozwiązań
w obecnej hucie ArcelorMittal. W realiach dzisiejszych rola Klubu sprowadza się do dyskusji z różnymi środowiskami o niezbędnych inicjatywach,
co jednak nie wpływa na rzeczywistość. W ostatnich latach powstało wiele
strategii dotyczących poprawy jakości powietrza, ale nie zostały one skutecznie wdrożone Podejrzewać należy, że skutki uchwały antysmogowej
będą równie nikłe, bo działanie to przypomina jedynie mieszanie w kotle
problemów. Prezydent miasta odpowiada za powietrze w mieście, ale nic
nie może zrobić, bo nie wolno mu zakazać sprzedaży dziadowskich kotłów, ani instalowania ich w nowych budynkach. Podobnie nie może zakazać
wjazdu do miasta samochodów o określonych parametrach, jak to robią inne
metropolie europejskie. Jedyne co może i to powinien zrobić, to kupić porządne maski przeciwpyłowe i rozdać je mieszkańcom.
22

Benedykt Węgrzyn przedstawił problem niskiej emisji, który z punktu
widzenia samorządowego i praktycznego, dotyczy przede wszystkim gospodarstw domowych. Według rządowego Programu Ochrony Powietrza
odpowiadają one za 88% niskiej emisji. Konieczne jest małymi krokami
zbliżanie się do celu jakim jest redukcja tej emisji uciążliwej w coraz większym stopniu. Prostych rozwiązań nie ma. Ponad 70% gospodarstw indywidualnych ma dostęp do gazu i jeszcze do niedawna używano w nich tego
paliwa. Na Podkarpaciu, gdzie gaz był od zawsze, gospodarstwa dzisiaj
przechodzą na ogrzewanie węglem (sic!). Nic w tym dziwnego, ponieważ
w opłatach za gaz ponad 70% stanowią koszty przesyłu. Przypomniał, że
w gminie Dobra, która podobnie jak Kraków jest w 100% zgazyfikowana,
a mimo to występuje w niej problem ze smogiem. Jest oczywiste, że istnieje korelacja pomiędzy oparciem polskiej gospodarki na węglu i jakością
powietrza. Obniżając opłaty za przesył, za które odpowiada polska spółka
PSG, można by odwrócić tą tendencję odejścia od stosowania tego nośnika energii. Mrzonką również jest straszenie ludzi możliwym zakręceniem
kurka z gazem. Od czasu uruchomienia terminalu LNG nie ma problemu z
dostępem do tego paliwa. Każdy zachowuje się racjonalnie – jeśli samorząd
ma powiedzieć ludziom, że przykładowo od 2022 roku mają przestać palić
węglem, to zwykła przyzwoitość nakazuje wskazać im alternatywę. Ludzie
ogrzewają się tym co mniej kosztuje. Stworzenie warunków do opłacalnego
ogrzewania gazem szybko poprawi jakość powietrza!
Wojciech Placha zwrócił uwagę, że jeżeli blisko 90% niskiej emisji jest
związane z ogrzewaniem mieszkań to trzeba zrobić coś, by ludzie tych mieszkań nie ogrzewali takim jak dziś nakładem energii. Możliwe jest wprowadzenie technologii znanych już i wykorzystywanych na przykład w Wielkiej Brytanii. Jest to aerożel – jeden z najlepszych znanych materiałów izolacyjnych.
W Wielkiej Brytanii został niedawno uruchomiony narodowy program docieplenia wszystkich zabytków w tej technologii. Dzięki tak świetnemu materiałowi izolacyjnemu znakomicie można ograniczyć spalanie. Należy zauważyć, że
lepsze paliwa i lepsze piece to bardzo dobre rozwiązania, jednak mieszkańcy,
wybiorą tańszą alternatywę i będą nadal palić śmieciami ryzykując kary, tak jak
to ma miejsce dzisiaj.
Janusz Miczyński podzielił się doświadczeniem z lat 80, kiedy w ramach eksperymentu wraz ze Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce
prowadził badania mające odpowiedzieć na pytanie dlaczego leczenie klimatyczne w tej miejscowości nie daje efektów. Wykonano wówczas eksperyment i dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i lokalnym pieniądzom zamieniono nośniki z węgla na gaz. Diametralnie
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zmniejszyło się zanieczyszczenie w całej kotlinie. Poprawiły się efekty leczenia
górnych dróg oddechowych. Aż nadeszła mroźna zima i podwyżki cen gazu,
a w każdym domu był jeszcze piec węglowy i ludzie odcinali nawet przyłącza
do domów by za nie nie płacić. Co można teraz zrobić – trzeba próbować obniżyć koszty eksploatacyjne ogrzewania.
Lidia Żakowska podzieliła się spostrzeżeniem z wykładów, które odbywała w Japonii, gdzie nieomal połowa studentów przychodziła na zajęcia
w maskach. Okazało się, że wystarczyło, by monitoring powietrza wykazał
nieznacznie podwyższony poziom zanieczyszczeń i ludzie, co nie jest żadnym
wstydem, zakładają maski przeciwpyłowe. Być może powinno to być standardem ochrony.
Jan Friedberg zauważył, że pojawiły się zapowiedzi nowych opłat na fundusz rozwoju energii, mające służyć zgromadzeniu kapitału na zbudowanie
dodatkowych elektrowni. Z punktu widzenia ekonomicznego to wyjątkowy
biznes. Zazwyczaj buduje się elektrownię ze środków własnych bądź pożyczonych, a następnie się je spłaca sprzedając prąd. Tymczasem według tego
pomysłu ma być odwrotnie – przyszli konsumenci prądu będą musieli zrobić
przedpłatę. Z cenami gazu jest podobny problem, albo ceny gazu są zawyżone, albo ten system jest nieopłacalny, ale wtedy pojawia się pytanie dlaczego
on istnieje. Prowadzi to do mocnego wniosku, że mamy kryzys polityki państwa. Otóż smog pojawił się nawet w Warszawie, gdzie są szerokie ulice, teren
równy, wiatry silne – to oznacza że coś jest nie tak. Parę przyczyn już zostało
wymienionych. Na przykład wycinane są filtry cząstek stałych w samochodach
z silnikami diesla. Przecież administracja ma pilnować by nie były one usuwane. Starostowie poprzez stacje diagnostyczne mają nad tym panować. Każdy
samochód odwiedza raz do roku taką stację diagnostyczną i nic z tego nie wynika. Na tym przykładzie widać, że ten system kontroli się załamał. Podobnie
palenie śmieci jest powszechnie znanym problemem, ale nie można znaleźć
porządnej publikacji, że jest to przyczyną smogu. Oznacza to, że władza nie
chce tej korelacji zauważyć ze względów politycznych (słupki popularności).
W normalnych warunkach politycznych wszelkie działania publiczne opierają
się na programie oraz jego rezultacie. Ocena wykonania programu jest dokonywana przez pryzmat rezultatu. Nie ilość wybudowanych dróg jest rezultatem
lecz obniżenie liczby wypadków. Stan powietrza jest też rezultatem polskiej
polityki ochrony powietrza. Ocenić ją należy jako nieskuteczną, a ponieważ
sytuacja jest kryzysowa to wymaga przemyślanych i zdecydowanych działań.
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II Debata 20.02.2017
Energia odnawialna – remedium na smog
Zasygnalizujemy trzy kwestie. Po pierwsze w jaki sposób władze miasta realizują politykę energetyczno-klimatyczną. Po drugie jakie występują uwarunkowania dla energii odnawialnej w Krakowie. Po trzecie jak
wygląda wykorzystanie OZE ze szczególnym uwzględnieniem jednostek
miejskich
Andrzej Łazęcki: W Polityce energetyczno-klimatycznej występują
zobowiązania na poziomach międzynarodowym, krajowym i regionalnym:
Zobowiązania międzynarodowe to:
– Porozumienie klimatyczne zawarte na konferencji COP 21 w Paryżu
(12/2015r.). Utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na
poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad poziom przedindustrialny i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia.
– Porozumienie klimatyczne Unii Europejskiej z października 2014
roku.
– Do roku 2030 ograniczenie emisji CO2 o 40% względem roku 1990
oraz wzrost udziału produkcji energii z OZE do 27%.
– Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej.
– Do roku 2020 ograniczenie emisji CO2 o 20% względem roku 1990,
wzrost efektywności energetycznej o 20% oraz wzrost udziału
produkcji energii z OZE do 20%.
Z kolei zobowiązania krajowe zawarte są w następujących dokumentach:
– Polityka Energetyczna Państwa do roku 2030 z 10 listopada 2009.
– Polityka Klimatyczna Polski z dnia 4 listopada 2003.
– Krajowy Plan Działań dotyczących Efektywności Energetycznej
z dnia 20 października 2014.
– Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
z dnia 7 grudnia 2010.
Ponadto podjęto następujące zobowiązania regionalne:
– Program ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego z dnia
23 stycznia 2017 przewidujący do września 2019 likwidację palenisk węglowych, zaś do roku 2023 stężeń zanieczyszczeń w powietrzu zgodnych z obowiązującymi normami.
Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego nakłada25

jącym na prezydenta cały szereg obowiązków. Wielkość zaangażowania
finansowego ze strony miasta w latach 2013-2019, a związanego bezpośrednio z likwidacją palenisk węglowych, to jest 500 milionów złotych. Porozumienie klimatyczne zawarte na konferencji Narodów Zjednoczonych COP 21 w Paryżu w sprawie zmian klimatu wskazuje jako
cel utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie
znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad poziom przedindustrialny
i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do
1,5 stopnia. Brzmi to zupełnie abstrakcyjnie i niewinne, ale po zgłębieniu
tematu okazuje się, że ten niewinnie wyglądający zapis oznacza konieczność bardzo głębokiej transformacji energetycznej w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Przemiana ta musi zostać przeprowadzona stosunkowo
szybko, ponieważ rok 2050 jest datą graniczną. Zalecane jest, by dojście
do gospodarki zeroemisyjnej nastąpiło raczej bliżej roku 2040, inaczej
grożą światu daleko idące konsekwencje. W tej chwili przyjmuje się,
że skutki zmian klimatycznych postępują liniowo, ale po przekroczeniu
pewnej masy krytycznej może się okazać, że ta liniowa zależność została
złamana i zostaną uruchomione procesy lawinowe, nad którymi nie będzie się dało zapanować. Transformacja energetyczna jest zagadnieniem
nie tylko technicznym (nie wszystkie rozwiązania techniczne są już dostępne), ale przede wszystkim społecznym (przewiduje się konieczność
zmiany wzorców zachowań) oraz planistycznym (konieczne jest nowe
podejście do planowania rozwoju miasta). Jako przykład można podać
kwestie komunikacyjne. Można szukać takich rozwiązań, by potrzeby
komunikacyjne ograniczyć. Na przekładzie Krakowa widać jaka jest różnica w październiku, kiedy przyjeżdżają studenci, a jak wygląda ruch w
mieście w trakcie ferii szkolnych, gdy nie trzeba dzieci wozić do szkól
i na inne zajęcia. Planując miasto w taki sposób by unikać zbędnych przewozów, można uzyskać bardzo dobre efekty w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych.
Urząd Miasta działa na podstawie dokumentów i planów strategicznych. Na dzień dzisiejszy najważniejsze są dwa dokumenty określające
działania Miasta Krakowa w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej. Należą do nich:
Plan gospodarki Niskoemisyjnej wprowadzony Uchwałą Nr
XXVI/426/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 7.10.2015, w którym wyróżniono dwa cele strategiczne:
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. oraz
o 25% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1995 roku poprzez:
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– podniesienie efektywności energetycznej,
– zwiększenie udziału energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz ze
źródeł odnawialnych.
Poprawa jakości powietrza, która ma być osiągnięta dzięki:
– likwidacji palenisk węglowych,
– ograniczeniu komunikacji samochodowej na rzecz rozwoju transportu publicznego,
– wprowadzeniu niskoemisyjnego zarządzania miastem.
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa
gazowe, określone w Uchwale Nr CXIX/1870/14 Rady Miasta Krakowa
z dnia 22.10.2014 będące strategią energetyczną miasta i wyznaczający
następujące cele:
– zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
– zapewnienie warunków do wzrostu gospodarczego przy zminimalizowanym wzroście zapotrzebowania na energię pierwotną,
– ograniczenie oddziaływania systemów energetycznych na środowisko.
Trzecim istotnym dokumentem jest Miejski Plan Adaptacji Do Zmian
Klimatu w latach 2017-2018 (MPA). Jest to zupełna nowość powstająca
z inicjatywy i na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Ma to być instrument polityki miejskiej dla każdego z 44 miast liczących powyżej 100 000
mieszkańców. Dokument ma umożliwiać aplikowanie o środki na projekty
(wynikające z MPA) ukierunkowane na adaptację miasta do zmian klimatu.
Program termomodernizacji oraz ochrony cieplnej budynków Gminy
Miejskiej Kraków (Uchwała Nr XIV/179/07 Rady Miasta Krakowa z dnia
23.05.2007) obejmujący 360 gminnych budynków użyteczności publicznej. W jego ramach w latach 2008-2015 poddano termomodernizacji 47
budynków miejskich, a w latach 2017-2020 planowana jest termomodernizacja dalszych 96 budynków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
Zdaniem prelegenta istnieje sześć obszarów o których powinna się toczyć szersza dyskusja na temat polityki energetyczno-klimatycznej prowadzonej przez Miasto Kraków:
– Zwiększenie efektywności energetycznej czyli poprawa efektywności energetycznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej
(termomodernizacja), ale także poprawa efektywności instalacyjnej.
Również powinno się brać pod uwagę takie kwestie jak oświetlenie
czy wyposażenie wewnętrzne.
– Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz związane z tym
modne pojęcia: gospodarki o obiegu zamkniętym i racjonalnej go27

spodarki odpadami. Można tu podać przykład takich działań – jak
realizowany przez MPWiK projekt pasywnej energetycznie oczyszczalni ścieków.
Wzrost wykorzystania energii odnawialnej (OZE)
Niedocenionym działaniem jest wzorcowa rola samorządu. Gmina bezpośrednio odpowiada za mniej niż 10% zużycia energii na jej obszarze,
czyli chcąc osiągnąć założone cele musi oddziaływać na pozostały obszar.
Należy szukać dróg dotarcia do mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji,
administracji wyższego szczebla i pozostałych interesariuszy. Jest to szerokie pole do współpracy. Inteligentne zarządzanie energią to jednocześnie inteligentne zarządzanie energią w gminnych obiektach użyteczności
publicznej i inteligentne zarządzanie siecią ciepłowniczą. Ponadto należy
uruchomić monitorowanie zużycia energii, które powinno być podstawą
do dalszych działań. W ten obszar należy włączyć modernizację oświetlenia ulicznego, które już jest realizowane we współpracy z AGH.
Wdrażanie innowacyjnych technologii budowlanych i przemysłowych.
Miasto jest zainteresowane budownictwem pasywnym. Pierwsze realizacje już funkcjonują. Przykładem może być hala sportowa na osiedlu
Wysokim. Rusza także budowa pawilonu numer 5 w Zespole Leczniczo-Opiekuńczym przy ul. Wielickiej. Należy zwrócić uwagę, że budownictwo pasywne w porównaniu z tradycyjnym wymaga nakładów o jedynie
kilka procent wyższych, przy jednoczesnej oszczędności kilkudziesięciu
procent zużycia energii.
Następnie prelegent przedstawił uwarunkowania dla realizacji polityki
energetyczno-klimatycznej w Krakowie. Należą do nich:
Struktura przestrzenna miasta jest zdominowana terytorialnie i gabarytowo przez zespoły osiedli zabudowy wielorodzinnej. Są to osiedla zabudowy blokowej powstałe w latach 60-80. XX w. z reguły w technologii wielkopłytowej. Budynki były poddane termomodernizacji w drugiej
połowie lat 90. XX w., której głównym celem było usunięcie wad technologicznych, ale nadal nie zapewniają one zużycia energii na poziomie
wymaganym obecnie.
Dostępne są bardzo duże zasoby ciepła powstałego przy wytwarzaniu
energii elektrycznej w elektrociepłowniach w procesie wysokosprawnej
kogeneracji. W znaczącej części jest to ciepło odpadowe, które nie może
być wykorzystane inaczej jak do ogrzewania. W niemal całym obszarze
zwartej zabudowy dużej intensywności występuje rozbudowana, zmodernizowana sieć ciepłownicza, zaopatrująca w ciepło ok. 70% mieszkańców.
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Poza obszarem zwartej zabudowy o dużej intensywności dominuje zabudowa jednorodzinna, nie spełniająca obecnych wymagań dotyczących
ochrony cieplnej.
Uwarunkowania dla wykorzystania energii odnawialnej można podzielić na;
– uwarunkowania ekonomiczne, na które składają się:
– legislacja i polityka energetyczno-klimatyczna państwa,
– wsparcie ze strony państwa dla wykorzystania energii odnawialnej,
– wysokie ceny gruntów w mieście co jest przeszkodą dla realizacji
wykorzystania OZE wymagających dużych powierzchni terenu
na przykład farm fotowoltaicznych.
– uwarunkowania urbanistyczne przewidujące;
– plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków
umożliwia lokalizację urządzenia wytwarzającego energię z odnawialnych
źródeł energii, wykorzystującego energię wiatru, o mocy nie większej niż
moc mikro instalacji (10 kW), chyba że ustalenia planu miejscowego zakazują lokalizacji takich urządzeń,
– w studium ustala się ich rozmieszczenie jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą
urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;.
– w niektórych obszarach ze względów środowiskowych lub społecznych wprowadzony jest zakaz lokalizacji mikro instalacji OZE wykorzystujących wiatr lub instalacji geotermalnych.
– ograniczenia wynikające z Parku Kulturowego (Stare Miasto, w przyszłości Podgórze i Nowa Huta) wprowadzają:
– zakaz zmian wystroju elewacji,
– zakaz lokalizacji urządzeń technicznych na dachach budynków
frontowych w miejscach widocznych z poziomu przechodnia od
strony przestrzeni publicznych,
– zakaz umieszczania od strony przestrzeni publicznych urządzeń
klimatyzujących.
Miasto Kraków wprowadziło następujące zachęty do wykorzystania
energii odnawialnej:
W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
możliwe jest uzyskanie dotacji celowej na instalację kolektorów słonecz29

nych i pomp ciepła, pod warunkiem posiadania jednego z proekologicznych systemów ogrzewania, a w przypadku posiadania pieców lub kotłowni opalanych paliwami stałymi, ich likwidacja. W Studium kierunków
zagospodarowania przestrzennego wyznaczono cztery lokalizacje dla budowy farm fotowoltaicznych (dwie w Branice, Płaszów, Balice).
W Przylasku Rusieckim przewidywana jest budowa ośrodka rekreacyjno-leczniczego wykorzystującego wody geotermalne.
W ramach programu GeoPlasma-CE, realizowanego przez AGH, dla
obszaru Krakowa zostanie przygotowana strategia wykorzystania oraz
trójwymiarowa mapa potencjału energetycznego płytkiej geotermii, ponadto ma powstać interaktywna platforma internetowa dla wspomagania
decyzji w zakresie lokalizacji oraz oceny parametrów technicznych i technologicznych instalacji pomp ciepła, dostępna dla mieszkańców w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej.
Planowane jest przygotowanie mapy OZE, dostępnej dla mieszkańców
w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej.
Wykorzystanie energii odnawialnej w Krakowie przedstawia się następująco:
– współspalanie biomasy w dwóch elektrociepłowniach pracujących
w kogeneracji (CHP) gdzie:
– miejska sieć ciepłownicza zasilana jest z dwóch elektrociepłowni
pracujących w wysokosprawnej kogeneracji,
– kotły przeznaczone do spalania miału węglowego zostały dostosowane do współspalania biomasy w ilości do 15% wagowo.
Urządzenia nie będące własnością Miasta Kraków to:
– trzy elektrownie wodne o łącznej mocy 10,1 MW i produkcji energii
elektrycznej na poziomie 47200 MWh/rok,
– gruntowe pompy ciepła w Szpitalu Jana Pawła II,
– około 200 instalacji solarnych i pomp ciepła zamontowanych w ramach PONE,
– około 200 instalacji solarnych i pomp ciepła w obiektach prywatnych.
Wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach gminnych
Praktycznie wszystkie jednostki komunalne starają się wykorzystywać dostępne zasoby. Sztandarowym przykładem jest Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). Tematem rozwojowym jest pasywna energetycznie oczyszczalnia ścieków realizowana przez MPWiK.
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Rozwijane jest wykorzystanie biogazu w agregacie kogeneracyjnym ze
składowiska odpadów komunalnych w Baryczy. Ogniwa fotowoltaiczne
zasilające parkomaty, autonomiczne zespoły oświetleniowe oraz mikroelektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne na masztach oświetleniowych realizowane przez ZIKiT. Innowacyjną inicjatywą są turbiny wodne na rurociągach MPWiK. Jedna taka turbina już jest zainstalowana na magistrali
Raba w Gorzkowie. Druga ma by zainstalowana w oczyszczalni Płaszów.
Wykorzystanie energii odnawialnej w Krakowie w ujęciu liczbowym
przedstawia poniższa tabela.
WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ W KRAKOWIE

Nazwa jednostki (programu)
MPWiK oczyszczalnia ścieków Płaszów - agregat
kopgeneracyjny wykorzystujący biogaz
MPWiK oczyszczalnia ścieków Kujawy - agregat
kopgeneracyjny wykorzystujący biogaz
MPWiK turbina Francisa w komorze K-3 wodociągu
Raba
MPO agregat kopgeneracyjny wykorzystujący biogaz z
wysypiska odpadów komunalnych
Kolektory słoneczne i pompy ciepła zainstalowane w
ramach PONE
ZIS mikroelektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne na
masztach oświetleniowych
ZIKiT ogniwa fotowoltaiczne (zasilanie parkometrów,
autonomiczne zespoły oświetleniowe)
KHK Spalarnia odpadów komunalnych ZTPO
Razem

Znamionowa moc
elektryczna
[MW]

Wytwarzana energia Znamionowa moc Wytwarzana energia
elektryczna
cieplna
cieplna
[MWh]
[MW]
[MWh]

1,6

6100

0,24

5760

0,538

3200

0,887

2240

0,44

2500

-

-

0,875

5000

1,279

2800

-

-

1,6

1800

0,01

10

-

-

0,02

20
65 000*
(27 300)**
44 130**

-

8
11,483

280 000*
(117 600)**
35
18,706
130 200**
* całkowita produkcja energii w ZTPO
** energia odnawialna

Należy jednak zauważyć, że ilość OZE wykorzystywana w mieście
jest niewielka, bo jeśli pominąć współspalanie biomasy – osiąga poziom
2,5% zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Z uwzględnieniem biomasy
ta wielkość dochodzi do 10%.
Wykładowca na trzech przykładach scharakteryzował podejście miasta do gospodarki energetyczno-emisyjnej. Pierwszym jest gospodarka
odpadami. Ramy prawne dotyczące postępowania z odpadami ustanawia
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie odpadów. Wskazana w niej hierarchia postępowania z odpadami jako priorytet wskazuje na zapobieganie powstawaniu odpadów oraz przygotowanie ich do ponownego użycia. Podkreśla
też znaczenie segregacji odpadów, która umożliwia późniejszy recykling
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surowców. Jako kolejny ekologiczny sposób postępowania z odpadami
wspomniana Dyrektywa wskazuje odzysk energii. Zauważyć należy, że
Kraków zdecydowanie wyprzedza zapisany w niej poziom obowiązkowy
segregacji śmieci. To czego nie udaje się odzyskać jako surowca wtórnego
może być przekształcone w energię w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów, a dopiero to co pozostanie, jest balastem składowanym
na wysypisku. W tej chwili jest to zaledwie kilka procent zebranych odpadów. Gospodarka odpadami jest pokazywana jako przykład nieomal pełnego obiegu zamkniętego w gospodarce.
Drugim przykładem jest współpraca systemu ciepłowniczego ze spalarnią ZTPO. W Krakowie występuje rozbudowany system ciepłowniczy zasilany z trzech głównych źródeł: elektrociepłowni w Skawinie (22-23%),
Łęgu (65%) i w Kombinacie ArcelorMitall (2-3%) oraz nowego czyli spalarni dającej około 9-10% zapotrzebowania na ciepło. Ciekawe jest to, że
elektrociepłownie pracują z mocą cieplną dostosowaną do zapotrzebowania, natomiast ZTPO ma stałą moc produkcyjną. W związku z tym można
spotkać sytuację, gdy w jednym obszarze od strony Łęgu jest podawane
„ciepło elastycznie”, podczas gdy ZTPO dostarcza ciepło o stałym parametrze. Dużym wyzwaniem inżynierskim byłoby takie zautomatyzowanie
pracy systemu, żeby dostroić pracę elektrociepłowni w Łęgu do ZTPO.
Rozwiązanie tego problemu technicznego otwiera drogę do podłączenia
dowolnego nowego źródła, również typu OZE, pod warunkiem że spełnia
takie wymagania techniczne jak wysokotemperaturowość systemu.
Trzecim projektem jest pasywna oczyszczalnia ścieków w ramach której realizowane są następujące przedsięwzięcia:
– optymalizacja procesu technologicznego następuje poprzez automatyczną regulację zapotrzebowania energii na napowietrzanie i zapotrzebowania energii na mieszanie i pompowanie;
– zastosowanie urządzeń (napędów, pomp) o wyższej efektywności
i mniejszym zapotrzebowaniu na energię elektryczną;
– spalanie osadów w procesie termicznego przekształcania pozwala
uzyskać ciepło wykorzystywane do wstępnego osuszania osadów,
a ponadto ogranicza ilość wywożonych odpadów,
– farma fotowoltaiczna wytwarza energię elektryczną zużywaną
w procesie przetwarzania odpadów,
– spalanie biogazu w procesie kogeneracyjnym przewiduje montaż
dwóch turbin po 65 kW,
– odzysk energii kinetycznej wody (redukcja ciśnienia) i zamiana na
energię elektryczną – montaż turbiny wodnej 80 kW.
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Następnie zabrał głos Mirosław Janowski, który na wstępie przedstawił porównanie indeksu AQI ze strony http://aqicn.org, który obrazuje
stan jakości powietrza w różnych miastach na świecie. Okazuje się, że sytuacja w Londynie, Paryżu, Rzymie i Kraków jest porównywalna. Prezentowane w mediach i w dyskusji radykalne opinie mają charakter psychozy
smogowej. Zdanie to spotkało się z żywą reakcją uczestników dyskusji
pochwalających ten alarmistyczny ton oraz opinię, że w przeciwnym przypadku opinia publiczna nie będzie wywierała nacisku na decydentów, aby
uzdrowić sytuację. Po tej wymianie poglądów prelegent przedstawił swoje
stanowisko co do możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w Krakowie. Stwierdził, że odnawialne źródła energii muszą być zarówno ekonomiczne i ekologiczne, co nie zawsze idzie w parze. Pierwszym
problemem związanym z odnawialnymi źródłami energii jest trudność
w instalowaniu ich w centrum miasta. Umiejscowienie kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych na dachach w historycznym centrum Krakowa zniszczyłoby jego charakter. Infrastruktura budynków
zabytkowych nie pozwala na głęboką ingerencję w ich strukturę. Konserwator zabytków nie wyda zgody na instalowanie w centrum wiatraków
czy pomp ciepła. Dodatkowo trzeba brać pod uwagę, że najczęściej OZE
generują niewielką moc, zatem nie zawsze warto je instalować.
Jako wykorzystanie OZE w centrum miasta prelegent zaproponował
zastosowanie ogniw fotowoltaicznych na dachach meleksów. Z jednej takiej instalacji w ciągu słonecznego dnia można uzyskać zysk w postaci
1 kg CO2 niewyemitowanego do atmosfery, co zostało uznane za dobry
wynik. Gdyby wymusić na właścicielach firm transportowych zastosowanie takiego rozwiązania, mogłoby to przynieść pozytywny efekt. Należy
pamiętać, że samochody elektryczne nigdy nie będą napędzane energią
pochodzącą jedynie z ogniw fotowoltaicznych znajdujących się na pojeździe, gdyż ogniwa mają zbyt małą powierzchnię. W zastosowaniu komercyjnym pojazdy solarne nie mają racji bytu, ale zastosowanie energii
słonecznej jako wspomaganie i doładowanie głównego źródła energii, jak
najbardziej może się sprawdzić w pojazdach hybrydowych.
Zatem w śródmieściu Krakowa trudno mówić o stosowaniu OZE, których absorbery energii ‒ wiatru czy słońca znajdują się na zewnątrz budynków. W innych rejonach miasta jednak jak najbardziej można byłoby
je wykorzystywać.
Wykorzystywanie fotowoltaiki należy stosować w sposób przemyślany. Farmy fotowoltaiczne wydają się niezbyt dobrym pomysłem, gdyż wymagają znacznych obszarów. Można natomiast wykorzystywać ogniwa na
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elewacjach budynków, ale trzeba je przewidzieć na etapie projektu, gdyż
później może to być niemożliwe. Przykładem mógłby być parking nad
Galerią Krakowską, który z uwagi na dużą powierzchnię można byłoby
wykorzystać do umieszczenia nad nim farmy fotowoltaicznej. Okazuje
się jednak, że koszt adaptacji konstrukcji budynku do tak zwiększonego
obciążenie przekracza znacznie potencjalne zyski. Projektując z kolei fasadowe systemy fotowoltaiczne należy zwracać uwagę na ich optymalne
wykorzystanie. Można wskazać wiele przykładów zbyt dużego nasycenia
takimi systemami, przez co są one umieszczane także w miejscach zacienionych lub nieodpowiednio doświetlonych. Pożytecznym rozwiązaniem
mogą się okazać systemy fotowoltaiczne osłaniające parkingi otwarte,
rozwiązanie popularne w krajach południa Europy, które mogłyby także
w Krakowie sprawdzić się jako systemy doładowujące samochody elektryczne. Dają one dodatkowe zyski w postaci zadaszenia i zacienienia.
Mało wykorzystywane są także fototermiczne systemy pasywne w budynkach służące do ogrzewania powietrza w fasadzie budynku pozwalające na dogrzewanie budynku w czasie słonecznej pogody. Szczególnie
dobre wydają się one do stosowania w budynkach biurowych i użyteczności publicznej, które są wykorzystywane przede wszystkim w ciągu dnia.
Takie systemy mogą służyć nie tylko do ogrzewania, ale i do wymuszenia
obiegu powietrza w wentylacji.
Podobnym systemem do poprzedniego są ściany kolektorowo-magazynowe, pozwalające akumulować energię słoneczną w dzień, by wykorzystać ją nocą. Powinny to być systemy pasywne, tanie w użytkowaniu,
łatwe w wykonaniu i wymagające jak najmniej energii z zewnątrz. Może
należałoby wymusić na inwestorach stosowanie podobnych systemów
w nowopowstających obiektach.
Elementem podwyższanie efektywności energetycznej budynku są
pompy ciepła. Stosowanie tych systemów do 100 metrów w głąb ziemi
nie powoduje wejścia w obszar regulowany prawem górniczym. Są to systemy niskotemperaturowe, współdziałające z ogrzewaniem podłogowym,
ściennym lub konwekcyjnym. Możliwe jest ich stosowanie w miastach
jednak należy pamiętać, że obszar ich oddziaływania jest relatywnie duży,
czyli nie jest możliwe instalowanie ich obok siebie. Pompy ciepła wymagają jednak energii zewnętrznej.
Marek Dziarmagowski nawiązał do porównywania Londynu czy Paryża z Krakowem i stwierdził, że nie wydaje się ono najwłaściwsze. Te
ponad 10 milionowe aglomeracje, borykają się z emisją przede wszystkim
tlenków azotu, co jest emisją typowo komunikacyjną. Podejmowane są
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tam działania w postaci ograniczeń wjazdu samochodów, zakazu wjazdu
diesli. Dokładniejsza analiza wskaźników pokazuje że zanieczyszczenie
benzo[a]pirenem w Londynie nie przekracza 1 ng/m3, a w Krakowie wynosi ono prawie 20 ng/m3. Skąd to się bierze? Jeśli spojrzeć na mapę sprzedaży mułów i odpadów górniczych, to pokrywa się ona z mapą największych zanieczyszczeń w Polsce. Obejmuje ona Górny Śląsk i Małopolskę.
Sprzedaż tych odpadów jest oszukiwaniem ludzi, gdyż wartość opałowa
jest prawie zerowa, a sprzedawane są one w cenie zaledwie 50 złotych za
tonę. Smród palonego mułu przypomina smród palonej gumy i to dlatego
wszystkim wydaje się, że ludzie palą śmieciami. Inna sprawą jest to, że normą europejską na rodzinę jest zbieranie pół tony śmieci rocznie. W Polsce
ta norma wynosi 280 kg, a w Nowosądeckim zbieranych jest 60 kg na osobę. Można wyobrazić sobie co mieszkańcy robią z tymi śmieciami. Dodać
do tego należy bezodpadowy przemysł meblarski i cholewkarski, przez co
w południowej Polsce można się spotkać z najbardziej zanieczyszczonym
powietrzem w Europie. Hasło, że miasto Kraków zamierza wspierać instalacje OZE, kłóci się z ilością pieniędzy przeznaczoną w budżecie 2016
roku na wymianę palenisk węglowych. Ze 124,5 miliona złotych przeznaczonych na Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na pompy
ciepła można było wydać jedynie 1 mln złotych. Na zakończenie wystąpienia profesor Dziarmagowski poruszył kwestię pasywnej oczyszczalni
ścieków. W trakcie rozmów z przedstawicielami MPWiK okazuje się, że
znane jest w tej firmie rozwiązanie zastosowane w Helsinkach, gdzie pompy ciepła odzyskują ciepło ścieków w ilości 90 MW w zimie, a 60 MW
w lecie. Finowie twierdzą, że wystarcza to na ciepłą wodę dla 800 tysięcy
mieszkańców, a u nas podgrzewamy wodę w Wiśle.
Tadeusz Uhl odnosząc się do pasywnej oczyszczalni ścieków stwierdził jako kierownik tego projektu, że ona w Krakowie już działa. W bilansie udało się uzyskać co prawda jedynie 360 kW mocy. Trwają jeszcze prace nad ulepszeniem systemu sterowania i buforowania energii. Nie
będzie ona „pasywna plus” jak początkowo zostało obiecane, ale będzie
ona pasywna. Występują jeszcze pewne zagadnienia które jeszcze można
poprawić, ale są one szczegółami. Projekt kończy się pod koniec marca
2017 i wówczas będzie mozna ocenić ostateczny efekt.
Wracając do kwestii smogu, profesor Uhl stwierdził, że można wymyślać różne wskaźniki, które maja pokazać, że powietrze jest czyste i nic nie
trzeba robić. Jednak smog jest realnym problemem i nie jest on związany
z emisją komunikacyjną, a ze spalaniem paliw stałych w piecach. Z tym
powinno się walczyć. Na południe od Krakowa są miejscowości w których
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występuje stan bliski klęski żywiołowej, gdzie mieszkańców powinno się
ewakuować.
Odnosząc się do problematyki zastosowania pomp ciepła zwrócono
uwagę na rozwiązania stosowane w Chinach. Przykładowo w Chengdu
zbudowano pompy ciepła dla całego miasta, ale działają one na tej zasadzie, że w lecie pompuje się ciepło pod ziemię (pojemność cieplna ziemi
jest bardzo duża), a w zimie to ciepło się odzyskuje. Jest to ogromna inwestycja, ale również niezwykle ekologiczna.
Barbara Bartkowiak rozważyła, co jako architekt urbanista mogłaby
wnieść do dyskusji na temat smogu. Przypomniała, że dawniej cały przemysł krakowski pylił, teraz pomimo jego likwidacji problem nadal występuje. Nie zwraca się uwagi na wtórne pylenie będące wynikiem zmiany podłoża ziemi – nawierzchni. Mniej więcej od lat 60-tych zasadniczo
zmieniła się nawierzchnia miasta. Kiedyś była ona biologicznie czynna,
pył automatycznie zatrzymuje się na takim podłożu, a spłukany deszczem
w nie wsiąka. Nawierzchnie betonowe, brukowane czy asfaltowe utrzymują ten pył na swojej powierzchni. W Paryżu nawierzchnie są nieustannie myte, a w Krakowie częściej niż polewaczek używa się dmuchaw
wzbijających kurz i pył do atmosfery. Jest to najbardziej niekorzystne dla
małych dzieci i psów. Ponadto w Krakowie można zaobserwować niebywale duże dogęszczenie zabudowy, wycinanie drzew, krzewów i zabetonowywanie trawników. W 2017 roku zjawiska te przybrały na sile na
skutek wprowadzenia regulacji prawnych zwanych w publicystyce „Lex
Szyszko”. Zatem siłą faktów te elementy w sposób znaczący wpływają na
zanieczyszczenie powietrza.
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III Debata 20.03.2017
Wisła – żegluga, turystyka i rekreacja, sport
Myśl przewodnią wystąpień jakie miały miejsce w trakcie debaty dobrze ilustrują następujące cytaty:
,,Wisła w Krakowie charakteryzuje się tym, że posiadając jeden z najpiękniejszych salonów rzecznych w Europie jest odwrócona do miasta tyłem. Od czasu gdy Austriacy zrobili bulwary, niewiele się w tej materii
zmieniło. Wykorzystanie Wisły jako wyjątkowej trasy zarówno lądowej
jak i wodnej jest poważnym wyzwaniem” (Z. Myczkowski).
„Główną przyczyną zanieczyszczeń wód w Małopolsce są zanieczyszczenia komunalne, gdyż niewielki odsetek ludności korzysta z oczyszczalni ścieków” (R. Listwan).
„Cokolwiek zacznie się robić z Wisłą, czy to inwestycje poprawiające spławność tej rzeki czy to w celu przywrócenia sportu i rekreacji na
brzegach, to konieczne jest rozpoczęcie tego od rozwiązania problemów
dorzecza, które zasila Wisłę w wodę i ją zanieczyszcza” (A. Gałka).
Rozpoczynając debatę Ryszard Listwan przedstawił stan jakości wód
powierzchniowych w Małopolsce wedle obowiązujących klasyfikacji, ze
szczególnym uwzględnieniem Wisły. W przypadku wód, dane spływają
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska później, niż ma to
miejsce przy ocenie jakości powietrza. Zatem niniejsza prezentacja bazuje
na wynikach z roku 2015 i wcześniejszych. Najnowsze zostaną przedstawione dopiero w połowie roku 2017. Niedawno zakończył się pierwszy
etap Planu Gospodarowania Wodami i zostało wykonane podsumowanie
na końca roku 2015. Teraz zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną trwa
okres, w którym powinno się określić gdzie nie zostały spełnione założone
w niej kryteria, wystąpić o derogację, w przeciwnym razie Unia Europejska będzie wyciągać w stosunku do Polski konsekwencje. Aktualnie
przygotowywany jest drugi etap monitoringu diagnostycznego dla oszacowania elementów jednolitych części wód, które według pozyskanych
danych nie spełniają kryteriów jakości.
Ocena jest oparta w dużym stopniu o ewaluacje ekologiczną, zatem
obejmuje wody od klasy pierwszej aż do piątej. Oceny fizykochemiczne
są ocenami uzupełniającymi i gdy nie są spełnione mogą zdegradować
dany ciek wodny do klasy trzeciej. Skupiając się na Wiśle – jest ona oceniana w trzech miejscach: w Jankowicach w rejonie chrzanowskim, przy
wpływie na teren województwa małopolskiego, gdzie jest ona zasilana
wodami pokopalnianymi. Występują tam zanieczyszczenia chemiczne,
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sole metali ciężkich, rtęci, ołowiu, kadmu i niklu. Należy zauważyć, że
następuje w tym rejonie poprawa. W 2016 roku wskaźniki biologiczne
fitobentos były na poziomie trzeciej klasy zanieczyszczenia, a rok wcześniej spełniały one kryteria klasy czwartej. Najtrudniejsze do spełnienia
kryterium, makrobezkręgowce, poprawiło się z piątej klasy do czwartej.
Idąc wzdłuż Wisły w kierunku Krakowa jakość wody się poprawia i przed
miastem osiąga trzecią klasę pod względem fitobentosu, a czwartą względem makrobezkręgowców. Niestety wody Wisły opuszczające Kraków
są o kategorię gorszej jakości w obydwu wskaźnikach. Pomimo istnienia
dwóch dobrych oczyszczalni ścieków w Krakowie sytuacja się pogarsza,
a całym złem są potoki dopływowe w tym rejonie. Wprawdzie nie robi się
na nich oceny makrobezkręgowców, ale wskaźnik fitobentosu utrzymuje
się tu w klasie czwartej. Na taki stan rzeczy wpływa przede wszystkim
fakt, że nie cała kanalizacja jest doprowadzona do oczyszczalni, szczególnie zanieczyszczenia z gmin ościennych nie są podłączone do żadnej
z nich. Ponad 8% mieszkańców aglomeracji krakowskiej nie korzysta
z żadnej oczyszczalni ścieków, co przy tak dużym zagęszczeniu ludności
stanowi poważny problem.
Stan chemiczny wód w województwie małopolskim jest generalnie dobry, jedynie w rejonie Olkusza problemem są zanieczyszczenia pokopalniane. W rejonie Oświęcimia występuje zanieczyszczenie na rzece Macocha, gdzie odprowadza się z oczyszczalni tak dużo ścieków, że w stosunku
do wód nią spływających, stanowią za duże zagęszczenie. Można to rozwiązać metodami technicznymi. Nasze rolnictwo nie używa mocno zanieczyszczających środków ochrony roślin, przemysł został uporządkowany. Stąd główny problem stanowią zanieczyszczenia i ścieki komunalne
i eutrofizacja ze ścieków komunalnych. Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody w składniki odżywcze, szczególnie związki azotu i/lub fosforu, powodujące przyspieszony wzrost glonów i wyższych form życia
roślinnego, co jest przyczyną zakłóceń równowagi wśród organizmów
żyjących w wodzie oraz jakości tych wód. Na koniec 2015 roku eutrofizację wód wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi z tych źródeł
stwierdzono w 55% badanych wód, natomiast 45% stanowiły wody wolne od eutrofizacji. Aby zdecydowanie poprawić sytuację należy uporządkować program oczyszczania ścieków komunalnych co jest zadaniem
gmin, na które otrzymały one zresztą znaczne środki. Ocena ogólna jednolitych części wód powierzchniowych uwzględniająca wszystkie kryteria wskazuje, że ponad 50% z nich nie spełnia właściwych kryteriów.
Stan wód pitnych także pozostawia wiele do życzenia. Zdarzają się wśród
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nich miejsca, z których woda nie powinna być brana do uzdatniania.
Trzecia klasa oznacza, że woda wymaga kosztownych zabiegów uzdatniających, by można ją spożywać. Krakowskie ujęcia na Dłubni, Sance
i Rudawie należą do tych złych i w zależności od pomiaru należą do trzeciej klasy albo są pozaklasowe. Jezioro Dobczyckie ratuje sytuację. System uzdatniania wody w Krakowie jest dobry, ale tak być nie powinno, że
czerpie się wodę z niskiej klasy źródeł, gdyż generuje to znaczne koszty.
Główną przyczyną zanieczyszczeń wód w Małopolsce są zanieczyszczenia komunalne, gdyż niewielki odsetek ludności korzysta z oczyszczalni ścieków. W tej chwili wynosi on 60% i daje Małopolsce 14 miejsce
w kraju. Pomimo systematycznej poprawy wskaźnik ten jest o 10% poniżej średniej krajowej. Należy zwrócić uwagę, że nie zawsze ten odsetek
ma bezpośrednie przełożenie na jakość wód. Przykładowo w terenach górskich wody łatwiej się same oczyszczają. Podobna sytuacja ma miejsce na
obszarach o niskiej gęstości zaludnienia. Jednostki nadzorujące powinny
zacząć rozliczać samorządy z programów oczyszczania ścieków komu
nalnych.
W samym mieście Krakowie w roku 2013 wykazywano, że blisko 92%
ludności odprowadza ścieki do oczyszczalni i w ciągu roku nastąpiło ciekawe wydarzenie – ten odsetek wzrósł o 6 punktów procentowych, co
przekłada się na prawie 50 tysięcy ludzi. I teraz formalnie wykazywane jest
blisko 98% ludności odprowadzającej ścieki do oczyszczalni. Nie znajduje
to jednak potwierdzenia w badaniu wody. Okazało się, że wspomniana poprawa wyników nastąpiła poprzez korektę mapy aglomeracji, a nie przez
rzeczywiste działania. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
jest na etapie weryfikacji tej zmiany. Prawdopodobnie nie uwzględniono
w mapie aglomeracji terenów pozbawionych kanalizacji, przez co poprawiono bilans miasta. Co jest najbardziej logicznym uzasadnieniem dla
faktu, że statystyka się poprawia, a stan wody pozostaje bez zmian.
Zbigniew Myczkowski stwierdził, że Wisła w Krakowie charakteryzuje się tym, że posiadając jeden z najpiękniejszych salonów rzecznych
w Europie jest odwrócona do miasta tyłem. Od czasu gdy Austriacy zrobili bulwary, niewiele się w tej materii zmieniło. Wykorzystanie Wisły
jako wyjątkowej trasy zarówno lądowej jak i wodnej jest poważnym wyzwaniem.
Sylwester Krzywonos: W Zrzeszeniu Studentów Polskich od dziewięciu lat rozpoczęto przedsięwzięcie o nazwie Smocze Łodzie. Dyscyplina
ta pochodzi z Chin i jest znana w Europie od lat 70-tych. W Krakowie
pierwsze zawody odbyły się w 2010 roku. Jest to nowa dyscyplina nie39

znana w polskich sportach wodnych, tym samym stworzono nową kategorię rozrywki dostępnej dla każdego zdrowego człowieka od dzieci po
seniorów.
W strategii Krakowa z 2006 roku w obszarze promocji i turystyki zapowiedziano ruchy wykorzystujące Wisłę. Należy do nich w szczególności rozwój żeglugi pasażerskiej na Wiśle na odcinku Kraków Oświęcim.
W ten sposób spełniane mogłyby być oczekiwania turystów chętnie korzystających z żeglugi po Wiśle (90 tysięcy rocznie). Uruchomienie połączenia pozwoliłoby rozszerzyć Krakowski Metropolitalny Klaster Turystyczny o podmioty świadczące usługi w Oświęcimiu. Żegluga pasażerska na
odcinku Kraków Oświęcim wzbogaci���������������������������������
łaby o ważny element ofe���������
rtę turystyczną Krakowa, włączając Wisłę w jeden z najatrakcyjniejszych obszarów turystycznych.
W kolejnej strategii przewidziano „budowę mariny i dalszy rozwój
żeglugi pasażerskiej na Wiśle”, którego celem jest: „(…) dalszy rozwój
szlaku żeglugi tramwaju wodnego po Wiśle w kierunku wschodnim.
Związana z tym jest konieczność budowy stopnia wodnego „Niepołomice”. W ramach zadania zakłada się m.in. budowę nowej mariny, przystani
jachtowej. Zadanie ma istotne znaczenie rozwojowe również ze względu
na metropolitalne funkcje Krakowa i połączenie drogą wodną z atrakcjami turystycznymi położonymi w bezpośrednim otoczeniu miasta”. Jest to
aktualnie obowiązująca strategia miasta i obowiązuje ona do roku 2020.
Miastu też zależy na rzece, rozumie jej funkcje. Co więcej, bulwary Wiślane w dokumentach strategicznych są ujęte jako park. Jednak wszystkie te
plany sprowadzają się do zapisów w dokumentach, gdyż na ich realizację
nie ma pieniędzy. Z tego powodu budowa mariny czy jakiejkolwiek przystani, przy której można by uprawiać sporty wodne nadal stoi w miejscu.
W tej chwili w mieście jest pięć przystani, przy czym w ścisłym centrum
jedynie klub Nadwiślan posiada infrastrukturę. Jeśli jest dostrzegana potrzeba, by sporty wodne uprawiało więcej mieszkańców, sytuacja powinna
ulec poprawie. Chociaż Kraków jest miastem sportu, to kajakarstwo jest
na ostatnim miejscu wśród dyscyplin uprawianych przez mieszkańców.
Jednak jeśli zadać pytanie, gdzie te sporty młodzież szkolna może w mieście uprawiać to okazuje się, że trudno znaleźć takie miejsce.
Oferta aktywności na wodzie nie jest skierowana jedynie do turystów
czy osób uprawiających sporty, ale praktycznie do wszystkich. Jako przykład można podać stowarzyszenie amazonek, które organizuje spływy
smoczych łodzi w ramach rehabilitacji, gdyż badania wskazały że ruchy
wykonywane w trakcie pracy wiosłem pozytywnie wpływają na osoby do40

tknięte rakiem piersi odprowadzając białka i tłuszcze, które mogą powodować nawrót choroby. Metody te są praktykowane w USA i Kanadzie od
wielu lat. Sporty wodne są także dostępne dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich, wymagają jedynie infrastruktury.
Dodatkową działalnością jaką prowadzi ZSP jest sprzątanie brzegów
Wisły, która w miejscach trudno dostępnych z lądu jest bardzo zaśmiecona
i przypomina bardziej wysypisko niż brzeg rzeki.
Jan Grzywacz wskazał, że zagospodarowanie brzegów rzek umożliwia rozwój turystyki rowerowej. Patrząc na przykłady zagospodarowania
Łaby czy Renu widać, że chociaż ścieżki rowerowe pojawiają się i w Polsce wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, to brakuje jednak infrastruktury takiej jak stanice czy zjazdy do okolicznych miejscowości. Polskie
rzeki są zachowane w stanie bardziej naturalnym niż te w Europie Zachodniej. Dzięki temu można jadąc wałami z Krakowa dojechać chociażby do
puszczy Niepołomickiej i doświadczyć kontaktu z nieskażoną ludzką ręką
naturą. Marzeniem jest doczekanie czasów gdy jadąc wałami wiślanymi
będzie można dojechać do Gdańska.
Tadeusz Leśniak przypomniał, że ochrona czystości wody w Wiśle
to także dbałość o stan jej dorzecza. Bardzo wiele w ciągu ostatnich lat
zrobiono w celu rozbudowy kanalizacji, powstały nowe oczyszczalnie
ścieków. Jednak wciąż widoczne są stare bezpośrednie ujścia ścieków do
rzek, o których chyba zapomniano. Słusznym wydaje się postulowanie
o przegląd tych instalacji. Jako pszczelarz, Tadeusz Leśniak zwrócił uwagę na fakt porastania brzegów rzek przez nawłoć kanadyjską. Wprawdzie
dla pszczelarza jest to roślina bardzo pożyteczna, gdyż zapewnia wysoką
wydajność produkcji miodu, jednakże jest rośliną bardzo inwazyjną, która
zagraża środowisku. Należy przemyśleć jak tą roślinę likwidować, gdyż
niestety niszczy nasze rodzime gatunki.
Elżbieta Nachlik stwierdziła, że w dyskusji pominięto jedno istotne
źródło zanieczyszczenia wód. Warto sobie uświadomić, że bardzo wiele
zrobiono w celu oczyszczenia ścieków komunalnych, ale nie należy zapominać o drugiej części ścieków, wodach opadowych, odprowadzanych
instalacją burzową. Osad, który deszcze spłukują na swojej drodze, jest
mocno zanieczyszczony, a spływa on albo bezpośrednio do Wisły, albo
do cieków w obrębie aglomeracji. Rozwiązanie tego problemu powinno
być następnym etapem modernizacji gospodarki ściekami, który należy
najpierw uświadomić społeczeństwu i decydentom. Rozwiązania wymaga sposób gospodarowania wodami opadowymi tak, by z jednej strony
ograniczyć zagrożenie podtopieniem, ale także by przystąpić do drugiego
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elementu, kosztowniejszego i trudniejszego, czyli oczyszczania tych wód
przed ich odprowadzeniem do rzek. Należy zauważyć, że w momencie
wzmożonych opadów znaczna część ścieków opadowych omija oczyszczalnię Płaszów, gdyż nie ma ona wystarczającej przepustowości i trafiają
one bezpośrednio do Wisły. Jest to problem istotny z powodu ilościowego,
jak i jakościowego.
Zbigniew Myczkowski odniósł się do wypowiedzi o nawłoci kanadyjskiej. Stwierdził, że mamy do czynienia z inwazją tego gatunku na systemy wód. Jeśli spojrzeć na mapę Polski z lotu ptaka w czasie kwitnienia tej
rośliny, to cały system rzek jest jedną wielką siecią żółtych powiązań. Jest
to tragedia nad którą przede wszystkim użala się profesor Zbigniew Mirek
wiceprzewodniczący państwowej Rady Ochrony Przyrody, ale także inni
znakomici ekolodzy i botanicy. Problem dotyczy także rudbekii, bo nie
tylko nawłoć jest rośliną inwazyjną. Mimo stosownych zapisów ustawowych nie wiadomo dlaczego nie likwiduje się tych roślin. Nie usuwa się
obcych roślin inwazyjnych takich jak klon jesionolistny, czeremcha czy
właśnie nawłoć, co najbardziej jest widoczne na styku z parkami narodowymi, gdzie inwazja tych gatunków w głąb parków jest zauważalna.
W kwestii problemów związanych z zagospodarowaniem Wisły zauważyć należy, że w trakcie niedawnych powodzi, ogromny przybór wody
w dopływach Wisły spowodował wielkie larum. Jego skutkiem jednak
było jedynie opracowanie zespołu pod kierownictwem profesora Bema
w zakresie zabezpieczenia i montażu na wałach wiślanych sztucznych
zapór, które chroniłyby Kraków przed zalaniem znacznej powierzchni
miasta, gdyby woda się przelała przez nie w rejonie mostu Dębnickiego.
Wołanie o to by bulwary wraz z ich tożsamością i historią stały się reprezentacyjną promenadą miasta i zarazem jego wizytówką nie spotyka się
z odzewem. Zobrazować to może sytuacja bulwaru Lotników Alianckich,
gdzie pomimo uchwały Rady Miasta od dziesięciu lat nie wydarzyło się nic
poza wbiciem tablicy z nazwą. Pomimo wielu projektów wykonawczych,
projektów kolejnej kładki nad Wisłą, wszystko to spoczywa w niemocy.
Towarzyszą temu dziwne akcje takie jak projektowanie Zabłocia przez
społeczeństwo. Niewątpliwie opinia społeczna jest potrzebna w trakcie
konsultacji i opiniowania, ale nie może zastępować fachowych ekspertyz. Dobra wola nie zastąpi eksperta który na końcu i tak będzie musiał
zaprojektować, przeliczyć i wziąć odpowiedzialność za to co powstanie.
Należy dostrzec, że w czasach kiedy powstawał Polski Klub Ekologiczny
stan wód był niepomiernie gorszy i chwała za te wszystkie działania, które jej jakość poprawiają. Natomiast najwyższy czas zająć się Wisłą jako
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absolutnym fenomenem przyrodniczym. Środkowopolski przełom Wisły
pomiędzy Sandomierzem a Puławami, zasługuje na to, by wpisać go na
listę światowego dziedzictwa UNESCO, ponieważ drugiej takiej dzikiej
rzeki nie ma, a przy tym zagrożonej regulacją!
Jakub Stonawski przypomniał, że rok rzeki Wisły jest upamiętnieniem specyficznej daty. Bowiem 550 lat temu Wisła znalazła się w całości
w Królestwie Polskim, dzięki czemu został uruchomiony potencjał transportowy tej rzeki. Dyskutant nie zgodził się ze stwierdzeniem przedmówcy, że Wisła jest dziką rzeką. Jego zdaniem jest ona zdziczałą rzeką. Wisła była uregulowana na wielu odcinkach, ale przez lata nieinwestowania
w infrastrukturę zdziczała.
Żegluga nie musi odbywać się samą rzeką, są możliwe inne rozwiązania,
takie jak budowa kanałów transportowych obok rzeki. W Krakowie należy
zauważyć problem ponieważ rozwój transportu wodny jest nieunikniony.
Prezydent Andrzej Duda ratyfikował w styczniu 2017 konwencję AGN,
zatem jakikolwiek rząd przyjdzie będzie musiał budować drogi wodne.
Unia Europejska nakazuje do roku 2030 osiągnięcie 15% udziału dróg
wodnych w transporcie towarów. Należy zauważyć, że w Polsce odsetek
ten wynosi 0,2%.
W momencie, kiedy przez Kraków miałaby przebiegać droga wodna
czwartej klasy, co oznacza wyporność barek do 3,5 tys. ton konsekwencją
będzie zlikwidowanie przystani żeglugi krakowskiej i barek restauracyjnych inaczej w zakolu pod Wawelem tej wielkości barki towarowe się nie
zmieszczą. W tym miejscu będzie konieczny ruch barek naprzemienny,
a zatem zaistnieje potrzeba zapewnienia im miejsc postojowych.
Aleksy Gałka nawiązując do wystąpień poprzedników stwierdził, że
PKE musi zaprezentować całościowe spojrzenie na ten złożony problem.
Cokolwiek zacznie się robić z Wisłą, czy to inwestycje poprawiające
spławność tej rzeki czy to w celu przywrócenia sportu i rekreacji na brzegach to by rozpocząć te działania, konieczne jest uprzednie rozwiązanie
problemów dorzecza. To wody dorzecza zasilają Wisłę i to z nich pochodzi
większość zanieczyszczeń. Gdy bliżej się przyjrzeć takim rzeczkom jak
Białucha i Sanka, widać jak bardzo one są zdegradowane. W tej chwili
Zarząd Zieleni Miejskiej ma przejąć odpowiedzialność za te rzeki od Zarządu Melioracji, ale to tylko kropla w morzu potrzeb. Trzeba pamiętać
o konfliktach interesów jakie powodują wszelkie inwestycje. Wojewódzki Zarząd Gospodarki Wodnej, który jest zobowiązany do regulacji rzek,
napotyka je na każdym kroku. Mieszkańcy zgłaszają potrzebę budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych ponieważ rzeki zabierają im pola i do
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tego typu budowli nie jest konieczne wydanie decyzji środowiskowej. Jednak protesty może składać każdy mieszkaniec Unii Europejskiej. Zatem
inwestycje brzegowe i regulacyjne są niezwykle skomplikowane. Pomimo
konsensusu wśród mieszkańców co do konieczności inwestycji, protesty
składają koła wędkarzy z Warszawy czy związki łowieckie co bardzo wydłuża procedurę. Żeby rozpocząć urządzanie Wisły najpierw należy urządzić jej dopływy.
Andrzej Młynarczyk skonstatował ze smutkiem, że Wisła jest w opłakanym stanie w stosunku do rzek na zachodzie Europy, a transport śródlądowy będzie trzeba uruchomić. Wynika to z tego że nawet mała 800 tonowa barka jest wstanie przenieść ładunek porównywalny z ładownością
20 tirów, a silnik tej barki odpowiada jednemu z tych samochodów. Silniki
barek są coraz nowocześniejsze, pojawiają się pierwsze silniki gazowe będące znacznie bardziej przyjazne środowisku od obecnie używanych. Na
dzień dzisiejszy weszło do użytku paliwo – olej opałowy Euro 500 o zerowym zasiarczeniu. Stan Wisły w ostatnich latach zmienił się diametralnie.
Najważniejszym problemem są jednak śmieci, które spływają, kiedy stan
wody się podniesie – co można zaobserwować na stopniach wodnych.
Następnie został zgłoszony ciekawy pomysł do rozważenia przez
uczestników debaty. Otóż coraz bardziej brakuje nam wody słodkiej. Należy sobie zdać sprawę, że Wisła może tak jak to miało miejsce niedawno
w Warszawie, okresowo nieomal wysychać. Technicznie wydaje się więc
zasadny projekt zamknięcia obiegu wody słodkiej w Polsce dzięki wybudowaniu na południu kanału Śląskiego łączącego Wisłę z Odrą, a na
północy kanału łączącego Noteć z Wartą. Wówczas można by ten obieg
zamknąć w jeden system gromadzący wodę tak, by jak najmniej odpływała ona do morza. Już dzisiaj powinni nad takimi pomysłami pracować
naukowcy, by wodę słodką magazynować i oszczędzać.
Elżbieta Nachlik nawiązała do wypowiedzi poprzednika stwierdzając,
że proste zamknięcie takiego obiegu jest niemożliwe bo woda płynie zgodnie z ciążeniem grawitacyjnym. Nie zmienia to faktu, że retencja wody
jest dla Polski sprawą kluczową i Polski Klub Ekologiczny powinien inicjować dyskusję nad konkretnym projektami z poparciem ekspertów różnych dziedzin. Zamiast kolejne lata dywagować nad różnymi pomysłami,
należy posłużyć się przemyślanymi projektami i wtedy na ich podstawie
można by stwierdzić, czy konieczna jest żegluga wzdłuż całej Wiśle, czy
jedynie fragmentami, czy jeszcze inaczej to zrobić, czy Kanał Śląski będzie opłacalny i co to ma być, czy należy kończyć drogę wodną Odra. Należy pamiętać, że do utrzymania drogi wodnej potrzeba bardzo dużo wody,
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ponieważ każda z nich jest alimentowana. Należy przewidzieć zbiorniki
retencyjne – ogromny zbiornik Nysa służy wyłącznie do zasilania Odry
wodą. O tym wszystkim trzeba pomyśleć, odpowiedzieć na pytanie: jak
chcemy żyć. Przedstawić konkretne rozwiązania, a następnie poddać je
analizie ekonomicznej. Wtedy można dyskutować o konkretnej materii
z dala od polityki i nacisku lobbystów.
Leopold Zgoda zauważył, że przedmiotem naszej największej troski
winny być dobra ograniczone. Nasi decydenci sprawiają wrażenie, że nie
zdają sobie z tego sprawy. Mówiąc o tak poważnych sprawach jak przedmiot dzisiejszej debaty, należy myśleć w długich okresach czasu, a to myślenie jest wyjątkowo zaburzone myśleniem politycznym nastawionym
na teraz i tutaj. Trzeba temu delikatnie, ale stanowczo konsekwentnie się
przeciwstawiać.
Jan Friedberg przypomniał, że w 2001 roku brał udział wpracach
zespołu, który opracował dokumenty strategiczne dotyczące podziału
środków transportu na tak zwany modular speed. Szukano równowagi pomiędzy różnymi środkami transportu by sprostać potrzebom gospodarki.
Ten zespół przyjął tezę która wydaję się w Polsce być nieznaną, że nie
transport rozwija gospodarkę tylko gospodarka rozwija transport. Należy
pamiętać, że transport jest tylko usługą. Nie jest prawdą, że jak się wybuduje gigantyczne inwestycje transportowe to buchnie rozwój gospodarczy.
Jest to teza, której nikt nie udowodnił. Prawdopodobnie jest odwrotnie lub
są to sprzężone zjawiska. Rozpędzająca się gospodarka wymusza rozwój
transportu i to można zaobserwować. Istotą transportu multimodalnego
jest to, że różne gałęzie transportu się różnie rozwijały w historii. Transport wodny się rozwijał dopóki nie było kolei. To ona przejęła funkcje
transportu wodnego, a przez swój dynamizm i inna jakość usług zdominowała transport.
Drugą refleksją jest to, że patrząc na mapę transeuropejskiej sieci transportowej TNT widać, że jedynie przez kilka krajów przebiegają główne
ciągi transportu śródlądowego. Wynika to z oczywistego faktu, że powstają
one tam gdzie jest woda. We Francji prawie nie ma dróg wodnych, podobnie
w Hiszpanii czy Włoszech. Także w Polsce, warunki geograficzno-przyrodnicze nie stanowiły impulsu do budowy dróg wodnych. Kolejnym
istotnym czynnikiem jest intensywność wytwarzania produktu który trzeba wozić na danym terenie. Największa ilość dróg wodnych pokrywa
się z tą gęstością produkcji, która z kolei wymusza potrzebę korzystania
z różnych środków transportu. To dobrze, że Polska przystąpiła do konwencji AGN, ale nikt nam nie kazał do niej przystąpić. Sami się zgło45

siliśmy. Zatem nikt nam nie każe budować dróg wodnych. W trakcie
przygotowywania tych dokumentów strategicznych pojawiła się teza, że
transport wodny jest najtańszym środkiem lokomocji. Nie sposób jednak
uzyskać ekspertyzy, z której wynikałoby, że tak jest w istocie. Przecież to
państwo ponosi wszelkie koszty utrzymania infrastruktury dróg wodnych,
partycypuje nawet w kosztach śluzowania. W analizach ekonomicznych
koniecznie trzeba te koszty brać pod uwagę.
Jest wiele miejsc w Polsce w których warto rozbudować czy zmodernizować elementy żeglugi śródlądowej. Jednak sądzenie, że w ten sposób
uda się stworzyć system, który wywoła rewolucję w przewozie towarów
masowych, jest lekką przesadą.
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IV Debata 24.04.2017
Lasy w Krakowie i Małopolsce
Gospodarka leśna a ekologia
Zdrowie i lasy
Debatę dobrze charakteryzuje zdanie:
„Las jest cenny dla społeczeństwa do tego nie trzeba nikogo przekonywać. Natomiast trzeba przekonywać jak cenni są leśnicy”.
Jan Kosiorowski przedstawił postulat odejścia od mówienia o stanie
lasów poprzez przedstawianie danych statystycznych, na rzecz rozważenia sytuacji społecznej w jakiej znajdują się lasy zarządzane przez przedsiębiorstwo Lasy Państwowe (LP). W tej chwili można zauważyć dziwny
i irracjonalny atak na leśników. Powinno się pokazać dobrodziejstwo
jakie płynie od tej grupy zawodowej dla całego społeczeństwa. Stereotypy ugruntowane w historii nie są weryfikowane i odkłamywane.
Podstawowym zarzutem części mediów i bardzo wąskiej części społeczeństwa jest to, że leśnicy w ogóle wycinają drzewa. Stereotypy
o nadmiernym wyrębie wynikają nie wiadomo skąd. Być może z czasów tuż powojennych, kiedy to lasy świadczyły surowiec na rzecz społeczeństwa zrujnowanego i pozbawionego mieszkań tak, aby zaspokoić podstawowe potrzeby ludzkie, a przede wszystkim mieszkaniowe.
Mogło wtedy dochodzić do wyrębów ponad roczny przyrost, jednak
Ustawa o lasach z roku 1991 w sposób zdecydowany uregulowała ten
problem. Od tego czasu jest rygorystycznie przestrzegana zasada równowagi biomasy, gdyż nie było żadnych klęsk społecznych, ani wojen, które wymusiłyby jej złamanie. Jeżeli jest jakiś poziom biomasy
w lasach państwowych i ona w ciągu roku o jakiś poziom przyrasta
i jeżeli ten przyrost zostanie zagospodarowany czyli pozyska się
drewno, wtedy równowaga będzie utrzymana. Mówienie o nadmiernej
wycince jest niczym nie uzasadnione.
Jak cenny jest las dla społeczeństwa nie trzeba nikogo przekonywać.
Natomiast trzeba przekonywać jak cenni są leśnicy. Nie dlatego, że jest
to grupa szowinistyczna, która chce się wynosić ponad społeczeństwo
i przypisywać sobie niezasłużone sukcesy. Skoro już jest decyzja polityczna, że lasy są państwowe, to trudno wyobrazić sobie w jednym
momencie wykreślenie tej grupy ludzi nanoszących drogi, wszelkie inne
udostępnienia jak mosty, kładki, ścieżki i izby ekologiczne, a także całą
infrastrukturę związaną z zagospodarowaniem turystycznym. Bez nich
las byłby dostępny jedynie dla traperów. Powinno się chronić honor grupy
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zawodowej leśników i upominać się o uznanie, że ich praca jest racjonalna
i mądra. Ustawa zobowiązuje nadleśniczego gospodarującego na danym
terenie do ścisłego przestrzegania Planu Urządzania Lasu (PUL), a plany te zakładają zasadę równowagi biomasy. Skoro nie można wyciąć
więcej biomasy niż wynosi jej roczny przyrost, a praktyka wskazuje, że
w ujęciu masowym nie docina się tego co przyrasta wciągu roku, tak
więc zasoby się powiększają. Dla przykładu w roku 1960 średnia zasobność w Dyrekcji Krakowskiej wynosiła 167 m3 na hektar, a w roku
2015 osiągnęła ona 316 m3 na hektar. Z danych statystycznych wynika,
że zasoby rozrastają się i wzmacniają. Badania przeprowadzone ostatnio
wykazują, że bioróżnorodność w Lasach Państwowych jest większa niż
w Parkach Narodowych. Oczywiste jest, że specyfika Parków Narodowych zakłada zachowanie określonych ekosystemów, ale skoro faktem
jest wyższa bioróżnorodność w lasach państwowych to trudno mówić,
że prowadzona przez leśników gospodarka powoduje zubożenie zarządzanych przez nich lasów. Ponadto trzeba przypomnieć, że w lasach jest
mnóstwo rezerwatów, które chroni służba leśna. To dzięki leśnikom nie
są one penetrowane przez człowieka i nie są dewastowane. Jaka inna
służba państwowa mogłaby zapewnić ochronę tym lasom. Stereotypy,
które próbuje się budować w niektórych mediach mówiące o tym, że leśnicy są wręcz szkodliwi dla środowiska są stricte natury gospodarczej,
albo wręcz politycznej.
Zasada prawa rzymskiego mówi: „is fecit cui prodest”, co oznacza
ten uczynił kto odniósł korzyść. Jaką korzyść odnoszą ci którzy uderzają
w Lasy Państwowe? Mogą to być korzyści polityczne albo korzyści gospodarcze. Wprost nie można uderzyć w Lasy Państwowe, ale jako że konkurują one na rynku drewna mają wielu rywali. Przerób drewna stanowi
w tej chwili 10% obrotów w gospodarce zatem ma istotny udział w PKB.
Innymi przyczynami tych ataków mogą być nieznajomość szczegółów
i zasad prowadzenia gospodarki leśnej, a także uleganie emocjom. Typowe
jest podejście życzeniowe, który dobrze obrazuje rysunek z kampanii społecznej, na którym dziewczynka rysując kredkami ścięte drzewo pyta „tato
dlaczego ktoś wyciął nasze ulubione drzewo, przecież było one zdrowe”.
Jest to subtelne działanie podprogowe, gdyż obraz jest dalece zakłamany.
Trzeba zauważyć, że dziewczynka używa papieru pochodzącego z drzewa
i drewnianych kredek. Lasy Państwowe i leśnicy zaniedbali edukację społeczeństwa, gdyż było dla nich oczywiste, że działania w lasach są powszechnie akceptowane, a korzyści płynące z gospodarki leśnej są powszechnie
widoczne. Przecież nie ma człowieka, który by nie korzystał w jakiś sposób
48

z lasu. Czy to przez zbieranie płodów runa leśnego, przez spacery, doznania
estetyczne związane z lasem. Funkcje pozaprodukcyjne są wielorakie, niezwykle pożyteczne dla człowieka i im bardziej społeczeństwo się rozwija
i upowszechnia się dobrobyt, to te funkcje pozaprodukcyjne będą miały coraz większe znaczenie.
W Lasach Państwowych panuje świadomość, że są obszary które należy zachować do celów badawczych i poznawczych. Leśnik jednak akceptuje pogląd, że przyroda pozostawiana sama sobie degraduje się, a przekaz
zawarty w Księdze Rodzaju mówiący „czyńcie ziemię sobie poddaną” nie
jest czczy. Zgodnie z tym cytatem człowiek, mimo że jest elementem biosfery, jest w niej uprzywilejowany.
Zdzisław Spendel, przybliżył działalność Biura Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej (BULiGL) i przedstawił ofertę działań w zakresie ekologii. Biuro jest przedsiębiorstwem państwowym dobrze funkcjonującym,
pokrywającym zasięgiem cały kraj. Zarząd mieści się w Starym Sękocinie,
a na terenie Polski jest 12 oddziałów (na południu w Krakowie, Brzegu
i Przemyślu). Oddział krakowski zasięgiem działania obejmuje cały teren Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz znaczną
część Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, z czego
wynika dobra znajomość lasów regionu.
Ofertą biura jest przede wszystkim leśna buchalteria. Wszystko co
w lesie jest można zmierzyć, przeliczyć i zestawić. Biuro przeprowadza inwentaryzację poszczególnych jednostek w terenie. Wszystko
co jest w lesie pomalowane na niebiesko świadczy o obecności pracowników gromadzących dane związane z urządzaniem lasu, a także
prowadzących badania gleboznawcze, geodezyjne oraz opracowania
przyrodnicze.
Wszystkie liczby jakimi operują Lasy Państwowe są wynikiem pracy
BULiGL. Pochodzą one z inwentaryzacji prowadzonych w celu przygotowania Planów Urządzania Lasu (PUL). Są to najważniejsze dokumenty
dotyczące lasów. Określają one dokładnie co i gdzie należy w lesie zrobić. Inwentaryzacja jest pierwszym etapem przygotowania PUL, następnie
dane są przetwarzane i analizowane i na ich podstawie jest określane ile
i gdzie można wyciąć drzew, gdzie i co można zasadzić oraz jak i gdzie
pielęgnować las. Są to podstawowe czynności leśników, które podejmują
oni na podstawie przygotowanych przez BULiGL planów. W tej dziedzinie Biuro skupia specjalistów o bardzo dużym doświadczeniu, potrafiących określić i przedstawić zagadnienia dotyczące lasu w formie liczbowej. Argumenty te wynikają z konkretnych pomiarów.
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Ponadto w laboratorium prowadzone są prace glebowo-siedliskowe
oraz ekspertyzy glebowo-nawożeniem dla szkółek leśnych. Pozwalają one
odpowiedzieć na pytanie jakimi gatunkami należy las obsadzić.
W ramach działalności BULiGL wykonywanych jest również szereg
prac z zakresu ochrony przyrody do których można zaliczyć: inwentaryzacje fitosocjologiczne na obszarach Natura 2000, plany zadań ochronnych
oraz aktualizacje programów gospodarczo-ochronnych dla Leśnych Kompleksów Promocyjnych. W tych pracach pomagają specjaliści – botanicy
i zoolodzy z którymi prowadzona jest współpraca w działaniach związanych z ochroną przyrody.
Komórka geodezyjna w BULiGL zajmuje się opracowaniem materiałów na potrzeby przygotowania Planów Urządzenia Lasu, jak również
przygotowuje ona dokumentację na potrzeby Ksiąg Wieczystych oraz prace dotyczące wznowienia granic i rozgraniczeń, odnawianie słupów oddziałowych, tyczenia linii podziału powierzchniowego i scalenia działek.
Do dodatkowej działalności Biura należą Bank Danych o Lasach, dostępny publicznie pod adresem www.bdl.lasy.gov.pl oraz Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu www.buligl.pl/web/buligl/wisl.
Dariusz Wnęk opisał stan lasów na terenie miasta Kraków. Lasy te zajmują powierzchnię niewiele ponad 1400 hektarów, zatem zapewne każde
leśnictwo w Małopolsce jest większe. Największą częścią tego kompleksu
zarządza Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZL), ale występują także lasy w zarządzie Nadleśnictwa Myślenickiego, natomiast Lasem Wolskim zarządza
Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie.
Głównym problemem lasów w mieście są konsekwencje wynikające
z dużej liczby mieszkańców z nich korzystających, którzy niejednokrotnie
powodują zaśmiecanie, dokuczliwe, nawet pomimo regularnie prowadzonych akcji oczyszczania. W mieście wygląda to bardzo źle, a śmieci wyrzucanych w tych kompleksach są tony na niewielkiej powierzchni lasów.
W 2016 roku rozpoczęto akcję odnawiania halizn w celu poprawy jakości lasu. Rozpoczęto od halizny Tonie; w roku 2017 dotyczy to powierzchni prawie 5 hektarów między innymi halizny Gaik. ZZL stara się włączać
w te działania mieszkańców traktując je również jako formę edukacji.
Generalnie stan lasów w mieście jest dobry, niemniej są fragmenty, które z powodu braku pielęgnacji niszczeją. Wynika to głównie z tego, że lasy
w Krakowie są bardzo deficytowe, a dochodowe pozyskanie drewna jest
marginalne. Dochodzi zatem często do sytuacji, że z braku funduszy trzeba z jakichś zabiegów zrezygnować, co powoduje degradację. Częstym
problemem jest skład gatunkowy drzewostanu. Występuje on na przykład
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w lesie Witkowickim, gdzie przeważa jesion znajdujący się w regresji,
przez co ścieżki w tym lesie trzeba systematycznie udrażniać. Innym problemem są bobry, które można spotkać chociażby w Uroczysku Tonie. Konieczne było oddanie im tam części lasu i ustabilizowanie poziomu wody
za pomocą rur, ale jednocześnie podejmowane są działania ograniczające
bobrom dostęp do młodników i prowadzonych tam upraw. Od tego roku
ZZL przejął nadzór nad lasami niepaństwowymi, od nadleśnictwa myślenickiego. To w tych lasach zdarza się, że właściciele prowadzą wycinkę
bez wymaganych zezwoleń.
W 2016 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa rozpoczęło się przygotowywanie Powiatowego programu Zwiększenia Lesistości miasta Krakowa
na lata 2018-2040 (PPZL) zlecone BULiGL. Harmonogram PPZL przewiduje, że w roku 2017 będą przeprowadzone konsultacje w trzech jednostkach ewidencyjnych w celu wskazania terenów predystynowanych do
objęcia planami zalesień. W przyszłym roku nastąpi opracowane planów
zalesień dla konkretnych działek.
Okres lat 2018-2022 zakłada zwiększenie tempa przyrostu powierzchni leśnej Krakowa, zarówno poprzez zalesienia jak i poprzez przeklasyfikowanie gruntów porośniętych drzewostanem (z ich ewentualnym dolesieniem), głównie w oparciu o tereny Gminy Miejskiej Kraków, bądź
poddane komunalizacji grunty Skarbu Państwa. Przewiduje się także zalesianie terenów będących własnością osób fizycznych zainteresowanych
uzyskaniem wsparcia finansowego i premii pielęgnacyjnej, bądź też zbyciem
nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków�����������
, po uzgodnieniach w ramach konsultacji społecznych. Lesistość w tym okresie powinna wzrosnąć do poziomu co najmniej 5% powierzchni miasta. Dlatego
odpowiednią część terenów przeznaczonych w Programie do zalesienia należy objąć planami zalesień, aby jak najszybciej przystąpić do ich realizacji.
Okres drugi (lata 2023-2028) powinien doprowadzić do istotnej progresji w realizacji programu zwiększając lesistość do około 6% powierzchni
miasta. Zadania zalesieniowe powinny być realizowane na pozostałych
możliwych do zalesienia gruntach gminnych (również z wykorzystaniem
sukcesji naturalnej), jak i na gruntach pozyskiwanych przez Gminę Miejską Kraków, w oparciu o przygotowywane w ramach Programu plany zalesień do których realizacji nie zdołano z uzasadnionych przyczyn przystąpić w pierwszym okresie. Oznacza to zalesienie w tym okresie około 350
hektarów. Ąby zobrazować skalę programu trzeba przypomnieć, że cały
Las Wolski ma powierzchnię około 400 hektarów. Zatem w przeciągu tych
pięciu lat lesistość miasta powinna się znacznie zwiększyć.
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Okres trzeci (lata 2029-2034) zakłada dalszy wzrost powierzchni zalesień szczególnie w sektorze własności prywatnej (z uwzględnieniem wykorzystania sukcesji naturalnej) i gruntów pozyskiwanych pod zalesienia
przez Gminę Miejską Kraków w celu ustabilizowania struktury własnościowej. Lesistość powinna wzrosnąć do około 7%.
Okres czwarty (lata 2035-2040) powinien doprowadzić do pełnej realizacji Programu, a lesistość powinna wzrosnąć do powierzchni nie mniejszej aniżeli 8% powierzchni miasta. Zadania zalesieniowe powinny być
realizowane na gruntach pozyskiwanych w ramach posiadanych środków
przez Gminę Miejską Kraków i uwzględniać ewentualne zalesienia przez
prywatnych właścicieli (również z wykorzystaniem sukcesji naturalnej).
Zygmunt Fura stwierdził, że jedną z zasadniczych tez PKE jest ekorozwój. Kraków powinien się rozwijać, a nie rozrastać. Lasy powinny się
rozrastać jak najbardziej, a miasto powinno się dopasowywać do wolnej
przestrzeni. Jest zrozumiałe, że mieszkańcy chcą w Krakowie lepiej żyć
i by się on rozwijał w kategoriach jakości życia, a nie rozrastał się. Pojemność tego ekosystemu jest już wyczerpana.
Piotr Kempf odnosząc się do poprzedniej wypowiedzi zauważył, że
pewne rzeczy nie zależą od nas i tego czego byśmy chcieli. Kraków prawdopodobnie będzie się rozwijał w tym samym tempie w którym rozwija
się obecnie. Czy za dwadzieścia czy trzydzieści lat Kraków będzie liczył
półtora miliona mieszkańców. Trudno to w tej chwili ocenić. Na pewno
wiadomo jakie teraz stoją przed zarządzającymi Miastem wyzwania. Natomiast pewnych rzeczy nie przewidziano.
Leśnicy popełnili błąd w ostatnich latach, bo za późno zareagowali na to
co dzieje się wokół lasów i ogólnie zieleni. Przecież nie można tłumaczyć
się z prowadzenia gospodark���������������������������������������������
i leśnej. Nie może być tak, że gospodarka leśna jest grzechem i najgorszą rzeczą jaka spotyka człowieka. Zabrakło reakcji na głoszenie społeczeństwu takiej opinii. Nie zrobiono podstawowej
rzeczy, którą teraz należy jak najszybciej nadrobić, szczególnie w Krakowie i innych dużych ośrodkach miejskich. Na całym świecie naturalną
praktyką jest posiadanie ośrodków edukacji ekologicznej czy ośrodków
edukacji leśnej. Wstydem jest dla leśników, że do tej pory tego rodzaju
edukacji nie prowadzi się w takim mieście jak Kraków. Mieszkańcy tak
naprawdę nie wiedzą i nie rozumieją czym jest gospodarka leśna, bo i nie
mieli skąd się o niej dowiedzieć. W przyszłym roku są szanse na powstanie ośrodka edukacji ekologicznej w Krakowie, a także są prowadzone
rozmowy z dyrektorem Kosiorowskim, aby powstał ośrodek edukacji leśnej, bo jeśli leśnicy nie będą opowiadać o tym na czym polega ich praca,
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to nikt nie będzie wierzył w jej wartość dla przyrody. Przyczyny aktualnego stanu wiedzy społeczeństwa o lasach można doszukiwać się w mediach
wypaczających rzeczywistość, ale nie spowoduje to, że o leśnikach będzie
się lepiej mówiło. Do niedawna był to zawód który wiązał się z największym procentem zaufania społecznego. Dzisiaj mieszkańcy chcą cały czas
wiedzieć co się dzieje. Informacja przekazywana przez media jest coraz
szybsza i niekoniecznie obiektywna. Jeśli wycina się drzewo na terenie
Krakowa dyrektor ZZL musi osobiście o tym wiedzieć jeszcze tego samego dnia. Każda wycinka drzewa wiąże się z koniecznością sporządzenia
dokumentacji fotograficznej i tłumaczenia, dlaczego zostało ono usunięte.
Usuwane były w tym roku w uroczysku Wiszówka przestoje topolowe,
gdzie mieszkańcy od lat starali się by je wyciąć. Zrobiono to i tak za późno, ale dla mieszkańców była to decyzja niezrozumiała.
Dla nich były to działania drapieżnika, którzy niszczy przyrodę. W tej
sytuacji tydzień później zorganizowano akcję wspólnie z mieszkańcami
sadzenia drzew na miejscu wycinki by wytłumaczyć im dlaczego była
ona konieczna, jaki jej był cel i jaka była przyczyna. Bo nie dla każdego jest oczywiste, że przestoje topolowe są pozostałością czasów, kiedy
wydawało się, że perspektywiczna jest gospodarka leśna oparta o szybko
rosnące topole. Dziś ten stan wiedzy jest odmienny – potrzeba bowiem
zrównoważonego rozwoju i bioróżnorodność. To właśnie leśnicy są tą
grupą zawodową, która naprawdę bardzo dużo robi dla środowiska, ale
należycie przedstawić tego do tej pory nie potrafili. Można szukać winy
wśród wszystkich, ale tak naprawdę to leśnicy powinni się bić w piersi, bo przegapili moment w którym powinni zadbać o przekaz publiczny.
Być może byli zbyt pewni siebie i zbyt pyszni, bo fantastycznie jest być
leśnikiem i dla każdego powinno być oczywiste, że nie robią krzywdy środowisku. Tyle, że mieszkańcy o tym nie wiedzą, a jest to to warunek akceptacji działań leśników. Istotnym postępem jest powstanie w niektórych
nadleśnictwach centrów edukacji przyrodniczej oraz utworzenie leśnych
kompleksów promocyjnych. Te działania należy kontynuować i rozwijać.
Przegapiono co prawda moment, w którym w Krakowie powinny powstać co najmniej dwa takie ośrodki, bo jak widać bardzo mieszkańcy
potrzebują tych informacji. Po dwóch latach działalności ZZL, poprawia się świadomość społeczeństwa. Co prawda zbiegło się to z większą
ilością wycinanych drzew, ponieważ zaistniała prawna możliwość wycinki na prywatnych gruntach, która na szczęście szybko minie, bo kto
miał wyciąć to już wyciął. Natomiast znowu wracamy do punktu wyjścia czyli do edukacji skąd mieszkaniec ma to wiedzieć, że wycinka
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z początku 2017 roku nie dotyczy leśników, lecz drzew wycinanych często
zupełnie niepotrzebnie po to, by postawić blok. Jest nadzieja, że problemy
polskiego leśnictwa będą częściej dyskutowane, a ZZL jako że ma bliższy
kontakt z milionem mieszkańców, może podzielić się doświadczeniami
w ich rozwiązywaniu, by podobne błędy nie powtarzały się. Stopień penetracji lasów w Krakowie jest ogromny. Nasze lasy trudno tak nazwać, bo
to tak naprawdę parki. Stopień szacunku mieszkańców do terenów leśnych
pokazują liczne przykłady, las dla sporej części mieszkańców jest naturalnym wysypiskiem. Tu też należy wrócić do tezy niniejszego wystąpienia
czyli edukacji. To, że problemy te są znane leśnikom, nie przekłada się
automatycznie na propagację tej wiedzy wśród mieszkańców. Trzeba im
to powtarzać na każdym kroku.
Tadeusz Kopta przypomniał, że nie było szczebla władzy do której
by Polski Klub Ekologiczny nie pisał w sprawie nieszczęścia jakie dzieje
się w lasach polskich. Problemem jest masowe jeżdżenie quadami i motocyklami, które zakłócają przyrodę rekreację i turystykę kwalifikowaną.
Właściwie sprawa wciąż jest nie rozwiązana. Chodząc po górach w całej
Europie nigdzie czegoś takiego nie można zobaczyć, żeby motocykle, quady, a nawet samochody terenowe swobodnie po lasach jeździły. Wielu
członków PKE doświadczyło bezczelnych kierowców tych pojazdów na
szlakach turystycznych. Na przykład w okolicach masywu Uklenia nad
Myślenicami około godziny 11 w weekendy wyjeżdża zgraja motocyklistów i czyni spustoszenie, podobnie na hali Krupowej, podobnie na Gro��
ńcu w rejonie Drogi pod Reglami. Jakoś nie widać działań mających na celu
rozwiązanie tej sytuacji. W tej chwili człowiek uciekając z miasta przed
samochodami i zatruciem znajduje to wszystko także w lesie.
Inną smutną sprawą jest dewastacja szlaków turystycznych wytyczonych przeważnie po drogach leśnych, gruntowych przez ciężki sprzęt roboczy. Są one niszczone do tego stopnia, że trudno jest pieszemu turyście
przejść. Można wskazać wiele takich szlaków. Nie bez znaczenia jest tez
kwestia bezpieczeństwa. Jak chociażby szlak czerwony od Policy do doliny Skawy rozjeżdżony jest przez ciężki sprzęt roboczy, który wiadomo po
co tam przyjeżdża.
Leopold Zgoda przygotował krótkie cytaty z pracy Thomasa Mertona
pod tytułem „Nikt nie jest samotną wyspą”: „Ludzie miłujący własny hałas nie znoszą czego innego. Bezustannie gwałcą i mącą milczenie lasów,
gór i morza” oraz „Dla niektórych ludzi drzewo staje się rzeczywistością
dopiero wtedy, kiedy myślą o jego ścięciu, a zwierzę nie przedstawia żadnej wartości póki nie dostanie się do rzeźni. Są to ludzie którzy na nic nie
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patrzą dopóki nie postanowią tego zepsuć i nie zwracają uwagi na to czego
nie mogą zniszczyć” po czym skonstatował, iż w większym stopniu niż
w innych krajach jest to widoczne w Polsce. W jego odczuciu to nie są
tylko niektórzy ludzie to są ci wszyscy, którym można powiedzieć patetycznie że zabrakło im miłości, a nadmiar miłości własnej nie pozwala
miłować. Można zapytać gdzie szukać tego zakorzenienia właśnie w szeroko pojętej miłości jeśli nie w szeroko pojętej edukacji i wychowaniu,
a szczególnie w domu rodzinnym. Zauważyć należy, że greckie słowo
oikos (dom) wpisane jest w jakże ważne dla nas dwa słowa ekonomia
oikos nomos i ekologia oikos logos, ale jeśli ekonomia ma być dla ludzi,
a nie tylko dla tych którzy mają największe pieniądze to ekologia musi być
na pierwszym miejscu.
Tadeusz Leśniak zaapelował jako współtwórca hodowli zachowawczej pszczoły rasy Dobra, która to ukształtowała się na borach jodłowych
w Beskidzie Wyspowym, o odbudowę tych lasów, które są podstawą pożytku tej pszczoły.
Krystian Waksmundzki zwrócił uwagę na funkcję retencyjną lasu.
Badał on przez wiele lat hydrologię i hydrografię Beskidu Śląskiego.
Stwierdzić tam można ciekawe zjawisko: spływ powierzchniowy przy
pewnym nasileniu opadów powodował oddawanie ogromnej ilości wody
przez podłoże z powodu jego specyficznej budowy. I tak w dolinie Dziechcinki w czasie pierwszej wojny światowej były budowane na potokach
górskich malutkie zapory co pół kilometra, czasem kilometr dając rewelacyjne efekty w zatrzymaniu spływu wody. Można to potwierdzić, robiąc
bilanse wodne nawet przy nawalnych opadach powodujących powodzie
w rejonach pozbawionych tych zapór. Warto wrócić do tego pomysłu.
Marek Krąpiec występujący jako dendrochronolog stwierdził, że by
ukształtować idealny las należy mieć wiedzę o tym jak wyglądał las, który był tu przed tysiącami lat. W Krakowie są dwa takie miejsca możliwe
również do wykorzystania edukacyjnego, na przykładzie których można
przedstawić stan lasów w dawnych czasach. Pierwszym z nich jest Rynek
Krakowski, gdzie zwiedzając podziemia można zapoznać się z zachowanym tam swego rodzaju archiwum z okresu między XII a XIV wiekiem.
Przez to, że nikt nie czyścił tego terenu, nawarstwiały się tam depozyty drewniane w postaci ponad 90 tysięcy artefaktów. Na tej podstawie
można stwierdzić, że lasy dzisiejsze wyraźnie się różnią od tych z epoki
średniowiecza, co wiadomo nie tylko dzięki badaniom dendrochronologicznym ale i palinologicznym. Otóż okazuje się, że przewaga jodły była
absolutna, a sosna stanowiła jedynie 15% drewna, które sprowadzano
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i wykorzystywano w Krakowie. Las dzisiejszy można powiedzieć, że jest
trochę niemiecki. Przy dzisiejszych odnowieniach powinno się patrzeć na
wyniki badań palinologicznych mówiących o tym jak ten las się kiedyś
kształtował. Ten rynek jest niewykorzystany edukacyjnie. Można by to
niezwykle interesująco przedstawić. Drugim takim miejscem jest Wieliczka czyli największy magazyn drewna w Europie, budowany od XV wieku. Należałoby się przyjrzeć przykładowi archeologów, którzy niezwykle
prężnie działają na forum ogólnopolskim i spróbować powtórzyć ich sukces. Ilość filmów popularnonaukowych na temat badań archeologicznych
jest ogromna, ale temat lasu da się pokazać równie atrakcyjnie, a temat jest
zaniedbany.
Zbigniew Witkowski podziękował w imieniu ekologów leśnikom
uczestniczącym w konferencji PKE za opiekę nad przyrodą oraz nad obszarami chronionym. Parki Narodowe, co zabrzmi być może zbyt twardo,
finansują się w dużym stopniu z wycinki drzew. Jednak i to nie wystarcza
na ich potrzeby. Okazuje się, że to Lasy Państwowe w dużej mierze dotują
Parki Narodowe. Gdyby nie to, to co najmniej co trzeci park byłby w permanentnym deficycie.
Patrząc na las, lasy parkowe, na parki w mieście, widać gradację od tego
co naturalne przez to co użytkowane, ale jeszcze naturalne – do zieleni urządzonej. Ekologiczna gospodarka leśna jest prawie naturalną. Nie występują
już takie rzeczy jak plantacje. Nie wiadomo dlaczego nie mówi się o wielofunkcyjnej gospodarce leśnej, a jest to rzecz niesłychanie ważna, bo inne
funkcje przykrywają funkcję pozyskania drewna. Nacisk turystyczny nie
jest największy w lasach miejskich ale w parkach miejskich. Tam doprowadza się do tego, by miejscowy obywatel patrzył jak powinien wyglądać park
i las. A co tam jest? Wygolone drzewa i krzewy, równo przycięta trawa, każda ściółka jest ściągnięta. I taki obywatel idzie do lasu i widzi tu drzewo upadłe, tam jakiś kornik czy inny owad, to dla niego wygląda fatalnie. Trzeba by
to uporządkować. Z tego się biorą miejskie pomysły ekologiczne zakładające że musi być porządek taki jaki można spotkać w parkach. Stąd apel do leśników, aby pokazywali w mieście jak powinien wyglądać las gospodarczy,
las naturalny i czym się różnią parki od lasu. W mediach leśnicy są obrażani,
przedstawia się ich jako drwali, którzy w lasach rządzą piłą i siekierą i trzeba
ich z lasu wygonić, a tymczasem trzeba ich wspierać i chronić.
Jan Legutko w odpowiedzi na apel Tadeusza Leśniaka, który obawiał
się o stan lasów jodłowych w Beskidzie Wyspowym stwierdził z całą odpowiedzialnością, że lasy jodłowe w rejonie nadleśnictwa Limanowa są
jednymi z najpiękniejszych, najlepszych i najzasobniejszych. Jeśli chodzi
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o sadzonki to szkółka w Pogorzanach funkcjonuje i nigdy jodły nie brakowało. W nadleśnictwie, którym mówca zarządza powierzchnia leśna to
ponad 8,5 tysiąca hektarów. Ponadto nadleśnictwo sprawuje nadzór nad
lasami nie będącymi własnością państwa o powierzchni ponad 20 tysięcy.
Na tych terenach rocznie odnawianych jest sztucznie w granicach 3,5 hektara – przebudowuje się drzewostany świerkowe, głównie w rejonie gminy
Dobra, Łopień i Ćwilin. Natomiast rocznie występuje około 50 hektarów
odnowień naturalnych głównie jodły i buka. To dwa gatunki typowo leśne
i lasotwórcze, które stanowią o mocy i potędze tych drzewostanów.
Zdzisław Spendel dodał, że jodłę najlepiej odnawia się siekierą. Odpowiednio wykonane cięcia sprawiają że uzyskuje się naturalne odnowienia
jodłowe, co powoduje brak konieczności hodowania sadzonek, a drzewa te
same rosną. Las w szczególnie w Małopolsce najlepiej odnawia się siekierą!
Zbigniew Zgała podzielił się refleksją, że w dotychczasowych wypowiedziach było dużo optymizmu, tymczasem skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle. Z jednej strony leśnicy dużo sadzą i lasów przybywa,
z drugiej strony w wyniku polityki Ministra Środowiska kilkaset tysięcy
drzew ubyło. To praca syzyfowa – jedni pracują sadząc, a inni wycinają.
W potocznym rozumieniu nie jest jasne jak ta sprawa wygląda: czy tych
drzew przybywa czy ubywa. Świadomość ekologiczna społeczeństwa jest
bardzo niska wystarczy wejść do lasu, by zobaczyć tony śmieci i nie widomo jak na to reagują leśnicy. Rzecz jasna powinno to być karane. Charakterystyczna dla Polaków jest mentalność, że każdy może robić to co
chce. Niestety przynosi to potem marne skutki. Rodzi się też pytanie czy
polityka jaką prowadzi Minister sprzyja lesistości kraju, czy też utrudnia
te działania.
Jan Kosiorowski przypomniał, że rozluźnienie dyscypliny przy wycince drzew wprowadzone projektem poselskim, przywraca władczość nad
własnością. Jeżeli ktoś jest właścicielem działki i właścicielem drzewa
i to drzewo mu przeszkadza, to on najlepiej wie, że to drzewo trzeba usunąć. Nie jest mądrzejszy od niego urzędnik, który mu to drzewo zakwalifikuje do wycięcia lub nie. Wycięcie dębu o obwodzie 160 centymetrów
w 2015 roku (przed zmianą prawa) kosztowało 54 200 złotych, a trzykrotność tej kwoty, jeżeli właściciel sam, bez pozwolenia, tego wyrębu
dokonał.
Aleksy Gałka nawiązał do wycinki, którą się zarzuca ministrowi środowiska. Pochodząc z białostockiego wychował się na obrzeżach puszczy
białowieskiej, tam gdzie te problemy są nagłaśniane. W latach 1961-1963,
w tych okolicach, funkcjonował państwowy program zalesień. Grunty kla57

sy piątej i szóstej, jeśli rolnik udostępnił pod zalesienie, to państwo za
darmo je zalesiało. Las był rolnika, ale nie miał on prawa wycinać go bez
zgody. Doszło do tego, że wszystkie pola tych niskich klas, gdzie swego
czasu hodowano grykę i inne rośliny nie wymagające wody, są zarośnięte
pięćdziesięcioletnim monolitem sosnowym. Nie wiadomo czy to będzie
wycinane, czy będzie prowadzona odmiana, czy rolnicy będą mogli korzystać z lasu rosnącego na ich terenie. Z punktu widzenia przyrodniczego
nie jest to korzystne, ponieważ w przypadku ataku jakiegoś szkodnika całe
obszary będą zniszczone.
Wojciech Grodzki przypomniał, że wśród osób niezorientowanych
w działalności leśników panuje stereotyp, że gospodarka leśna jest sprowadzana do cięć czyli wycinek i wyrębów. Najczęściej ten aspekt działalności leśnika jest zauważany i krytykowany w taki czy inny sposób.
Tymczasem jak wskazuje sztuka leśna to właśnie cięcia wiążą się zarówno
z odnowieniem lasu, przebudową drzewostanów po to, by odpowiednio
gospodarować i hodować odporny, zdrowy i różnorodny las. Cięcia również są konieczne w kwestii pielęgnacji i ograniczania niekorzystnych zjawisk, jak masowe wystąpienia szkodliwych owadów. Nie należy utożsamiać gospodarki leśnej z poborem drewna.
Andrzej Tomek zauważył, że las i przyrodę traktuje się statycznie,
a tymczasem są one bardzo zmienne. W latach 60 czy 70-tych gospodarka
leśna była gospodarką produkcyjną. Dziś jest to gospodarka wielofunkcyjna, w związku z czym zmieniły się sposoby gospodarowania oraz efekty.
Jeśli w latach 70-tych sprawdzano w lesie bazę pokarmową jeleniowatych
to można było określić, ile tych jeleni jest się w stanie wyżywić na danym terenie. Dzisiaj identyczne badania wykazują zapas pokarmu prawie
dwukrotnie wyższy. Co więcej, zmienia się zwierzyna. Dane z roku 1965
pokazują, że w powiecie krakowskim nie było ani jednego jelenia ani dzika, było kilkanaście saren, natomiast strzelono na tym terenie ponad trzy
tysiące zajęcy i ponad dwa tysiące kuropatw, które występowały nawet
w Skotnikach. Dzisiaj w Krakowie nie ma ani jednej kuropatwy, zajęcy
kilkadziesiąt, ale w samym mieście Krakowie strzelono dwieście dzików.
To jest gigantyczna różnica w zwierzostanie. Jeśli mówi się o przyrodzie
i jej zachowaniu, należy brać pod uwagę jej dynamikę.
Do głosów w dyskusji o lasach włączamy wystąpienie profesora Janusza Sowy, Przewodniczącego Rady Naukowej Leśnictwa działającej przy
Premierze RP, wygłoszone podczas Regionalnej Narady Leśnictwa, jaka
odbyła się w Krakowie 6 wrseśnia 2017 roku.
Profesor Sowa przedstawił w swoim wystąpieniu argumenty, jakich
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brakuje w przestrzeni medialnej dla przezwyciężenia szerzonej w strefie
publicznej dezinformacji na temat Puszczy Białowieskiej (PB).
W poniższym tekście te pseudo twierdzenia zaznaczamy kursywą
1. Puszcza Białowieska jest ostatnim na niżu środkowoeuropejskim lasem naturalnym niezagospodarowanym przez człowieka.
A co mówią na ten temat badania? Laserowe badania skaningowe
(LIDAR) terenu Puszczy Białowieskiej prowadzone były przez Instytut
Badawczy Leśnictwa i dowodzą one występowania śladów działalności
człowieka od IV w p.n.e do wczesnego średniowiecza. Badania wykazują
ścieżki lub granice terenowe wykładane kamieniami, ziemianki, kurhany. Podczas prac wykopaliskowych dokonano m.in. rozpoznania znanego
zespołu zabytkowego – osady wielokulturowej, datowanej od ok. IV w.
p.n.e. do XV w., wykazując jej wielowiekową ciągłość, jak i potwierdzając jej większy zasięg. Rozpoznaniu poddano również wybrane obiekty
grobowe – kurhany z puszczańskich, zabytkowych cmentarzysk. Przykładem może być Kurhan śródleśny obecnie na terenie świetlistej dąbrowy
– teren prac archeologicznych w Puszczy Białowieskiej w ramach tematu
zleconego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie
datowany na II w. n.e.
Ze źródeł pisanych można wskazać opisy podane w książce sprzed blisko 200 lat Juliusza barona von de Brinckena (zarządcy lasów w zaborze
rosyjskim) „Mémoire déscriptif sur la Forêt, imperériale de Białowieża en
Lituanie” (1828), które wyraźnie wskazują, że przez wieki teren Puszczy
był intensywnie użytkowany przez człowieka (polowania, wyrąb drzew,
zbieractwo, wypas bydła, produkcja węgla drzewnego, potażu i smoły
drzewnej, itp.). Puszcza Białowieska od wieków podlegała różnym formom użytkowania. Lasy puszczańskie służyły między innymi carowi Rosji jako zwierzyniec. Podczas I wojny światowej na skutek działań wojennych rabunkowo wycięto 5 mln m3 (6500 ha zrębów zupełnych), a tuż
po wojnie na skutek gradacji kornika wycięto około 20 mln m3 drewna,
łącznie usunięto 25 mln m3 (Fromer 1965).
W okresie międzywojennym miały miejsce dalsze epizody rabunkowego użytkowania Puszczy. W wyniku umowy podpisanej z ówczesnym rządem Polski, firma The Century European Timber Corporation, która działała na terenach puszczy w latach 1924-1929, wycinająca najcenniejsze
drzewostany w Puszczy na wielkoobszarowych zrębach zupełnych (100m
x 1000m) w ilości ok 2,5 mln m3 na powierzchni 7700 ha (Gądek K.,
2005). Te miejsca zostały następnie odnowione przez polską administrację leśną, między innymi świerkiem obcego pochodzenia. Okres II wojny
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światowej przyczynił się do dalszych szkód powodowanych niekontrolowanym wycinaniem drzew, także na obszarze Parku Narodowego.
Tuż po wojnie prowadzono na terenie obecnych nadleśnictw Puszczy
intensywne pozyskanie w formie zrębów zupełnych, które były odnawiane głównie gatunkami iglastymi (świerka i sosny). Do lat 60-tych XX
wieku w wielu drzewostanach na terenie Puszczy prowadzony był wypas
zwierząt gospodarskich. Od momentu wejścia w życie Ustawy o lasach
w 1991 roku (Dz. U. 1991 nr 101 poz. 444 ) na terenie PB prowadzona była
zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka leśna. Praca wielu pokoleń
leśników spowodowała zwiększenie zasobności drzewostanów z poziomu
187 m3 drewna na hektarze lasu w 1930 roku do 330 m3/ha współcześnie
(Bernadzki i in. 2012). Miejscowa społeczność przez wieki żyła z Puszczy
i dla Puszczy, tworząc poprzez działania gospodarcze unikalne i cenne
przyrodniczo środowisko leśne.
Pozytywnym przykładem wyników aktywności człowieka w tym terenie jest nie tylko stan drzewostanów puszczańskich, ale także np. restytucja w Puszczy Białowieskiej żubra. Puszcza Białowieska nie jest więc
„lasem pierwotnym” i nie jest „lasem naturalnym”, natomiast mamy do
czynienia na tym terenie z występowaniem biocenoz wykazujących cechy układów zbliżonych do naturalnych (Matuszkiewicz, 2016). Rzekomy
argument „naturalności” jest wykorzystywany przez ekologian na rzecz
włączenia całego obszaru Puszczy Białowieskiej do Parku Narodowego.
2. Puszcza Białowieska jest w całości Parkiem Narodowym ‒ społeczeństwo oczekuje więc postępowania takiego jak w rezerwatach parku
narodowego.
Tymczasem Puszcza Białowieska składa się z 4 odrębnych jednostek
leśnych: Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa LP Białowieża, Nadleśnictwa LP Hajnówka oraz Nadleśnictwa LP Browsk. Trzy nadleśnictwa tworzą Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) „Puszcza Białowieska” stąd bierze się zbitka nazw i Puszcza Białowieska jest utożsamiana
z Białowieskim Parkiem Narodowym. Dlatego w różnych publikacjach
medialnych brakuje informacji, że spotkać tam można co najmniej dwie
formy gospodarowania: lasy zagospodarowane przez Lasy Państwowe
oraz Białowieski Park Narodowy, gdzie działalności gospodarczej się nie
prowadzi. W większości publikacji medialnych brak jest informacji o formalnym podziale przestrzennym terenu Puszczy, co wprowadza dezinformację wśród społeczeństwa.
3. Leśnicy wycinają Puszczę ze względu na uzyskanie dochodu ze sprzedaży drewna na deski.
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Drewno w ramach cięć sanitarnych oraz usuwania posuszu biernego ze
względów na bezpieczeństwo publiczne posiada, co oczywiste, niską wartość techniczną i użytkową (najczęściej pozyskiwane są średniowymiarowe sortymenty S2A, S2AP oraz wielkowymiarowe WC i WD). Lasy Państwowe corocznie dopłacają do gospodarki leśnej na terenie LKP „Puszcza
Białowieska” z uwagi na bardzo wysokie koszty zabiegów ochronnych
i odnowień. W roku 2015 LP pokryły deficyt finansowy nadleśnictw
puszczańskich, dopłacając z funduszu leśnego 24 mln zł, a w roku 2016 –
25 ml zł. Nie może więc być mowy o zarabianiu na prowadzeniu gospodarki leśnej w LKP „Puszcza białowieska”; Leśnicy w PB wykonują zgodnie z polskim prawem leśnym cięcia sanitarne w ramach czynnej i biernej
ochrony na terenie Nadleśnictw w Puszczy.
4. Puszczę należy zostawić wyłącznie działaniu procesów naturalnych,
las sam się odnowi bez udziału człowieka.
Jak wiadomo las niegospodarowany przez człowieka zmniejsza swoją bioróżnorodność siedliskową i gatunkową. Tymczasem utrzymanie
bioróżnorodności jest podstawowym wymogiem UE dla terenów Natura
2000. Przykład takiego zjawiska występuje w Białowieskim Parku Narodowym, gdzie w rezerwacie nie wykonuje się zabiegów ochronnych –
w BPN obserwuje się intensywne „grabowienie” Puszczy. Gatunki i siedliska chronione przez UE (Dyrektywą Siedliskową i Dyrektywą Ptasią)
będą w regresie. Przykładowo dzięcioł trójpalczasty straci bazę żerową
w postaci kornika drukarza po wydzieleniu się drzewostanów świerkowych i ustaniu gradacji. Można oczekiwać, że na terenach gdzie doprowadzono do wydzielenia się świerka powstanie nowy las, ale za kilkaset lat
i o niewiadomym składzie gatunkowym i jakości.
5. Leśnicy wycinają drzewa ponad stuletnie, niezgodnie z zasadą niewycinania drzew ponad 100 letnich.
Oczywiście zasada niewycinania drzew ponad 100 letnich jest absurdalna, bowiem nie ma żadnego uzasadnienia naukowego czy praktycznego, aby nie ścinać takich drzew. Ten problem reguluje w prawie leśnym
przyjęty wiek rębności dla każdego dla gatunku i obowiązuje on w Lasach
Państwowych. Na terenie Puszczy świerk rośnie na żyznych siedliskach
grądowych, stąd drewno posiada szerokie przyrosty roczne i duże średnice. Protestujący nie potrafią często liczyć wieku ściętych drzew; na przykład zliczają słoje, dodając przyrost wczesny i późny do siebie jako 2 lata.
Janusz Sowa zaproponował konieczne działania informacyjne dla
społeczeństwa aby przeciwdziałać tym szkodliwym poglądom zarówno dla pozycji zawodowej leśników, jak i dla ich pracy. Przyno61

si to oczywiste szkody środowiskowe, gospodarcze i społeczne w kraju
i polskiej przyrodzie. Niestety w dzisiejszych czasach, nie wystarczy
mieć rację w sporach, ale trzeba też mieć za sobą media, które kształtują
poglądy społeczeństwa. Istnieje zatem pilna potrzeba zintensyfikowania
i ujednolicenia polityki informacyjnej w zakresie środowiska przyrodniczego na wszelkich szczeblach zarządzania. Zarówno Centrum Informacyjne Rządu jak i służby informacyjne Ministerstwa Środowiska oraz
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych winny skonsolidować treści
i rodzaj przekazu informacyjnego płynącego do społeczeństwa o podejmowanych działaniach w polskich lasach.
Istotnym wydaje się synchronizacja i koordynacja przekazów oraz
szybkie reagowanie na medialnie próby dezinformowania w sprawach
dotyczących gospodarowania w leśnictwie. W tym procesie informacyjnym winny uczestniczyć wszystkie szczeble zarzadzania lasami i środowiskiem przyrodniczym począwszy od Rządu, przez Ministerstwo Środowiska, Dyrekcje Generalną i Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, aż
do Nadleśnictw włącznie. Nie bez znaczenia jest także przekazywaniem
informacji do fundacji i stowarzyszeń tak, aby w społeczeństwie polskim
były ambasadorami leśnictwa.
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V Debata 22.05.2017
Uzdrowiska w Małopolsce
Stan aktualny – perspektywy rozwoju
W ocenie NIK, posiadanie statusu uzdrowiska nie gwarantuje, że uzdrowiska spełniały i nadal spełniają wymogi środowiskowe oraz warunki dotyczące właściwości leczniczych klimatu lub wykorzystywania surowców
naturalnych.
Jolanta Stawska: Uzdrowisko to obszar, spełniający łącznie 5 warunków, m.in. posiadający złoża naturalnych surowców oraz klimat
o potwierdzonych właściwościach leczniczych. Przy spełnieniu powyższych warunków obszarowi temu jest nadany status uzdrowiska. W latach
2017-2021 wszystkie uzdrowiska powinny przedłożyć Ministrowi operaty
uzdrowiskowe w celu potwierdzenia utrzymania statusu uzdrowiska. Oceny właściwości leczniczych klimatu należy dokonać na podstawie udokumentowanych badań za okres 24 miesięcy przed złożeniem wniosku (do
31.10.2016 r. z okresu co najmniej ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie
wniosku o potwierdzenie właściwości leczniczych klimatu). Uzdrowisko
powinno być traktowane w sposób szczególny. Otrzymanie i utrzymanie
jego statusu wiąże się z koniecznością spełniania dodatkowych obowiązków przez gminy, w tym związanych z zachowaniem wymagań dotyczących środowiska (m.in. zanieczyszczenia powietrza, poziomu hałasu i pól
elektromagnetycznych).
Kontrolą objęto działalność: Ministra Zdrowia, Wojewodów Lubelskiego, Małopolskiego i Zachodniopomorskiego oraz wójtów, burmistrzów,
prezydentów następujących gmin uzdrowiskowych: Darłowo, Kamień
Pomorski, Kołobrzeg, Krasnobród, Muszyna, Nałęczów, Połczyn-Zdrój,
Rabka-Zdrój, Sękowa. Spośród nich status uzdrowiska posiadało lub
otrzymało łącznie 10 miejscowości: Dąbki, Kamień Pomorski, Kołobrzeg,
Krasnobród, Muszyna, Nałęczów, Połczyn-Zdrój, Rabka-Zdrój, Wapienne
i Żegiestów.
Kontrola miała odpowiedzieć na kilka pytań: Pierwsze z nich było
następujące: „Czy gminy spełniały warunki do zachowania statusu uzdrowiska?” Okazało się, że żadna ze skontrolowanych miejscowości nie spełniała wymogów określonych dla uzdrowisk, gdyż oceny jakości powietrza nie odzwierciedlały rzeczywistego poziomu jego
zanieczyszczeń ‒ badania jednej lub dwóch, z pięciu wymaganych substancji, przeprowadzano na obszarze powiatu, a nie w uzdrowiskach (w
szczególności: benzenu i tlenku węgla). Jednostki uprawnione do wy63

dawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze klimatu
i surowców naturalnych sformułowały uwagi dotyczące jakości powietrza
w odniesieniu do 5 z 11 badanych miejscowości, a dla 10 zawarły zalecenia dotyczące monitorowania stanu sanitarnego powietrza, w tym uruchomienia stacji meteorologicznej w siedmiu uzdrowiskach.
Stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 przy zachowaniu dopuszczalnych częstotliwości tych przekroczeń w roku kalendarzowym
przekroczono dla 5 miejscowości dla Muszyny, Złockiego i Żegiestowa
o 232% w 2016 r. przy dopuszczalnej normie 50 µg/m3, a dla Rabki-Zdroju oraz dla Nałęczowa 200% w roku 2016.
W 2014 r. tylko w Rabce-Zdroju, a w 2016 r. w Muszynie, WIOŚ wykonał okresowe pomiary stężeń pyłu PM10 i benzo[a]pirenu. Przekroczenia
norm pyłu PM10 o 1 µg/m3 do 11 µg/m3 stwierdzono w Muszynie, a benzo[a]pirenu w pyle PM10 o 6,49 ng/m3 do 17,45 ng/m3.
W rocznych raportach WIOŚ dotyczących oceny jakości powietrza za
lata 2014 i 2015 stwierdzono we wszystkich uzdrowiskach przekroczenia
dopuszczalnych norm pyłu PM10 (w tym stężeń całodobowych) oraz poza
województwem zachodniopomorskim pyłu PM2,5, a także docelowych
poziomów benzo[a]pirenu.
W dziesięciu miejscowościach (z 11 badanych) przekroczono dopuszczalne normy hałasu, a w jednej nie przeprowadzono w ogóle takich badań.
Uprawnione jednostki sformułowały dla 10 badanych uzdrowisk zalecenia odnoszące się do monitorowania norm hałasu – tj. zabezpieczenia stref ochrony uzdrowiskowej (w tym strefy A) przed hałasem komunikacyjnym oraz wymóg prowadzenia systematycznej kontroli poziomu
natężenia hałasu w uzdrowisku. Kontrola wykazała, że mimo ustawowego obowiązku gminy uzdrowiskowe nie monitorowały stanu środowiska
w uzdrowiskach; z wyjątkiem doraźnych działań gmin Muszyna i Rabka-Zdrój.
Z opinii sporządzonej na potrzeby NIK pt. „Status i niektóre aspekty
funkcjonowania uzdrowisk w wybranych państwach członkowskich Unii
Europejskiej” (prof. dr hab. Artur Nowak-Far) wynika, że w Austrii, Czechach, Niemczech i Słowacji podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie stosownych badań i uzyskanie atestów są właściwe gminy/landy,
a badania przeprowadzają kompetentne laboratoria. Koszty badań ponoszą podmioty zobowiązane lub składające wnioski o uznanie szczególnych właściwości uzdrowiskowych. Ponadto jak pokazała kontrola NIK
w dwóch uzdrowiskach nie wykorzystywano w lecznictwie uzdrowiskowym surowców znajdujących się na ich obszarach.
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Kolejnym pytaniem było: „Czy w strefach ochrony uzdrowiskowej
przestrzegane są zakazy określone w art. 38a ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym?”
Kontrola wykazała, że gminy nie korzystały z podstawowego narzędzia przeciwdziałającego naruszaniu zakazów określonych dla
uzdrowisk, tj. nie uchwalały lub nie aktualizowały, po otrzymaniu decyzji uzdrowiskowych, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miało to wpływ na wybudowanie, wbrew ustawowym
zakazom, obiektów budowlanych, na przykład w uzdrowisku Dąbki
sklepu wielkopowierzchniowego, parkingu, domów jednorodzinnych
oraz turystycznych.
Dla dwóch uzdrowisk (Dąbki i Kamień Pomorski) nie uchwalono
w ogóle miejscowych planów dla strefy „A”.
W pięciu uzdrowiskach plany zostały uchwalone w latach poprzedzających uzyskanie decyzji uzdrowiskowych – w tym w trzech nie obejmowały one całego obszaru strefy „A” nawet do 90% jego powierzchni,
a w czterech w ogóle nie zawierały zakazów.
Dla czterech uzdrowisk miejscowe plany uchwalono po wymaganym
terminie, z opóźnieniem wynoszącym nawet 4 lata.
Odpowiedź na trzecie pytanie: „Czy i w jaki sposób gminy uzdrowiskowe realizowały zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska?” jest następująca:
Mimo, że spełnianie wymagań w zakresie dopuszczalnych norm środowiskowych jest jednym z zadań ustawowych gmin uzdrowiskowych,
realizowały one zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych,
jednak nie wykonywały badań poziomu zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu i emisji pól elektromagnetycznych.
W ramach tych zadań niektóre gminy ponosiły wydatki inwestycyjne
z zakresu infrastruktury komunalnej i technicznej, realizowały też zadania
o charakterze bieżącym, w tym utrzymanie zieleni.
Dochody z opłaty uzdrowiskowej gminy przeznaczały na różne zadania
własne gmin, w tym dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego. Tymczasem
mają one prawo do poboru opłaty wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk. W opinii niektórych gmin uzdrowiskowych dochody z tej opłaty mogły być przeznaczane
na dowolny cel.
Dochody z dotacji dla gmin uzdrowiskowych gminy przeznaczyły wyłącznie na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk. Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym i przepisy wykonawcze nie
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określają charakteru dotacji uzdrowiskowej i sposobu jej rozliczania. Miało to wpływ na odmienne podejście gmin uzdrowiskowych i wojewodów
do charakteru tej dotacji. Odmienna była również procedura przyznawania
i jej rozliczania w poszczególnych województwach.

Zgodnie z przytaczaną już opinią w Austrii, Czechach, Niemczech
i Słowacji dotacje, albo subwencje dla uzdrowisk pochodzące z zasobów
budżetowych państwa, nie są gwarantowaną prawnie formą finansowania
działalności uzdrowisk. W przypadku ich przyznania stosowane są zasady
udzielania pomocy publicznej przez państwo. Natomiast opłaty uzdrowiskowe są pobierane od gości korzystających z noclegów w miejscowościach uzdrowiskowych. Dodatkowo w Austrii opłaty pobierane są także od podmiotów wykonujących działalność zarobkową w danej miejsco
wości.
I na koniec pytanie: „Czy Minister Zdrowia i wojewodowie sprawowali
skuteczny nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym?”, na które kontrola
NIK odpowiedziała następująco:
Nadzór Ministra Zdrowia nad lecznictwem uzdrowiskowym był nieskuteczny, w szczególności:
– nierzetelnie weryfikował spełnianie wymogów określonych dla
uzdrowisk,
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– nie monitorował zachowania warunków leczniczych i środowiskowych na ich obszarze,
– nie monitorował realizacji zaleceń zawartych w decyzjach uzdrowiskowych dotyczących spełniania wymaganych norm środowiskowych oraz wykorzystywania surowców naturalnych w lecznictwie
uzdrowiskowym.
Wojewodowie na ogół prawidłowo sprawowali nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.
Minister Zdrowia potwierdził możliwość prowadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego we wszystkich jedenastu miejscowościach uzdrowiskowych mimo, że nie spełniały one wymogu dopuszczalnego poziomu hałasu określonego dla uzdrowisk. O nieskutecznym nadzorze Ministra świadczył również brak aktualizacji do dnia 05.10.2016 r. rozporządzenia z dnia
13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia
właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości
leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości. W latach 2017-2021 wszystkie uzdrowiska powinny przedłożyć Ministrowi operaty uzdrowiskowe w celu potwierdzenia utrzymania statusu uzdrowiska.
Na zakończenie podano uwagi i wnioski pokontrolne:
– gminy uzdrowiskowe mogą utracić status uzdrowiska w wyniku
niespełniania warunków dotyczących m.in. natężenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza czy wykorzystywania surowców naturalnych;
– brak dbałości o stan środowiska naturalnego może prowadzić do obniżenia walorów uzdrowiskowych gmin oraz stanowić barierę w ich
rozwoju;
– zaniechanie działań w tym obszarze może ograniczyć pacjentom dostęp do lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji, których celem
jest przywrócenie pacjentowi zdrowia lub możliwej do osiągnięcia
samodzielności ruchowej i społecznej.
Wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia działań systemowych,
mających na celu zawarcie porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia
i Ministrem Środowiska w sprawie objęcia wymaganych badań jakości środowiska w uzdrowiskach wieloletnimi programami Państwowego Monitoringu Środowiska, tak, aby zapewnić gminom uzdrowiskowym weryfikację
spełniania wymagań m.in. w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i emisji pól elektromagnetycznych.
Ponadto, zasadne ‒ w ocenie NIK ‒ byłoby zobowiązanie gmin uzdrowiskowych do finansowania badań jakości środowiska z dochodów z ty67

tułu opłat uzdrowiskowych i dotacji. NIK wskazuje przy tym także na konieczność prowadzenia przez gminy uzdrowiskowe ewidencji wydatków
finansowanych z dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej.
Ponadto sformułowano następujące wnioski związane z przyszłymi
zmianami w ustawodawstwie ‒ de lege ferenda.
Mając na uwadze zapewnienie skuteczności nadzoru nad lecznictwem
uzdrowiskowym oraz spełnianie przez gminy uzdrowiskowe warunków
określonych dla uzdrowisk, konieczne jest podjęcie działań legislacyjnych:
– przez Ministra Zdrowia w celu zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych, poprzez wprowadzenie zasad ustalania
kierunków działalności uzdrowisk w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego lub odstąpienia od takiego wymogu;
– przez Ministra Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Finansów,
– zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i aktu wykonawczego poprzez wskazanie charakteru dotacji dla gmin uzdrowiskowych, uszczegółowienie celu wydatkowania oraz określenie sposobu jej rozliczenia,
– zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie
uzdrowiskowej poprzez wprowadzenie mechanizmu zobowiązującego do korekty wysokości dotacji uzdrowiskowej o równowartość opłaty uzdrowiskowej pobranej nienależnie.
Ryszard Listwan przedstawił zagrożenia ekologiczne w małopolskich
uzdrowiskach jakie wykazało badanie „Monitoring jakości powietrza
w 2017 roku”. Wskaźnikami złej jakości powietrza są ponadnormatywne
stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo[a]pirenu. Stwierdzono, że co prawda zła jakość powietrza utrzymuje się w całej Polsce, lecz
szczególnie duże przekroczenia poziomów dopuszczalnych występują
w Polsce Południowej. Głównymi przyczynami przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 są:
– emisja związana z intensywnym ruchem pojazdów w centrum miasta
1,68%,
– emisja związana z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej
w pobliżu stacji oddziaływanie 4,09%,
– emisja z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej 1,84%,
– emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków 88,2%,
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– emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych,
np. dróg, chodników, boisk 2,98%.
Udział poszczególnych głównych sektorów w emisji pyłu zawierającego wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) przedstawia
się następująco:
– procesy spalania poza przemysłem, w tym głównie indywidualne
ogrzewanie budynków 86%,
– koksownie 10,3%,
– transport drogowy 1,8%,
– produkcja aluminium 1,1%,
– procesy spalania w przemyśle 0,5%.
Na zakończenie w referacie przedstawiono także krótki opis małopolskich uzdrowisk:
Krynica
Miasto w Beskidzie Sądeckim w dolinie Kryniczanki – położone na południe od Nowego Sącza. Nazywane „Perłą Polskich Uzdrowisk”. Uzdrowisko
posiada 23 ujęcia wód mineralnych (szczawy alkaliczne). Leczy się tu choroby
układu wydzielania wewnętrznego, trawienia, układu krążenia, moczowego
oraz choroby kobiece. Stosowane zabiegi to kąpiele borowinowe, gazowe, natryski, kuracja pitna. Uzdrowisko oferuje liczne imprezy kulturalne, Festiwal
im. Jana Kiepury oraz imprezy sportowe – liczne wyciągi narciarskie.
Muszyna
Uzdrowisko oddalone o 11 kilometrów od Krynicy na granicy ze Słowacją. Wody mineralne o składzie podobnym do krynickich. Miasto leży
nad Popradem w Beskidzie Sądeckim. Leczy się tu nieżyt oskrzeli, choroby płuc, choroby układu pokarmowego i trawiennego, nerwice, alergie
osteoporozę, zatrucia metalami ciężkimi. Wody mineralne to szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowych, żelazistych zawierające również takie pierwiastki śladowe jak lit i selen.
Piwniczna
Miasto nad Popradem, 26 km na południe od Nowego Sącza. Blisko
przejście graniczne na Słowację. Wody lecznicze (szczawy) wydobywane
są z czterech odwiertów. Leczy się tu głównie choroby układu oddechowego.
Rabka
Słynne uzdrowisko dziecięce położone na południe od Krakowa.
Z uwagi na walory klimatyczne już od 1887 przywożono tu dzieci na leczenie. Miejscowe sanatoria specjalizują się w leczeniu u dzieci: astmy,
chorób dróg oddechowych, cukrzycy dziecięcej. Dorośli leczą tu schorze69

nia układu krążeniowego, układu oddechowego, przechodzą tu również
rehabilitację po zawałach.
Swoszowice
Uzdrowisko położone jest w południowej części Krakowa. Posiada
źródło mineralne siarczkowo-węglowodanowo-magnezowe. Leczy się tu
choroby kręgosłupa, reumatyczne, zwyrodnienia stawów, sclerosis multiplex.
Szczawnica
Uzdrowisko położone jest 38 kilometrów na południe od Nowego Targu. Tu kończy się spływ Dunajcem. Przejście graniczne na Słowację. Leczy się tu choroby układu oddechowego. Znana woda mineralna „Szczawniczanka”.
Wapienne
Wieś położona 16 km na południowy wschód od Gorlic. Sanatorium
oferuje leczenie chorób reumatycznych i narządów ruchu.
Wieliczka
Miasto położone jest 13 km na południowy wschód od Krakowa. Posiada unikalne sanatorium położone pod ziemią w czynnej kopalni soli. Sale
lecznicze znajdują się 211 m pod ziemią. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi, wysokiej wilgotności i czystości bakteriologicznej leczy się tu
astmę oskrzelową, choroby gardła, skóry i alergie.
Wysowa
Miejscowość położona na południe od Gorlic nad rzeką Ropą. Leczy
się tu cukrzycę, schorzenia narządów ruchu, reumatyczne, prowadzi się
rehabilitację osób niepełnosprawnych.
Złockie
Wieś położona 490 m n.p.m. w Pasmie Jaworzyny (Beskid Sądecki).
Leczy się tu choroby układu oddechowego, choroby nerek, przewodu pokarmowego, układu moczowego.
Żegiestów
Uzdrowisko położone jest nad Popradem 450 m n.p.m. Leczy się tu
choroby układu pokarmowego i moczowego, wszelkie zaburzenia wątroby, dróg żółciowych.
Jan Golba przedstawił referat o problemach związanych z badaniem
czystości powietrza w uzdrowiskach. Tekst ten redakcja publikuje z nieznacznymi skrótami.
W Polsce jest 45 uzdrowisk statutowych, które powstały zarówno
w oparciu o przepisy ustawy z 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecz70

nictwie uzdrowiskowym2, jak też ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (u.l.u.).3 Część (w chwili obecnej sześć)
miejscowości w Polsce, które posiadają naturalne surowce lecznicze oraz
spełniają wymogi określone w przepisach u.l.u., ma nadany status obszaru
ochrony uzdrowiskowej. Miejscowości, które chcą uzyskać status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej muszą przejść przez skomplikowany proces weryfikacji swoich walorów uzdrowiskowych oraz spełnić
wymogi określone w art. 34 u.l.u. Dopiero po przeprowadzeniu procesu weryfikacji tych walorów i uzyskaniu odpowiednich świadectw4 potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych
(wód, peloidów) i klimatu uzyskują odpowiednio status uzdrowiska lub
obszaru ochrony uzdrowiskowej.
W latach 2008-2009 wszystkie gminy uzdrowiskowe potwierdziły status uzdrowiska w oparciu o świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze wód i klimatu. Świadectwa zostały wydane przez jednostki naukowe, które uzyskały uprawnienia nadane przez Ministra Zdrowia, w trybie
art. 37 u.l.u. Badania te zostały przeprowadzone w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych
surowców i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz
wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości5. Tymczasem w 2016 r.
w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 grudnia 2016 r. „Spełnienie wymogów określonych dla uzdrowisk”6 znalazło się stwierdzenie, że:
„posiadanie statusu uzdrowiska nie gwarantuje, że uzdrowiska spełniały
i nadal spełniają wymogi środowiskowe…”. Stwierdzenie to odnosiło się
w głównej mierze do jakości stanu sanitarnego powietrza w uzdrowiskach,
a właściwie do sposobu przeprowadzenia pomiarów. Należy bowiem podkreślić, że stan sanitarny powietrza w uzdrowiskach w większości przyUstawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U.
Nr 23 poz. 150 z późn. zm.- nieobowiązujące).
3
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1056 j.t.).
4
Świadectwa wydawane są w oparciu o art. 36 u.l.u. przez jednostki naukowe wskazane
przez Ministra Zdrowia.
5
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań
niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych
i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. Nr 80 poz. 565 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 1709).
6
Raport Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 grudnia 2016 r. „Spełnienie wymogów określonych dla uzdrowisk” (Nr ewid. 179/2016/P/16/091/LSZ, LSZ.430.003.2016).
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padków ustalany był nie w oparciu o badania bezpośrednie prowadzone
w miejscowościach uzdrowiskowych, ale w oparciu o dane ze stref, które
na podstawie art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.7 prawo ochrony
środowiska (p.o.ś.) są tworzone dla celów obrazowania stanu sanitarnego
powietrza na danym obszarze. W art. 87 ust. 2 ustawy p.o.ś. określono, że
strefę stanowi:
1) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tys.,
2) miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.,
3) pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz aglomeracji.
Także Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu8
w § 2 ust. 1 określa, że oceny poziomów substancji dokonuje się wyłącznie w strefach, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy p.o.ś. Artykuł 88
ust. 1 ustawy p.o.ś. już jednoznacznie stwierdza, że „oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu
środowiska”. Nie są to jednak zasady, które pozwolą precyzyjnie określić
stan czystości powietrza w uzdrowisku, bowiem przyjęte w ustawie p.o.ś.
zasady oceny odnoszą się do ustalania stanu czystości powietrza na określonym obszarze, a nie w miejscowości. Również w raporcie Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) z 2014 r. znalazło się stwierdzenie, że „wszystkie uzdrowiska znalazły się w strefie gdzie powietrze
jest zanieczyszczone …”.
Co zatem jest przyczyną tego, że dane jednostek badawczych są rozbieżne z danymi z raportu GIOŚ i wynikami na które powołuje się NIK?
W skrócie można byłoby odpowiedzieć, że niestety tą przyczyną jest istniejący dualizm prawny w zakresie potwierdzania stanu sanitarnego powietrza w uzdrowiskach. Tezę tą potwierdzają dane z operatów uzdrowiskowych sporządzanych na podstawie art. 39 u.l.u. oraz dane z raportów
GIOŚ z lat 2007- 2008. Są one w pewnym zakresie rozbieżne, ale nie
aż tak bardzo jak w latach 2012-2015. Dane z raportów GIOŚ w latach
2012-2015 jednoznacznie wskazują, że uzdrowiska leżą w strefach, gdzie
występuje przekroczenie norm czystości powietrza.
Czy jednak są to dane, które rzeczywiście obrazują stan sanitarny powietrza w uzdrowiskach, czy też są to jedynie dane wynikowe dla stref?
Odpowiedź na to pytanie znajdziemy po analizie przepisów prawnych doUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2017 r. poz.
519 j.t.).
8
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1032).
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tyczących ustalania stanu sanitarnego powietrza w uzdrowiskach. Mapy
zanieczyszczeń odzwierciedlają stan powietrza atmosferycznego w określonych latach, w strefach pomiarowych i dostarczają informacji o tym czy
uzdrowiska znajdują się w rejonach, gdzie dla strefy ustalono określony
poziom zanieczyszczeń powietrza.
Z map widać wyraźnie, że stan sanitarny powietrza w większości uzdrowisk w roku 2007 był prawidłowy, co zresztą potwierdziły badania bezpośrednie wykazane w operatach uzdrowiskowych. Natomiast dane ze stref
w latach 2014-2015 wskazują, że większość polskich uzdrowisk znajduje
się w strefach gdzie zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczalne
normy. Taka sytuacja jak w latach 2014-2015 występuje już od roku 2009.
Co się zatem w tych uzdrowiskach stało, że zaledwie w ciągu dwóch lat
we wszystkich stwierdzono zły stan powietrza?������������������������
Czy przybyło źródeł zanieczyszczeń? Czy też zmieniła się być może metodologia obliczeń? Tylko pobieżny rzut oka na dane prezentowane przez GIOŚ pozwala dostrzec,
że w 2006 roku liczba stref z których podaje się dane dotyczące stanu
czystości powietrza w strefach była wielokrotnie większa niż w 2014 r.
i wynosiła 362. W roku 2008 liczba stref wynosiła 170, a w 2012 już tylko
46. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września
2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu9
metodologia obliczeń stanu czystości powietrza opiera się zarówno na
badaniach bezpośrednich jak i na tworzeniu modelu matematycznego dla
strefy. Jest oczywiste, że przy większej ilości stref, a tym samym przy
mniejszych obszarowo strefach, pomiar stanu sanitarnego powietrza jest
dokładniejszy. Domniemywać należy, że uogólnienie wyników jest jedną
z przyczyn, które spowodowały wytworzenie obrazu złego stanu sanitarnego powietrza w strefach.
Ale czy tak jest rzeczywiście w odniesieniu do uzdrowisk?
Zgodnie z art. 43 u.l.u. „Gmina, na obszarze której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, jest obowiązana do sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu
do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem potwierdzenia spełniania przez jej obszar albo jego część wymagań określonych w ustawie”.
Ten wymóg powoduje, że w latach 2018-2019 gminy uzdrowiskowe są
zobowiązane sporządzić i przedstawić Ministrowi Zdrowia do zatwierdzenia operaty uzdrowiskowe czyli opracowania potwierdzające spełnianie
wymagań, m.in. w zakresie czystości powietrza.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1032).
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Do wymagań ustawowych określonych dla uzdrowisk w art.34 ust.2
u.l.u. należy m.in. warunek, aby obszar uzdrowiskowy posiadał klimat
o potwierdzonych właściwościach leczniczych. Ustawa z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych w art. 36 określa, że
„Gmina, która występuje o nadanie obszarowi statusu uzdrowiska albo
statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, jest obowiązana do uzyskania potwierdzenia (…) właściwości leczniczych klimatu w formie świadectwa,
o którym mowa w art. 36 ust. 4, wydanego przez jednostkę uprawnioną,
o której mowa w art. 36 ust. 2. Zgodnie z art. 36 ust. 2 „Potwierdzenia (…)
właściwości leczniczych klimatu dokonują jednostki uprawnione do tego
przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na podstawie przeprowadzonych badań”. Aktualnie w wykazie jednostek uprawnionych do przeprowadzenia badań i wydawania świadectw umieszczono sześć instytucji:
Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego
Polskiej Akademii Nauk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Politechnika Wrocławska, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, Główny
Instytut Górnictwa.
Jak już wspomniano zakres badań niezbędnych dla potwierdzenia
właściwości leczniczych klimatu, oraz kryteria oceny tych właściwości, ustawodawca pozostawił do określenia Ministrowi Zdrowia. Kwestia ta została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia
właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa
potwierdzającego te właściwości oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dn. 5 października 2016 r.10, które zmieniło rozporządzenie cytowane wcześniej. Zgodnie z tym rozporządzeniem oceny właściwości leczniczych klimatu dokonuje się na podstawie udokumentowanych badań
z okresu co najmniej ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku
o potwierdzenie właściwości leczniczych.
Do zakresu niezbędnych badań w celu oceny stanu sanitarnego powietrza Minister Zdrowia zaliczył m.in. określenie zanieczyszczenia powietrza, poprzez ocenę poziomów stężeń składników szkodliwych. Minister
zrezygnował jednak z samodzielnego uregulowania sposobu, w jaki ma
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny
oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz.U. poz. 1709).
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nastąpić ocena jakości powietrza, a zamiast tego odwołał się do rozporządzeń wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ust. 3 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Obecnie kwestie te regulują rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu11 oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu.
Analiza przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych prowadzi do wniosku, że zachodzą poważne
wątpliwości, w jaki sposób stosować rozporządzenie Ministra Środowiska dla potrzeb oceny jakości powietrza w uzdrowiskach. Zachodzi przede
wszystkim pytanie czy dla celów tej oceny podawać dane ze strefy, czy też
dane z bezpośrednich badań w uzdrowisku? Otóż art. 36 ust. 3 u.l.u. wymaga aby: „Potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu odbywa się na podstawie
udokumentowanych badań potwierdzających te właściwości oraz wykluczających negatywne oddziaływanie na organizm ludzki”. To wskazuje, że
takie badania powinny być przeprowadzone w uzdrowisku i powinny być
ocenione przez uprawnione do tego jednostki. Jednakże przywołanie dla
tych celów zasad oceny jakości powietrza w oparciu o przepisy wydane
na podstawie prawa ochrony środowiska powoduje, że oceny jakości powietrza dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska, tj.
systemu pomiarów stanu środowiska prowadzonych przez Wojewódzkie
Inspektoraty Ochrony Środowiska. Ustawa – Prawo ochrony środowiska,
a w ślad za nią Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie oceny poziomów substancji przewiduje, że oceny jakości dokonuje się w strefach,
tj. na poziomie województw oraz aglomeracji i dużych miast.
Jeżeli uwzględnić cele Dyrektywy UE w tym zakresie to staje się jasne, że państwowy monitoring środowiska służy zbieraniu i udostępnianiu danych na pewnym poziomie ogólności, odpowiednim do celu jakim
jest monitorowanie stanu środowiska w poszczególnych państwach członkowskich UE. Natomiast funkcją państwowego monitoringu środowiska
nie jest w rzeczywistości dostarczanie miarodajnych informacji na temat
jakości powietrza w każdej miejscowości w Polsce, ale wyłącznie w strefach, czyli na pewnym poziomie ogólności. Gdyby przyjąć, że określenie
stanu sanitarnego powietrza w uzdrowiskach może następować wyłącznie
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1031).
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w oparciu o dane z państwowego monitoringu środowiska, oznaczałoby
to, że gminy uzdrowiskowe nie są w stanie wykazać odpowiedniej jakości
powietrza w oparciu o te dane, nawet wtedy, kiedy ta jakość powietrza na
ich obszarze jest dobra, dlatego, że oceny jakości powietrza zgodnie z art.
87 p.o.ś. dokonuje się wyłącznie w strefach.
Należy zwrócić uwagę, że Minister Zdrowia nie skorzystał z delegacji ustawowej zawartej w art. 36 ust. 5 u.l.u. pozwalającej na samodzielne określenie zakresu badań i oceny właściwości leczniczych klimatu
w uzdrowisku. To powoduje, że dla uzdrowisk, w ramach państwowego
monitoringu, będziemy mieli ustaloną jakość powietrza w strefie, ale nie
bezpośrednio w uzdrowisku. Nie rozwiązuje tego problemu posiadanie
samorządowego monitoringu jakości powietrza, bowiem dane uzyskane
z niego nie są miarodajne dla oceny jakości powietrza i nie są akceptowalne
przez Ministra Środowiska, bo nie są prowadzone w ramach monitoringu
państwowego. To w praktyce oznacza, że w przypadku posiadania monitoringu jakości powietrza w uzdrowisku (stacje WIOŚ, samorządowe, jednostek naukowych) dla obszaru strefy będzie podawany wynik ze strefy
i to dane ze strefy będą miarodajne. Ustawodawca nie przewidział bowiem
oficjalnego podawania wyników badań jakości powietrza z miejscowości,
choć takie wyniki w rzeczywistości istnieją i są nieformalnie podawane
do publicznej wiadomości. Taki sposób oceny właściwości leczniczych
klimatu w uzdrowisku nie daje możliwości ustalenia rzeczywistej jakości
powietrza w uzdrowisku. W skrajnych przypadkach może też doprowadzić do braku możliwości potwierdzenia właściwości leczniczych klimatu
w danym uzdrowisku, pomimo obiektywnie dobrej i możliwej do wykazania (z danych WIOŚ lub niezależnie od państwowego monitoringu środowiska) jakości powietrza. Należy zwrócić uwagę, że instrumentarium
badania stanu środowiska przewidziane w ustawie ‒ Prawo ochrony środowiska i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy zostało zaprojektowane dla celów tej ustawy, natomiast nie jest w pełni adekwatne do
potrzeb ustawy uzdrowiskowej, która w art. 36 ust.5 upoważniła Ministra
Zdrowia do odrębnego uregulowania kwestii dotyczących zakresu badań
i oceny właściwości leczniczych klimatu.
Rozporządzenie wykonawcze, które wydał Minister Zdrowia, ma na
celu określenie zakresu badań prowadzonych przez jednostki uprawnione.
Minister Zdrowia mógł w swoim rozporządzeniu odesłać do rozporządzenia Ministra Środowiska, jednak wyłącznie w zakresie tego, jakie badania
należy wykonać i w jaki sposób, natomiast nie w zakresie tego, kto może
te badania przeprowadzić. A zatem, w odniesieniu do uzdrowisk kwestia
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ta powinna być uregulowana odpowiednimi przepisami Ministra Zdrowia,
zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 36 ust. 5 ustawy uzdrowiskowej. Zupełnie odrębną sprawą jest kwestia udowodnienia posiadania
waloru leczniczego klimatu w uzdrowisku. Już samo sformułowanie „klimat o właściwościach leczniczych” musi budzić poważne wątpliwości, bo
dużym problemem w analizie potencjału leczniczego klimatu danej miejscowości jest brak konkretnych, wymiernych i obiektywnych kryteriów
oceny12.
Pogląd ten potwierdzają kryteria zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych
do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych
i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości. Są one tak ogólne, nieprecyzyjne czy wręcz niemierzalne, że na ich podstawie trudno jest określić jakie
kryteria ma spełnić klimat, aby rzeczywiście posiadał cechy klimatu leczniczego. Używanie słów: „długie okresy”, „zbyt małe”, „częste zmiany”,
„duże kontrasty” w odniesieniu do temperatury, dni pochmurnych, dni
z mgłą czy dni wietrznych powoduje, że w tym zakresie może występować duża dowolność interpretacyjna, bo brak jest także w tym zakresie jasnego stanowiska doktryny. Aktualnie obowiązujące przepisy
nie zapewniają gminom wystarczających narzędzi do udowodnienia, że
powietrze w polskich uzdrowiskach jest odpowiednio czyste. Opisany
stan rzeczy jest trudny do zaakceptowania, zważywszy na to, jak poważne konsekwencje dla gminy może mieć zakwestionowanie poprawności badań.
Jeżeli gmina nie spełni jednego z warunków o których mowa w art. 34
ustawy uzdrowiskowej, np. nie wykaże właściwości leczniczych klimatu,
może stracić status uzdrowiska. Paradoksem jest, że jeżeli nawet gminy
uzdrowiskowe uporają się z jakością powietrza w uzdrowiskach i będą
miały to powietrze dobrej jakości, to i tak w myśl obowiązującego prawa
ochrony środowiska w przypadku złego stanu powietrza w strefie, będą
zaliczone do miejscowości leżących w strefie gdzie występuje zła jakość
powietrza. Utrata statusu uzdrowiska to:
– brak możliwości kontraktacji uzdrowiskowych usług leczniczych
z NFZ,
– utrata setek, a w niektórych gminach tysięcy miejsc pracy,
Kuchcik M., Błażejczyk K., Szmyd J., Milewski P., Błażejczyk A. i Baranowski, J.
Potencjał leczniczy klimatu Polski (s. 274). Warszawa, 2013: PAN, IGiPZ, Wyd. Akademickie Sedno.
12
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– znaczące obniżenie wpływów podatkowych do budżetu gminy (PIT,
CIT),
– utrata wpływów z opłaty uzdrowiskowej,
– utrata wpływów z subwencji uzdrowiskowej,
– obniżenie standardu życia mieszkańców gminy,
– zahamowanie rozwoju branż pokrewnych (gastronomia, transport,
handel itp.),
– negatywne skutki społeczne związane z likwidacją istotnej dla funkcjonowania gminy branży.
Jak z powyższego wynika można sformułować wnioski ‒ de lege ferenda:
Dla rozwiązania problemu prawnego jaki powstał w uzdrowiskach
potrzebna jest likwidacja dualizmu prawnego, w odniesieniu do badań
jakości powietrza w uzdrowiskach, poprzez wprowadzenie przepisów
pozwalających na ustalenie rzeczywistego stanu jakości powietrza bezpośrednio w uzdrowisku, a nie tylko w strefie. Natomiast dla poprawy
jakości powietrza niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych
polegających na:
– wprowadzeniu taryf grzewczych na paliwa ekologiczne (gaz, olej,
dobrej jakości węgiel, prąd, biomasa itd..),
– wprowadzeniu norm jakości paliw,
– wprowadzeniu standardów jakościowych kotłów,
– zakazie sprzedaży i importu węgla nie spełniającego norm, a szczególnie miałów, mułów, flotów, węgla zasiarczonego, itp.
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VI Debata 26.06.2017
Czy uprawy GMO są remedium na niedostatek
żywności na świecie
W posiedzeniu konferencji wziął udział poseł Jan Duda, przewodniczący podkomisji ds. GMO w sejmowej Komisji Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictw i Rozwoju Wsi.
Aby nie streszczać wystąpienie gościa konferencji, postanowiono
w tym miejscu posłużyć się fragmentami wystąpienia ministra środowiska
prof. dr hab. Jana Szyszko na posiedzeniu komisji w dniu 21 kwietnia
2017 r. poświęconej nowelizacji ustawy prawo o genetycznie modyfikowanych organizmach (druk 1424).
Minister Środowiska stwierdził między innymi:
W ślad za wyrokiem Trybunału z dnia 2 października 2014 r. który
nakłada na Polskę obowiązek wykonania albo stworzenia rejestru lokalizacji upraw GMO został przedstawiony druk nr 1424, o zmianie ustawy
o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz
niektórych innych ustaw. Już od 1997 r. kiedy byłem ministrem ochrony
środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa zajmowałem się tym problemem. Były wówczas opracowywane założenia do obowiązującego prawa,
które doczekało się szeregu modyfikacji i nowelizacji. Generalnie to prawo
zakładało całkowity zakaz dla genetycznie modyfikowanych organizmów,
zarówno w żywności, jak i w paszach, a także związanych z uwalnianiem
zamierzonym i niezamierzonym. Oznaczało to, że Polska miała być wolna
od GMO. Za ewentualne uwolnienie organizmów genetycznie modyfikowanych, również roślin genetycznie modyfikowanych, maksymalna kara
miała wynosić do 12 lat więzienia.
Po wejściu w struktury Unii Europejskiej wystąpiła konieczność adaptacji prawa UE. W Unii, czyli w starej Piętnastce, dopuszczana była możliwość prowadzenia upraw genetycznie modyfikowanych. W 2003 r. Komisja
Europejska wydała zalecenia odnośnie koegzystencji upraw genetycznie
modyfikowanych i niemodyfikowanych. Wtedy stworzono nowelizację
prawa o genetycznie modyfikowanych organizmach, gdzie zostało zapisane, że Polska jest wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów.
Stworzono tego rodzaju zapis, że Polska wolna od GMO, ale ponieważ
musimy spełnić wymogi Unii i wprowadzić genetycznie modyfikowane
organizmy roślinne dozwolone w UE, to trzeba najpierw przebadać, czy
nie ma negatywnego wpływu na organizmy, ze szczególnym uwzględnie79

niem gatunków Natury 2000. Trzeba zwrócić uwagę że wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia co najmniej kilkudziesięciu tysięcy badań,
samych gatunków objętych Naturą 2000 jest ponad tysiąc. A drugim warunkiem prowadzenia hodowli gatunków genetycznie modyfikowanych
miała być zgoda sąsiadów w promieniu 3 km. Doszło do poważnego sporu
z KE. W związku z tym prawo, które było gotowe, nie weszło w życie,
ponieważ oczekiwano na rozstrzygnięcie sporu.
Wyrok sądu zapadł w 2010 r. Dostosowując prawo polskie stwierdzono, że Polska może być wolna od GMO, a jeśli ktoś chciałby wprowadzić
genetycznie modyfikowaną roślinę, to musi udowodnić, że nie ma to negatywnego wpływu na organizmy pasożytnicze i drapieżne, jak również
na organizmy wymienione w Naturze 2000 i chronione prawem w Polsce.
Taki był wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i można teoretycznie to wprowadzić, ale w praktyce jest to prostu niemożliwe.
Następna koalicja przystępuje do nowelizacji prawa. Nie korzysta
z projektu Prawa i Sprawiedliwości, ale przygotowuje własny, który trafia
w 2010 r. pod obrady Komisji. Projekt zakładał całkowitą liberalizację
i możliwość wprowadzenia genetycznie modyfikowanych organizmów
zarówno w obrocie, jak i przyzwalał na uwalnianie. Zostaje powołana
podkomisja, której pracami kierowałem. Owocem prac Komisji był powrót do pierwotnej ustawy, czyli całkowitego zakazu stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych, zarówno do produkcji pasz, jak
i żywności, jak również w zakresie uwalniania. Oczywiście z wyjątkiem
badań. Jednak prace legislacyjne zatrzymały się na etapie podkomisji.
W międzyczasie uchwalano nowelizacje ustaw pokrewnych; m.in. w 2012 r.
powstała nowelizacja ustawy o nasiennictwie, która dopuszcza do obrotu
wszystkie wymienione w rejestrze UE organizmy genetycznie modyfikowane.
W ustawie tej wymieniono kukurydzę, bawełnę, soję, rzepak, jak również ziemniaki Amflora. W rejestrze są gatunki, które można wysiewać,
a także wyraźnie zaznaczone gatunki których nie wolno uprawiać chociaż dopuszczono je do obrotu, co oznaczało, że była możliwość produkcji
z nich pasz i żywności. W wykazie zostały ujęte te, które zostały dopuszczone do siewu i te które zostały wyłączone. W ustawie została zmieniona penalizacja z dwunastu lat na karę grzywny i zaorania upraw. Kolejna
nowelizacja prawa o genetycznie modyfikowanych organizmach przynosi
zmianę powodującą, że obrót nasion genetycznie modyfikowanych nie
jest traktowany jak ich uwalnianie, co oznaczało dopuszczenie do obrotu
wszystkich nasion.
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A jak teraz rzeczywiście wygląda sytuacja w Polsce odnośnie do genetycznie modyfikowanych organizmów, dozwolonych do uprawy? Sprowadzana jest śruta i nasiona. Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa,
około 3,5 mln ton śruty i nasion rzepaku, kukurydzy i soi, ale nie są prowadzone żadne rejestry.
Jestem ogromnym przeciwnikiem genetycznie modyfikowanych organizmów i stosowania ich w Polsce! Polską szansą jest bioróżnorodność
i certyfikowanie bioróżnorodności polskich produktów. To jest nasz obowiązek. Co w związku z tym jest konieczne? Należy wprowadzić rejestr
roślin genetycznie modyfikowanych dopuszczonych do obrotu jak i do
uprawy.
Aktualna ustawa jest zgodna z prawem UE i równocześnie stwierdza, że
Polska jest wolna od GMO, zgodnie z wyrokiem ETS z 9 grudnia 2010 r.
Równocześnie postanawia, że o ile ktokolwiek, kiedykolwiek chciałby
wprowadzić roślinę genetycznie modyfikowaną, to musi najpierw uzyskać
wyniki badań wpływu na kilkaset, czy parę tysięcy gatunków, jak i zgodę
sąsiadów w promieniu 3 km. Pojawia się kłopot z wyznaczeniem tzw. rejestru gatunków. Równocześnie jest to jedyny wyrok w UE stwierdzający,
że kraj jest wolny od GMO.
Bardzo istotne jest wprowadzenie skutecznego znakowania żywności
i pasz genetycznie modyfikowanych. Rzecz w tym, aby nie było takiej
sytuacji, że w wyrazie „kukurydza” litery są rzędu pół metra, natomiast
w słowach „genetycznie modyfikowana” litery są takie, że trzeba zakładać
bardzo silne okulary albo brać szkło powiększające. To samo powinno dotyczyć oczywiście sklepów, półek sklepowych, szczególnie supermarketów.
Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że Ministerstwo Środowiska tylko
i wyłącznie spełnia wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
W dyskusji przytoczono niektóre wnioski artykułu Katarzyny Lisowskiej i Mieczysława Chorążego jaki ukazał się w czasopiśmie Nauka.
Przeczytać tam można, że produkcja biopaliw i innych wyrobów nieżywnościowych jest przyczyną wzrostu cen żywności i pogłębiania głodu na
świecie. Jednakże przyczyną głodu nie jest niedostateczna produkcja żywności, a jedynie jej zła dystrybucja. W opinii autorów, wśród zjawisk, które
zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu społeczeństw jest postępująca
transformacja tradycyjnego modelu rolnictwa w model agrobiznesowy,
a także patentowania nasion i koncentracja ich rynku w rękach monopolistów. Tym samym najważniejsze zagrożenia jakie mogą pojawić się
w skutek implementacji technologii GMO maja charakter ekonomiczny
i społeczny. Skądinąd obowiązujące Polskę zasady Unijnej Wspólnej Po81

lityki Rolnej ograniczają naszą produkcję poniżej naszych możliwości. Po
cóż więc zwiększać wydajność poprzez uprawy GMO? Ponadto Polsce
groziłaby utrata rynku zbytu w Europie, w której jest dzisiaj na pozycji
lidera w produkcji zdrowej i smacznej żywności.
Na zakończenie Włodzimierz Roszczynialski stwierdził, że krytyka
GMO to przekonanie ideologiczne, które lekceważy naukowe zalety genetycznie modyfikowanych organizmów. Dzięki nim rośnie odporność
roślin na czynniki zewnętrzne, zwiększa się zawartość składników odżywczych i spadają koszty upraw. Można też wykorzystywać mało żyzne
tereny, o wysokim zasoleniu gleb, a także przy występowaniu suszy przez
wprowadzenie roślin odpornych na te czynniki. Stwarzane są możliwości
zwiększenia skali produkcji biopaliw, a także zredukowania ilości pestycdów wykorzystywanych do ochrony roślin. Wbrew przytoczonym wyżej
twierdzeniom zastosowanie GMO doprowadziło do zmniejszenia głodu
na świecie.
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VII Debata 14.07.2017
Jak finansować inwestycje ekologiczne
Podsumowaniem myśli przedstawionych podczas debaty może być
sentencja: ,,pieniądze są jak szósty zmysł, bez którego nie sposób wykorzystywać w pełni pięciu pozostałych” (William Somerset Mauhgam).
Magdalena Łasak Strutyńska przedstawiła referat „Jak finansować
inwestycje ekologiczne – możliwości wsparcia z funduszy europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, który in extenso publikujemy poniżej:
Od kilku lat dyskusje na temat ochrony i zanieczyszczeń środowiska
w Małopolsce zaczynają i kończą się na temacie smogu. Zanieczyszczenia
powietrza, powodowane głównie przez przestarzałe urządzenia grzewcze
na paliwa stałe w gospodarstwach domowych, transport i przemysł, a potęgowane przez niekorzystne warunki geograficzne wielu małopolskich
miejscowości, przekładają się na wzrost zachorowań zwłaszcza układów
oddechowego, krwionośnego i nerwowego. W reakcji na to zagrożenie już
kilka lat temu Samorząd Województwa Małopolskiego podjął działania
mające ograniczyć problem smogu w regionie. Dzięki uchwale Sejmiku
Województwa od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zakaz palenia w piecach mułami, flotami węglowymi i mokrym drewnem, a wszystkie nowo instalowane
i pierwszy raz uruchamiane piece, kotły i kominki muszą spełniać unijne
normy ekoprojektu ograniczające poziom emitowanych pyłów i toksyn. Na
dostosowanie się do przepisów uchwały antysmogowej i wymianę kotłów
na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych,
mieszkańcy mają czas do końca 2022 r., a w przypadku korzystania
z kotła co najmniej klasy 3 – do końca 2026 roku. W samym Krakowie od
1 września 2019 r. będzie obowiązywał całkowity zakaz stosowania węgla
i drewna. Od 2015 r. do końca 2023 r. Samorząd Województwa realizuje
również projekt LIFE, który ma na celu przyspieszenie wdrażania działań
służących poprawie jakości powietrza13.
Prośrodowiskowa polityka władz Małopolski znalazła odzwierciedlenie w
finansowanym z funduszy europejskich Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). W ramach
tego programu wartego w sumie niemal 3 mld euro, zarządzanego i wdrażanego przez instytucje podległe Samorządowi Województwa, kilkaset milionów
euro zaplanowano na projekty mające pozytywnie wpłynąć na środowisko –
13

http://powietrze.malopolska.pl/life/.
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zarówno w zakresie ograniczenia niskiej emisji, ale też zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), zmniejszenia zapotrzebowania na
energię, ekologiczny transport czy działania z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, odpadami oraz ochrony bioróżnorodności.
W podzielonym na trzynaście osi priorytetowych RPO WM, aż 420
mln euro przeznaczono na realizację czwartej osi – Regionalnej Polityki
Energetycznej. To w niej koncentruje się najwięcej działań mających na
celu dofinansowanie pro środowiskowych projektów, m.in. tych związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza, czyli ograniczeniem
smogu (Działanie 4.4). Planuje się, że 100 mln euro ze wskazanej wcześniej puli zostanie zainwestowane w wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – starych pieców i kotłów. Popularne
„kopciuchy” zostaną wymienione na urządzania wykorzystujące biomasę
i paliwa gazowe lub też na nowoczesne kotły na paliwo stałe spełniające
normy ekoprojektu. W ramach projektów finansowanych z RPO WM samorządy gminne dofinansują swoim mieszkańcom nowe piece oraz dopilnują likwidacji starych źródeł ciepła, skontrolują m.in. czy nie doszło do
modyfikacji kotła umożliwiającej spalanie odpadów oraz czy parametry
używanego paliwa i sposób jego składowania są odpowiednie.
Wiele wniosków o dofinansowanie składanych jest też w Działaniu 4.5 dotyczącym transportu miejskiego. 140 mln euro zostanie
rozdysponowane na projekty zakładające zakup ekologicznego taboru na potrzeby transportu zbiorowego, rozwój systemów P&R,
ścieżki i infrastrukturę rowerową w miastach. Małopolskie samorządy wykazują także duże zainteresowanie środkami przeznaczonymi na termomodernizację budynków użyteczności publicznej
(Działanie 4.3 z budżetem 76 mln euro). Dodatkowo w RPO WM zaplanowano uruchomienie instrumentu finansowego w formie korzystnych pożyczek na termomodernizację w sektorze mieszkaniowym,
gdzie beneficjentem mogą być spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
(20 mln euro). Dofinansowaniem objęte zostaną też prośrodowiskowe
projekty przedsiębiorstw, które otrzymają środki na głęboką modernizację energetyczną budynków i inwestycje w zakresie wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych (Działanie 4.2 – 19 mln euro). Na dofinansowanie mogą również liczyć wnioskodawcy planujący rozwój infrastruktury
produkcji energii ze źródeł odnawialnych (działanie 4.1 – 65 mln euro).
Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz rozwijanie
systemu gospodarki odpadami to kolejne zaplanowane w RPO WM działania mające na celu wsparcie projektów prośrodowiskowych (kolejno
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82 mln euro i 25 mln euro). Mówiąc o wpieranych z RPO WM projektach
ekologicznych nie sposób pominąć możliwości uzyskania dofinansowania
na ochronę różnorodności biologicznej – ochronę ekosystemów i siedlisk,
rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej i ośrodków edukacji
ekologicznej oraz opracowywanie dokumentów planistycznych dla form
ochrony przyrody (Działanie 6.2 – 10 mln euro).
Na koniec trzeba podkreślić, iż wszystkie inwestycje realizowane ze
środków RPO WM – nie tylko te dotyczące stricte środowiska – są oceniane pod kątem ich wpływu na środowisko. Wpływ ten musi być co najmniej
neutralny, tzn. żaden projekt wpływający na środowisko negatywnie nie
może otrzymać dofinansowania. Co więcej – w ramach poszczególnych
konkursów dodatkowe punkty mogą otrzymać projekty, które przewidują
ponadstandardowe rozwiązania mające pozytywny wpływ na środowisko.
Więcej informacji nt. wsparcia projektów ze środków unijnych dostępnych w ramach RPO WM można pozyskać za pośrednictwem strony
www.rpo.malopolska.pl bądź też bezpośrednio od konsultantów Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich zlokalizowanych w Krakowie,
Chrzanowie, Tarnowie, Nowym Sączu oraz Nowym Targu.
Renata Deptała oraz Zsuzsanna Iwanicka przedstawiły występujące
globalne megatrendy, do których zaliczyły:
– przekształcanie się społeczeństw przemysłowych w informatyczne,
– rozwój globalnego rynku i gospodarki rynkowej,
– przechodzenie od planowania krótkookresowego do długookresowego,
– przyspieszająca urbanizacja,
– zmiany klimatu i wyczerpywanie się zasobów naturalnych,
– wzrost znaczenia ekorozwoju.
Powstaje pytanie czego wymaga rynek inwestycji proekologicznych
w Polsce? Największe zapotrzebowanie można zauważyć na:
– narzędzia finansowe, które zapewnią start i rozwój projektów,
– nowatorskie podejścia banków i funduszy,
– elastyczne dostosowanie do indywidualnych potrzeb inwestorów.
Następnie wskazały cztery główne źródła finansowania inwestycji
proekologicznych w Polsce:
– instytucje wdrażające krajowe i unijne programy wsparcia (RPO
POIR, POPW),
– NFOŚiG oferujący dotacje i pożyczki preferencyjne,
– WFOŚiGW oferujący dotacje i pożyczki preferencyjne,
– banki komercyjne finansujące przedsięwzięcia za pomocą kredytów
preferencyjnych i komercyjnych.
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Omówiono finansowanie preferencyjne, które obejmuje podmioty
określone przez instytucje współpracujące z Bankiem. Preferencje można
zauważyć po stronie cenowej, co oznacza oprocentowanie kredytów obniżone w stosunku do warunków standardowych, także po stronie nakładów
na inwestycje w postaci dotacji lub premii oraz po stronie konstrukcji finansowania poprzez obniżony wkład własny, wydłużony okres kredytowania i/lub karencji i wreszcie obniżonej marża i/lub prowizji.
W ramach finansowania komercyjnego oferta BOŚ obejmuje następujące produkty:
– kredyt inwestycyjny i obrotowy, którego warunki uzależnione są od
oceny klienta, przyjętych zabezpieczeń, okresu kredytowania itd.,
– konsorcjum finansowe, w tym przypadku warunki kredytu są wypadkową warunków poszczególnych uczestników konsorcjum,
– leasing gdy warunki zależą m.in. od celu finansowania - istnieje
możliwość dopłat do rat i opłat leasingowych.
BOŚ SA posiada najszerszą ofertę na rynku w zakresie finansowania
inwestycji ekologicznych do których można zaliczyć:
– finansowanie inwestycyjne i obrotowe,
– finansowanie preferencyjne NFOŚIGW, WFOŚIGW, BGK, ARIMR,
– uzupełnienie oferty NFOŚIGW i WFOŚIGW,
– leasing,
– linie banków zagranicznych,
– europejska oferta ‒ pakiet dla firm zainteresowanych dotacjami UE.
Następnie zaprezentowano kredyty jakie oferuje BOŚ o charakterze
preferencyjnym we współpracy z BGK
Kredyt z premią termomodernizacyjną, którego zasady określono
w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Celem jest ulepszenie prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych
i lokalnych źródłach ciepła, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła lub zamiana źródła energii na odnawialne lub
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
Wysokość premii: 20% wykorzystanej kwoty kredytu jednak nie więcej
niż 16% kosztów przedsięwzięcia i 2-krotność przewidywanych rocznych
oszczędności.
Kredyt jest przeznaczony dla:
– właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania,
– budynków należących do JST i służących do realizacji zadań publicznych,
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– lokalnych sieci ciepłowniczych,
– lokalnych źródeł ciepła.
Kredyt z premią technologiczną, który dedykowany jest przedsiębiorstwom na innowacje technologiczne. Premię przyznaje BGK, jej wysokość nie może przekroczyć 6 mln złotych i wypłacana jest po zakończeniu
inwestycji. Dostępne jest również finansowanie uzupełniające obejmujące kredyt inwestycyjny (technologiczny plus), który występuje wyłącznie
z kredytem technologiczny
Kredyt technologiczny i technologiczny plus, który oferuje się przy minimalnym wkładzie własnym wynoszącym 25% jaki można przeznaczyć
na finansowanie kwalifikowane wydatki przedsięwzięcia, a kredyt technologiczny plus daje możliwość finansowania do 90% całkowitej wartości inwestycji netto. Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Okres
kredytowania zależy od okresu realizacji inwestycji i osiągnięcia takich
wyników finansowych generowanych przez inwestycję, które zapewni terminową obsługę kredytu.
BOS SA ma również w swoim portfelu także kredyty w ramach oferty
europejskiej oraz ze środków banków zagranicznych. Obejmujący kredyt
dla inwestycyjny z linii dla przedsiębiorców na inwestycje o charakterze
proekologicznym (KFW5), gwarancje oraz wsparcie w pozyskiwaniu dotacji z UE.
Ponadto oferta banku obejmuje kredyty z linii KfW5 Kredyt EKOodnowa przygotowane we współpracy z KfW Bankengruppe. Przeznaczone
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na inwestycje o charakterze
proekologicznym, w tym na odnawialne źródła energii. Okres kredytowania wynosi 4 – 10 lat, maksymalna kwota kredytu 250.000 EUR lub jej
równowartości w PLN, przy okresie karencji w spłacie kapitału do 2 lat
i obniżonej w stosunku do przeciętnych wartości rynkowych prowizji
przygotowawczej (1%), wkładzie własnym (15%) i przy marży obniżonej
o 0,3 punktu procentowego.
Kolejnym produktem są kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW przeznaczone na wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska.
Warunki finansowania ustalane są indywidualnie z każdym WFOŚiGW,
w szczególności: przedmiot finansowania jakim są zadania zgodne z priorytetami WFOŚiGW, jest podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie, kwota kredytu i jej udział w kosztach zadania, a także preferencje
w zakresie oprocentowania lub dopłaty do kapitału oraz okres kredytowania i karencji.
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Wyróżnia się następujące rodzaje wsparcia:
– kredyty ze środków Funduszu,
– dopłaty do oprocentowania,
– dopłata do kapitału,
– w ramach umów BOŚ-WFOŚiGW lub decyzji indywidualnych,
– w ramach współpracy z WFOŚiGW w Krakowie BOS SA oferuje
dopłata do rat leasingowych, w ramach umów zawieranych z BOŚ Ekosystem sp. z o.o. oraz finansowane ochrona i zrównoważonego gospodarowanie zasobami wodnymi, racjonalnego gospodarowanie odpadami,
nabycie specjalistycznych środków transportu do przewozu odpadów komunalnych oraz ochrony atmosfery poprzez energooszczędne budynki,
zakup środków transportu niskoemisyjnego, wymianę oświetlenia i wykorzystania OZE.
BOŚ Bank oferuje szeroką i elastyczną gamę komercyjnych produktów
kredytowych dedykowanych wspieraniu inwestycji proekologiczne. Należą do nich:
– linia wielocelowa,
– pożyczka hipoteczna,
– kredyty obrotowe,
– kredyt inwestycyjny,
– linia gwarancyjna,
– wykup wierzytelności.
W szczególności Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST) lub
ich związkom, a także klientom z pionu korporacji i finansów publicznych nie będących JST, oferowany jest Kredyt Ekooszczędny. Jest on
przeznaczony na przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym, których celem jest uzyskanie oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia np.: energii elektrycznej lub cieplnej, wody, surowców, a także dla
uzyskanie innych efektów ekologicznych przynoszących oszczędności,
w tym zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska, zmniejszenie
kosztów związanych ze składowaniem i zagospodarowaniem odpadów,
czy zmniejszenie kosztów związanych z oczyszczanie ścieków i uzdatnianiem wody.
Jest możliwość uzyskania kredytu: dla JST do 100% wartości przedsięwzięcia z możliwością refundacji kosztów audytu energetycznego, a dla
pozostałych na 80-100% inwestycji w zależności od ratingu i oceny zdolności kredytowej klienta. Zależnie od ratingu klienta i jakości zabezpieczenia, kredytu udziela się na okres do 20 lat, a dla kredytów spłacanych
z oszczędności – do 10 lat. Oprocentowanie jest ustalane według WIBOR
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1M/3M/6M, a marża jest ustalana indywidualnie. Nie przewiduje się karencji w spłacie kapitału.
Kolejnym ciekawym produktem jest Kredyt z Dobrą Energią przeznaczony na finansowanie OZE. Skorzystać mogą z niego JST, spółki celowe
(SPV) oraz podmioty gospodarcze prowadzące pełną księgowość, działające co najmniej od 12 miesięcy. Kredyt ten może pokryć do 80% kosztów
netto inwestycji. Pieniądze mogą być pożyczone na okres do 20 lat. Karencja w spłacie kapitału wynosi do 18 miesięcy od daty podpisania umowy
kredytowej, a odsetki płacone są na bieżąco. Harmonogram spłaty kredytu
dostosowany jest do projekcji finansowych projektu.
BOŚ kredytował OZE jako element termomodernizacji Gminnego
Ośrodka Kultury. Inwestorem była gmina. Projekt obejmował kompleksową termomodernizację obejmującą docieplenie przegród, wymianę stolarki okienno-drzwiowej oraz modernizację źródła ciepła, polegającą na instalacji: układu pomp ciepła, 4 pompy powietrzne o mocy 47,9 kW każda,
oraz układu solarnego składającego się z sześciu kolektorów o powierzchni absorbera 2,32 m2, dwóch zasobników CWU o pojemności 500 dm3
każdy i wentylacji mechanicznej z układem klimakonwektorów. Efektem
inwestycji było zmniejszenie o 73% rocznego zapotrzebowania na energię
oraz o 61% rocznych kosztów ogrzewania.
Innym przykładowym projektem może być budowa elektrowni słonecznej na dachu budynku w nowym obiekcie. Inwestorem był w tym
przypadku prywatny przedsiębiorca, który finansował inwestycję posługując się środkami własnymi oraz kredytem BOŚ. Dane techniczne instalacji 96 ogniw polikrystalicznych Yingli Solar YL250 P-296 o mocy 250
W każde, o łącznej mocy 24 kW. Powierzchnia całkowita ogniw wynosiła
156 m2. Zastosowano trójfazowe falowniki Refusol 2 x 13 kW, falownik
wyspowy SMA Sunny Island, osiem akumulatorów żelowych o pojemności 200Ah i mocy 12kW. Rzeczywista produkcja energii elektrycznej
za okres IX 2013–VIII 2014 wyniosła 24,88 MWh, przekraczając prognozowaną o 15%.Wyprodukowana energia elektryczna zużywana jest
w 100% na potrzeby własne, zasilając m.in. pompę ciepła i klimatyzację
W efekcie obniżono o 85% roczne koszty energii.
Bank Ochrony Środowiska S.A. jest polskim bankiem, który działa od
1991 r., a większościowym udziałowcem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. BOŚ specjalizuje się we wspieraniu inwestycji ochrony środowiska. Łączna wartość kredytów proekologicznych udzielonych przez Bank do końca marca 2017 wyniosła ponad
18,8 mld zł. Wartość zrealizowanych inwestycji proekologicznych sięga
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49,9 mld zł. Bank zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę, posiadającą doświadczenie w realizacji projektów w dziedzinie ochrony środowiska
co jest gwarancją rzetelnego doradztwa. Wieloletnie doświadczenie
w różnych obszarach ochrony środowiska, pozwala na tworzenie kompleksowej oferty produktów bankowych spełniających oczekiwania
Klienta. Spółki zależne wszechstronnie wspierają inwestorów i klientów
BOŚ Banku, oferując usługi komplementarne do oferty Banku oraz doradztwo inwestycyjne, w szczególności w zakresie pozyskiwania dotacji
oraz leasingu.
Wojciech Stawiany przedstawił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Jako główne źródła finansowania ochrony
środowiska w Polsce wskazał:
– Fundusze Ochrony Środowiska,
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
– Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
– pomoc zagraniczna, w tym Unii Europejskiej,
– BOŚ i inne banki,
– środki przedsiębiorstw, samorządów i jednostek budżetowych,
– budżet państwa i budżet wojewodów,
– pozostałe (agencje, fundacje, środki prywatne).
Następnie omówił status prawny NFOŚiGW, który jest państwową osobą prawną w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nadzorowaną
przez Ministra Środowiska. Celem działania NFOŚiGW i WFOŚiGW jest
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jest to instytucja
wdrażająca wskazane osie priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). W okresie programowania 2014-2020
NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą określone umowami działania
I i II osi priorytetowej PO IiŚ. Ponadto NFOŚiGW jest Krajowym Operatorem Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Zasady działania i finansowania ochrony środowiska gospodarki wodnej poprzez NFOŚiGW określa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U.
z 2017 poz. 517 z późn. zm.).
Podstawowe dokumenty regulujące działanie NFOŚiGW to strategia
działania NFOŚiGW na lata 2017-2020 oraz wspólna strategia działania
NFOŚiGW i WFOŚiGW na lata 2017-2020.
Znaczenie Narodowego Funduszu dla gospodarki kraju przejawia się
w finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, uruchamianiu
środków innych inwestorów, obsłudze środków pomocowych z UE oraz
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innych źródeł, a także stymulowanie nowych inwestycji i wspomaganiu
tworzenia nowych miejsc pracy.
Przychody Narodowego Funduszu na realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej pochodzą
z opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód, opłaty wynikającej z ustawy Prawo energetyczne, opłaty wynikającej z ustawy Prawo
geologiczne i górnicze, opłat wynikających z ustawy o efektywności energetycznej, sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych
i innych substancji (AAU), a także przychodów z kar wymierzanych przez
Inspekcję Ochrony Środowiska oraz spłat rat i odsetek (odnawialne źródło
finansowania).
Poniższa tabela zestawia formy i dziedziny finansowania:
Finansowanie według form

Finansowanie według dziedzin

Dotacje inwestycyjne i nie inwestycyjne

Ochrona wód i gospodarka wodna

Oprocentowane pożyczki

Ochrona powietrza i klimatu

Kredyty udzielane przez banki ze środków
NFOŚiGW
Dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji

Ochrona powierzchni ziemi
Ochrona przyrody i krajobrazu

Dopłaty do oprocentowania kredytów

Leśnictwo

Umorzenia

Państwowy Monitoring Środowiska

Inwestycje kapitałowe

Zapobieganie klęskom żywiołowym

Dopłata do oprocentowania lub ceny wykupu
obligacji

Górnictwo i geologia

Częściowa spłata kapitału kredytów

Edukacja ekologiczna
Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze
Efektywność energetyczna
Odnawialne źródła energii
Gospodarka odpadami, w tym recykling

Przyjmuje się następujące priorytety, zasady i kryteria udzielania pożyczek i dotacji. Programy priorytetowe musza być zgodne z Polityką Ekologiczną Państwa, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą oraz dostosowywane
do potrzeb występujących w kraju. Obowiązują przy tym następujące zasady udzielania pożyczek i dotacji, które proponuje Zarząd, a zatwierdza
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Rada Nadzorcza, co zapewnia przejrzyste zasady działania Narodowego
Funduszu i eliminuje subiektywną uznaniowość. Każdy program ma swoje kryteria, kryteria pozwalają ustalić listy rankingowe, decyduje punktacja – najwyższą ocenę można uzyskać za efektywność kosztową i wpływ
inwestycji na poprawę środowiska.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarządza finansami publicznymi na działalność ekologiczną poprzez programy
priorytetowe, które zawierają następujące elementy: cel programu, wskaźniki osiągnięcia celu i harmonogram ich osiągania (np. wielkość redukcji
emisji gazów cieplarnianych, wielkość redukcji emisji pyłowo-gazowej,
moc zainstalowanych OZE itd.), budżet programu, okres wdrażania programu, terminy i sposób składania wniosków (np. tryb konkursowy, tryb
ciągły), spełnienie podstawy prawnej udzielenia dofinansowania.
Beneficjentami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, instytuty i uczelnie, jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
administracja państwowa i jej agendy.
Działania w dziedzinie poprawy jakości powietrza obejmują energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych, na co przeznaczono 500
mln zł funduszy zwrotnych, których Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy. Warunki na jakich można z tych środków skorzystać przedstawiają
się następująco:
– Pożyczka może być udzielona przy następujących warunkach: WIBOR
3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% w skali roku lub na
warunkach rynkowych, na okres nie dłuższy niż 15 lat, w kwocie od
1 mln zł do 90 mln zł, ale tylko do 75% kosztów kwalifikowanych.
Pożyczka nie podlega umorzeniu.
– Inwestycja kapitałowa na okres nie dłuższy niż 15 lat obrotowych
w kwocie min. 3 mln zł i maksymalnie 49 % udziałów, pokrywająca do
85% kosztów kwalifikowanych.
Rodzaje przedsięwzięć, finansowane w ramach działania, to budowa
nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni lub elektrociepłowni geotermalnej, modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł
wytwarzania energii o ciepłownię lub elektrociepłownię geotermalną, wykonanie lub rekonstrukcja otworu wiertniczego, z zastrzeżeniem, że nie
kwalifikuje się wykonania otworu badawczego.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z porozumieniami zawartymi z Ministrem Energii (oś priorytetowa I)
i Ministrem Środowiska (oś priorytetowa II) jest w bieżącym okresie pro92

gramowania Instytucją Wdrażającą następujące elementy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki składa się
z działań:
Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach .
Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.
Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na
ciepło użytkowe.
Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu obejmuje następujące działania:
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Działalność Narodowego Funduszu w latach 1989-2016 można przedstawić w następujących liczbach.
1. Środki własne (1989-2016) – 27 862 podpisanych umów:
2. Środki zagraniczne – 2 277 umów, z tego:
– ISPA/Fundusz Spójności 2004-2006 – 90;
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 –
1 142;
– Pozostałe środki zagraniczne (1994-2016), m.in. EFP PHARE,
SIDA, SPO WKP – 450;
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 180
(do 26.05.2017 r. – 447);
– Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i NMF – 415;
Co daje razem 30 139 umowy.
Efekty działalności Narodowego Funduszu do 2016 r. to 4.056 projektów
w obszarze Gospodarki wodno-ściekowe, w tym budowa lub modernizacja
ponad 1 500 oczyszczalni ścieków oraz ponad 140 tys. km kanalizacji.
93

Z kolei w zakresie zagospodarowania odpadów realizowano 1 060 projektów, między innymi była to budowa siedmiu spalarni odpadów o wydajności 1,1 mln ton/rok; a także zwiększenie masy odpadów poddanych
odzyskowi (w tym recyklingowi) o 5,2 mln ton/rok.
Ochrony powietrza i klimatu dotyczyły 3 850 projekty, które pozwoliły
na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza – SO2 o 195 tys. ton/rok,
CO2 o 13,9 mln ton/rok oraz pyłów o 17 tys. ton/rok, a także produkcję
energii z odnawialnych źródeł o mocy 1,4 TWh/rok, zwiększenie efektywności energetycznej, oszczędność energii wyniosła 1,8 TWh/rok. Kolejnym osiągnieciem było poddanie termomodernizacji 2,5 tysiąca budynków użyteczności publicznej.
Narodowy Fundusz udzielił w latach 1989-2016 wsparcia finansowego przedsięwzięć proekologicznych na kwotę 68 mld zł, z czego 41,0
mld zł pochodziło ze środków własnych, w tym pożyczek – 21,8 mld zł,
z dotacji – 17,9 mld zł, z inwestycji kapitałowych – 1,3 mld zł. Dodatkowo
26,9 mld zł pochodziło z środków zagranicznych. W tych latach wpływy z opłat i kar ekologicznych wyniosły 25,1 mld zł. Całkowita wartość
dofinansowanych inwestycji osiągnęła 152,6 mld zł. Suma dofinansowań
Narodowego Funduszu ze środków własnych i zagranicznych do 2016 r
wyniosła 77,7 mld zł. Składają się na nią środki własne w kwocie 45,4 mld
oraz 32,3 mld zł środków zagranicznych.
Realizowane przez NFOŚiGW dofinansowanie ze środków zagranicznych obejmuje w ramach PO IiŚ w latach 2014-2020 (4,7 mld euro),
a w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, tym razem w latach
2009-2014 (174 mln euro).
Obszary współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej obejmują zmniejszenie zużycia energii w budownictwie w ramach drugiej części programu „Poprawa jakości powietrza”, Projekt Doradztwa Energetycznego, Projekty pilotażowe „Elektromobilności”,
Klastry energetyczne oraz projekt Gmina samowystarczalna energetycznie.
Bogusław Holeksa przedstawił Program inwestycyjny o nazwie Korytarz
Arena. Składają się nań obiekt hotelowy na 600 miejsc noclegowych wraz z
częścią konferencyjną na 1000 osób oraz z funkcją Aquaparku na 1500 osób,
całoroczne koleje linowe, kompleks 6 km tras narciarskich dla narciarstwa
zjazdowego oraz 10 km tras dla narciarstwa biegowego, zespół tras rowerowych o długości 10 km o różnorodnym poziomie trudności wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pola kamperowe/kempingowe/namiotowe, obiekty obsługi
ruchu turystycznego, infrastruktura drogowa i parkingowa.
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W nawiązaniu do problematyki omawianej na konferencjach PKE będą
realizowane także rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji sanitarnej, niezależny Lokalny System Energetyczny, infrastruktura
hydrotechniczna, w tym trzy zbiorniki wodne, innowacyjny system magazynowania energii z OZE jako system rezerwowy mocy zarówno na
potrzeby własne kompleksu jak i gminy Brenna. Ponadto infrastruktura
transportowa oparta na pojazdach o napędzie elektrycznym oraz rowerach
elektrycznych, a także stacjach ładowania akumulatorów pojazdów,
W zakresie ochrony środowiska przewiduje się następujące efekty programu wyeliminowanie zjawiska niskiej emisji CO2, samodzielność energetyczną projektu w oparciu o OZE, rekultywację zdewastowanych terenów górskich i odnowienie lokalnych tradycji pasterskich.
Przewiduje się budowę Lokalnego Systemu Energetycznego (LSE)
opartego o odnawialne źródła energii (OZE) wraz z centrum badawczo-rozwojowym OZE (CBR). Ma on służyć poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zapewniać uzyskanie efektywności ekonomicznej
oraz być systemem przyjaznym środowisku. W skład LSE wchodzić będzie
linia energetyczna 15 kV oraz lokalna sieć dystrybucji energii elektrycznej, elektrownia szczytowo-pompowa, zespół mini elektrowni wodnych,
farma fotowoltaiczna, turbiny kogeneracyjne, pompy ciepła i kolektory
słoneczne, przemysłowe magazyny energii. Wykorzystywana będzie biomasa do produkcji paliw spalanych w instalacjach ekologicznych.
Do działań sprzyjających ekologii na obszarze gminy Brenna należeć będzie agroturystyka, powrót do dawnych tradycji wypasania kóz
i owiec oraz upraw ekologicznych ziół, przywrócenie funkcji użytkowych
zdegradowanych i zakrzaczonych łąk, pastwisk i pól uprawnych, poprzez
ponowne ukształtowanie rzeźby terenu, frezowanie terenu, wzmacnianie
skarp, stabilizację gruntu i zabezpieczenie przed erozją, odtworzenie gleb,
uregulowanie stosunków wodnych, uprawę i nawożenie, zasiew traw, tworzenie skupień roślinności ‒ na terenach o powierzchni ok. 60 ha.
Projekt zakłada budowę Innowacyjnej ścieżki widokowej wśród koron
drzew z możliwością podziwiania panoramy Beskidu. Była by to pierwsza
taka inwestycja w Polsce z punktami obserwacji z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistość. Technologia ta służyć będzie podnoszeniu świadomości ludzi na temat ekologii i OZE oraz sposobów jej pozyskiwania
poprzez innowacyjny sposób przekazu w formie grafiki 3D generowanej
w czasie rzeczywistym.
Na uwagę ekologów zasługuje budowa infrastruktury hydrotechnicznej
oraz sieci wodno-kanalizacyjnej. Podstawowymi elementami zachowania
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dziedzictwa tradycji i kultury oraz ochrony zasobów naturalnych będzie
wielowariantowe wykorzystanie budowanej infrastruktury wodnej energetycznej, rekultywacja i łączenie funkcji gospodarki turystycznej rolnej
i leśnej na terenach KCAW, ochrona Polany Kotarskiej przed zabudową
letniskową (zagrodową) jako podstawową dotychczas formą gospodarowania gruntami, powrót tradycji wołoskich wypasu kóz i owiec , produkcji
serów, produktów regionalnych, zielarstwa, pszczelarstwa i zdrowej żywności, wdrożenie wieloelementowego programu innowacyjnej oferty produktów i usług wraz z inteligentnymi systemami zarządzania jako kryterium efektywnego gospodarowania zasobami oraz wdrożenie programów
ochrony gleby, wód i powietrza wraz z promocją pasywnego budownictwa
jako standardów obowiązujących przy realizacji projektu.
Na zakończenie konferencji Janusz Kahl przedstawił South Poland
Cleantech Cluster. Cleantech to działania, które rozwijają, produkują oraz
wdrażają nowe lub ulepszone procesy czy produkty, które przyczyniają się
do produkcji energii odnawialnej lub materiałów ekologicznych redukcji
eksploatacji zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie tych zasobów
oraz energii w bardziej efektywny sposób, a także redukcji szkód spowodowanych przez paliwa kopalniane czy problemów związanych ze skażeniem poprzez nowe produkty, procesy.
Wizją South Poland Cleantech Cluster jest stworzenie wiodącego
w Europie Centralnej oraz jednego z bardziej konkurencyjnych klastrów
na świecie, poprzez stworzenie ponadprzeciętnego środowiska innowacyjnego i badawczego, w celu wprowadzania technologii i usług cleantech do
różnych sektorów i łańcuchów wartości.
Dzisiejsze główne globalne wyzwania wynikające z ocieplenia klimatu,
urbanizacji, wzrostu populacji i zwiększenia zużycia energii nie mogą być
rozwiązane za pomocą pojedynczych technologii. Raczej do wypracowania nowych, zrównoważonych multibranżowych rozwiązań potrzebne jest
połączenie technologii i kompetencji, w tym systemów wodnych, odnawialnych energii, inteligentnych sieci, inteligentnych rozwiązań miejskich
i systemów utylizacji odpadów.
Platformami współpracy w ramach klastra mogą być: inteligentne budynki i ekologiczne materiały budowlane, zrównoważony rozwój miast
i e-mobilność, wydajność energetyczna, odnawialne energie, Internet rzeczy (IoT), Internet wszystkiego (IoE), biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym.
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VIII Debata 28.08.2017
Zdrowy dom, bliżej Natury
Odnosząc się do problematyki zrównoważonego rozwoju można wymienić trzy podstawowe elementy: społeczeństwo, ekonomię i środowisko. Architekci powinni dokładać wszelkich starań, by w trosce o lokalne
środowisko, wspierać lokalną społeczność i lokalną ekonomię. By można
mówić o pełnej realizacji idei zrównoważonego rozwoju, powinno się dążyć do wzrostu dobrobytu społecznego i jednostkowego oraz harmonijnego ułożenia relacji pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Czyste środowisko
może być budowane tylko w oparciu o lokalnych producentów, dystrybutorów i wykonawców tak, aby wspierać lokalną ekonomię i współtworzyć
lokalną społeczność.
Jako pierwszy wystąpił Maciej Surówka, który poruszył dwa tematy:
‒ domy energooszczędne i pasywne
‒ oraz doświadczenia Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów
energetycznych w kwestii programów wsparcia.
Aktualne ze względu na sytuację w Małopolsce, kwestie likwidacji
smogu. Odpowiedź na pytanie czy bardziej się opłaca wymieniać piece
czy też termomodernizować domy jednorodzinne.
Doświadczenia Stowarzyszenia w zakresie budynków pasywnych energooszczędnych to program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska dopłat na budowę domów energooszczędnych, powszechnie
znany jako program NF-15/NF-40. Został on zainicjowany w 2013 roku
i pozwalał uzyskać dopłaty do budowy domu jednorodzinnego albo zakupu mieszkania w dwóch standardach: NF-15 i NF-40. Standard był definiowany poprzez ilość energii użytkowej jaką dom zużywał mierzoną
w kWh/m2 na rok. Podstawowym kryterium programu było wyznaczenie
wymaganego poziomu rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową dla potrzeb ogrzewania i wentylacji, ale bez sprawności systemu grzewczego. Wynosi on dla standardu:
‒ NF-15 do 15 kWh/m2 dla budynków pasywnych,
‒ NF-40 do 40 kWh/m2 dla budynków energooszczędnych.
Podobnie jak program Ryś, w pierwszym okresie jego funkcjonowania
omawiane przedsięwzięcia spotkały się z bardzo dużym odzewem. Program NF-15/NF-40 był nowatorski, pokazywał bowiem, że można budować domy o lepszych parametrach niż wymagały warunki techniczne
obowiązujące wtedy, kiedy ten program był konstruowany. Mówiąc o programach NF-15 i NF-40 należy sobie zadać pytanie, na ile domy pasywne
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czy energooszczędne dają oszczędności zużycia energii w porównaniu do
typowego domu. Taki dom wybudowany zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującymi w 2013 roku powinien zużywać około 3 ton węgla rocznie. Dom energooszczędny zużywa ponad połowę mniej energii,
a dom pasywny niecałe pół tony. Wartości są przeliczone na węgiel, ponieważ lepiej to obrazuje ilość zużywanej energii. Porównanie dla domu
o powierzchni 150m2zestawia poniższa tabela
PORÓWNANIE DLA DOMU O POWIERZCHNI 150 m2
Roczne
Roczne
Roczne zużycie
Minimalna
zapotrzebowanie
zapotrzebowanie węgla o wartości
całkowita systemu
na energię
na energię
opałowej 25MJ/kg
grzewczego
użytkową [kWh]
końcową [kWh]
[t]
NF-15

2250

0,6619

3399

0,49

NF-40

6000

0,6197

9683

1,39

Przykładowy nowy
budynek z 2013 r.

13788

0,6863 (wartość
rzeczywista)

20089

2,89

Pojawiły się oczywiście problemy ponieważ część pracowni nie miała
doświadczenia w projektowaniu tego typu domów. Występował brak projektów i część klientów zgłaszała problem że chcą wybudować tego typu
dom, a projektant nie wiedział jak się do tego zabrać.
Wielkość dotacji w przypadku domów jednorodzinnych wynosiła odpowiednio:
‒ standard NF-40 ‒ dotacja 30 000 zł brutto,
‒ standard NF-15 ‒ dotacja 50 000 zł brutto,
a w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
‒ standard NF-40 ‒ dotacja 11 000 zł brutto,
‒ standard NF-15 ‒ dotacja 16 000 zł brutto.
Budżet całego projektu wynosił 300 milionów zł, a więc teoretycznie
można było przyznać 10 tysięcy dopłat po 30 tysięcy złotych. Przeszkolono grupę 50 weryfikatorów na potrzeby całego projektu, więc wyglądało
na to, że będą oni mieli pracę na kilka lat.
Trzeba zauważyć, czego nie przyznaje NFOŚ na swoich stronach internetowych, że w skali całego programu, zgodnie z informacjami uzyskany98

mi z banków, za pośrednictwem których realizowany był program dopłat
do kredytów na budowę domów energooszczędnych, zawartych zostało
350 umów kredytu z dotacją na łączną kwotę dopłat 12 389 000,00 zł,
w tym: na budowę lub zakup domów jednorodzinnych:
‒ w standardzie NF-15 – 122 umowy na kwotę 6 100 000,00 zł,
‒ w standardzie NF-40 – 199 umów na kwotę 5 970 000,00 zł,
na zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym:
‒ w standardzie NF-15 – 0 umów,
‒ w standardzie NF-40 – 29 umów na kwotę 319 000,00 zł.
Do 28.10.2016 r. zostało wypłaconych 8 262 873,78 zł. łącznie na 243
domy i lokale mieszkalne w standardzie NF15 i NF40. Wydano tylko
4,12% środków, a program w 2016 roku zamknięto. Zamknięcie programu
spowodowało utratę jedynej możliwości na uzyskanie jakiegoś dofinansowania. Dodatkowo część osób rozpoczynało budowę domu w jednym ze
standardów i często na etapie wykonawstwa nie udało im się spełnić któregoś z parametrów. Na przykład nie było ich stać na bardzo wydajną rekuperację, czy zastosowali trochę gorsze okna, przez co ostatecznie nie stali
się beneficjentami programu, ale ich dom nieomal spełnia standardy czy
to NF-40 czy NF-15. Zatem cała historia z budową domu nie zakończyła
się pełnym sukcesem, ale jednak jest to dom spełniający lepsze parametry
niż te zgodne z klasycznymi projektami jakie obowiązywały. Powstaje pytanie „Dlaczego program nie zadziałał?”.
Gdy w 2014 roku przeszkolono już weryfikatorów i program tak naprawdę ruszył, Stowarzyszenie CiAE stworzyło dokument pokazujący
absurdy tego programu, który sam w sobie był bardzo dobrą ideą. Warto
działać na rzecz powrotu zmodyfikowanej wersji programu, bo budownictwo energooszczędne należy niewątpliwie promować.
Zauważyć trzeba, że stworzono program,w którym użyto 40 różnych
współczynników przenikalności cieplnej; ścian stropów, okien itd., co
komplikowało projektowanie. Były tak udziwnione te wartości, że grubości izolacji na przewodach ciepłej wody CO były o różnych standardach,
kupując taką izolację należało uzyskać atest, więc nie można było ich po
prostu kupić w markecie budowlanym.
Zwykła osoba która chciała sobie wybudować dom energooszczędny czy pasywny, zderzała się z projektem, który należało dopasować do
któregoś ze standardów i okazywało się to być drogą przez mękę. Jedną
z ciekawszych rzeczy które nie powinny się w takim programie znaleźć
było przyzwolenie na budowę domu energooszczędnego z kotłem węglowym, co raczej kłóci się z ideą nowoczesnego budownictwa.
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Poniższa tabela przedstawia wymagania projektowe programów
NF15/40.
NF15

WYMAGANIE

Lp.
1.

Bryła/konstrukcja budynku

1.1

Graniczne wartości współczynników przenikania ciepła przegród Umax, W/m2K1)

a)
b)
c)
d)
e)
1.2.

ściany zewnętrzne

NF40

Budynek jednorodzinny

I, II i III strefa klimatyczna

≤ 0,10

≤ 0,15

IV i V strefa klimatyczna

≤ 0,08

≤ 0,12

dachy, stropodachy i stropy pod
nieogrzewanymi poddaszami lub nad
przejazdami
stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i
zamkniętymi przestrzeniami
podpodłogowymi, podłogi na gruncie

I, II i III strefa klimatyczna

≤ 0,10

≤ 0,12

IV i V strefa klimatyczna

≤ 0,08

≤ 0,10

I, II i III strefa klimatyczna

≤ 0,12

≤ 0,20

IV i V strefa klimatyczna

≤ 0,10

≤ 0,15

okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe i
powierzchnie przezroczyste nieotwieralne

I, II i III strefa klimatyczna

≤ 0,80

≤ 1,00

drzwi zewnętrzne, garażowe

IV i V strefa klimatyczna

≤ 0,70

≤ 0,80

I, II i III strefa klimatyczna

≤ 0,80

≤ 1,30

IV i V strefa klimatyczna

≤ 0,70

≤ 1,30

Graniczne wartości liniowych współczynników strat ciepła mostków cieplnych , W/mK

a)

płyty balkonowe

≤ 0,01

≤ 0,30

b)

pozostałe mostki cieplne

≤ 0,01

≤ 0,10

≤ 0,60

≤ 1,00

I, II i III strefa klimatyczna

≥ 90

≥ 85

IV i V strefa klimatyczna

≥ 93

≥ 85

IE3

IE2

1.3

Szczelność powietrzna budynku n50, 1/h

2.

Układy wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła

2.1.

Graniczna sprawność temperaturowa odzysku
ciepła, w %

2.2

Minimalna klasa sprawności zastosowanych napędów elektrycznych w układzie wentylacji:

a)

minimalna klasa sprawności zastosowanych napędów elektrycznych niezintegrowanych z
innymi urządzeniami (pompami, wentylatorami) w instalacjach i układach wentylacji spełnia
wymagania dotyczące ekoprojektu

b)

minimalna klasa energetyczna wentylatorów spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu

Zgodnie z Zgodnie z
rozporządze rozporządze
niem
niem

2.3

Maksymalna wartość współczynnika poboru mocy elektrycznej, W/(m3/h)

≤ 0,40

≤ 0,50

2.4

Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej, W/(m3/h)

≤ 0,40

≤ 0,50

2.5

Minimalna grubość izolacji przewodów dla materiału o współczynniku przewodzenia ciepła, λ = 0,04 W/mK:
dla temperatury otoczenia przewodu wentylacyjnego > 10°C:

a)

przewód czerpny i wyrzutowy, cm

≥ 10,0

≥ 10,0

b)

przewód nawiewny i wywiewny, cm

≥ 3,0

≥ 3,0

dla temperatury otoczenia przewodu wentylacyjnego < 10°C:
c)

przewód czerpny i wyrzutowy, cm

≥ 3,0

≥ 3,0

d)

przewód nawiewny i wywiewny, cm

≥ 10,0

≥ 10,0

TAK

TAK

2.6

100

Automatyka sterująca, umożliwiająca współpracę z ISD (Infrastruktura Sieci Domowych) w zakresie
60/100/150% wydajności, wyłączenia/włączenia centrali oraz przejścia w tryb letni, sterowanie
czasowe

WYMAGANIE

Lp.

NF15
NF40
Budynek jednorodzinny

3.

Układy i instalacje ogrzewania

3.1

Minimalna wartość łączna sprawności przesyłu, , akumulacji regulacji i wykorzystania instalacji
grzewczej, %

≥ 92

≥ 90

3.2

Minimalne grubości izolacji cieplnej rurociągów i armatury dla materiału o współczynniku
przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK, mm

≥ 25

≥ 20

3.3

Minimalna nominalna sprawność wytwarzania energii, dla poszczególnych rodzajów paliw, w %

a)

węglowe z paleniskiem retortowym i płynną regulacją mocy grzewczej (od 30 do 100%)

≥ 85

≥ 85

b)

biomasa (wyłącznie kotły na paliwa drzewne)

≥ 82

≥ 82

c)

gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy

≥ 102

≥ 102

d)

pompy ciepła (COP)

e)

system ciepłowniczy

≥ 98

≥ 98

f)

energia elektryczna

≥ 99

≥ 99

TAK

TAK

3.4

Wyposażenie instalacji w automatykę pogodową i urządzenia umożliwiające regulację temperatury
w pomieszczeniach

3.5

Minimalna klasa energetyczna napędów elektrycznych pomp cyrkulacyjnych, obiegowych i
ładujących niezintegrowanych z urządzeniami w układzie ogrzewania zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi ekoprojektu

3.6

Minimalna klasa energetyczna pomp cyrkulacyjnych, obiegowych i ładujących w układzie
ogrzewania spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu

4.

Układy i instalacje do przygotowania ciepłej wody użytkowej

4.1

Minimalne grubości izolacji cieplnej rurociągów i armatury dla materiału o współczynniku
przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK, mm

4.2

Minimalna nominalna sprawność wytwarzania energii, dla poszczególnych rodzajów paliw, %

a)
b)

≥ 350 (3,50) ≥ 350 (3,50)

IE3

IE2

Zgodnie z Zgodnie z
rozporządze rozporządze
niem
niem

≥ 40

≥ 30

węglowe z paleniskiem retortowym i płynną regulacją mocy grzewczej (od 30 do 100%)

≥ 85

≥ 85

biomasa (wyłącznie kotły na paliwa drzewne)

≥ 82

≥ 82

c)

gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy

≥ 102

≥ 102

d)

pompy ciepła

e)

system ciepłowniczy

≥ 98

≥ 98

energia elektryczna

≥ 99

≥ 99

f)

≥ 350 (3,50) ≥ 350 (3,50)

4.3

Wyposażenie instalacji w armaturę regulacyjną i systemy elektronicznego sterowania pracą
obiegów cyrkulacyjnych

TAK

TAK

4.4

Minimalna klasa energetyczna napędów elektrycznych pomp cyrkulacyjnych, obiegowych i
ładujących niezintegrowanych z urządzeniami w układzie przygotowania ciepłej wody użytkowej
zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu

IE3

IE2

4.5

Minimalna klasa energetyczna pomp cyrkulacyjnych, obiegowych i ładujących w układzie
ogrzewania spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu

Zgodnie z Zgodnie z
rozporządze rozporządze
niem
niem
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Nawet współczynniki dotyczące przenikalności cieplnej ścian podane
w poniższej tabeli zgodnie z wymaganiami warunków technicznych w początkowej wersji programu były niezwykle ostre. To powodowało że dom
wybudowany w strefie koło Suwałk musiał mieć docieplenie sięgające 45 cm.
Zniechęcało to część osób to tego typu budownictwa. W początkowej
wersji programu wymagania były tak ostre, że nawet igloo miałoby problemy z jego spełnieniem, ponieważ pojawia się w nim mostek termiczny.
Wymagania te zestawia poniższa tabela:
Strefa klimatyczna
I-III
IV i V

NF-15
0,1
0,08

NF-40 WT 2014 WT 2017 WT 2021
0,15
0,12
0,25
0,23
0,2

Małe zainteresowanie programami powodowane było:
‒ Niskim poziomem dotacji. (Była ona zbyt mało motywująca do budowy domów w standardzie programu należałoby ją podnieść o 50100%). Trzeba też pamiętać o całej procedurze weryfikacji, próbach
ciśnieniowych, co powodowało kolejne koszty.
‒ Brakiem dostosowanych do standardu NF-15/NF-40 projektów budynków. Nie jest powszechną wiedzą, jak projektować domy energooszczędne czy pasywne. Łatwiej jest zaprojektować dom spełniający
aktualne warunki techniczne. Natomiast zaprojektowanie domu o niskim zużyciu energii jest wyzwaniem.
‒ Kłopotliwym zastosowaniem dla budynków w budowie, które mogłyby się starać o dofinasowanie, ale w większości była przewidziana
wentylacja grawitacyjna, albo nie były w stanie spełnić wszystkich
wymagań standardu NF-40.
‒ Faktem, że z czasem zwykli ludzie zapomnieli o istnieniu takiego programu. W 2016 roku w stowarzyszeniu przeprowadzono kwerendę
w bankach współpracujących z funduszem i okazało się, że tylko w
jednym oddziale BOŚ potrafiono udzielić informacji o programie, a
w części banków nawet nie wiedziano o jego istnieniu.
Powstaje pytanie czy 30 000 złotych dotacji to dużo? Poniższa tabela
przedstawia niezbędne do poniesienia koszty jakie z tej dotacji musiały
zostać poniesione. Jak widać na koniec pozostawało między 12 a 16 tysięcy złotych, które musiały zostać zainwestowane w lepszy standard rekuperacji, lepszą stolarkę okienną.
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Pozycja
Dotacja
Podatek od dotacji (18%)
Projekty branżowe (np.
wentylacja mechaniczna)
Weryfikacja projektu
Próba ciśnieniowa
Weryfikacja końcowa

Wielkość [zł]

30000
5400

Ile pozostało środków [zł]
30000
24600

4 000 - 6 000
1 000 - 2 000
1 200 - 1 500
1 500 – 2 500

18 600 - 20 600
16 600 – 19 600
15 400 – 18 100
12 900 – 16 600

Jak można było poprawić program? W 2014 roku stowarzyszenie CiAE
przedstawiło propozycję zmian w programie i dzięki modyfikacjom wprowadzanym przez NFGiOŚ nieomal spełniono te postulaty. Poniższa tabela
przedstawia, jak można było program poprawić.
Minimalne Wymagania

Lp.

NF-15

NF-40

Bryła/konstrukcja budynku

1.
1.1
a)
b)
c)
1.2.

Graniczne wartości współczynników przenikania ciepła przegród Umax, W/m2K
ściany zewnętrzne dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad
przejazdami, stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami
podpodłogowymi, podłogi na gruncie

0,12

0,15

okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne

0,8

1

drzwi zewnętrzne, garażowe

1,1

1,3

Graniczne wartości liniowych współczynników strat ciepła mostków cieplnych , W/mK

a)

płyty balkonowe

0,2

0,3

b)

pozostałe mostki cieplne

0,1

0,15

0,6

1

1.3

Szczelność powietrzna budynku n50, 1/h 4)
Układy wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła

2.

Budynki jednorodzinne

85

Budynki wielorodzinne

80

2.1.

Graniczna sprawność temperaturowa odzysku
ciepła, %

2.2

Minimalna klasa sprawności zastosowanych napędów elektrycznych w układzie wentylacji:

a)
b)

minimalna klasa sprawności zastosowanych napędów elektrycznych niezintegrowanych z
innymi urządzeniami (pompami, wentylatorami) w instalacjach i układach wentylacji spełnia
wymagania dotyczące ekoprojektu
minimalna klasa energetyczna wentylatorów spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu

IE2
Zgodnie z rozporządzeniem

2.3

Maksymalna wartość współczynnika poboru mocy elektrycznej, W/(m3/h)

0,45

2.4

Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej, W/(m3/h)

0,45

2.5

Minimalna grubość izolacji przewodów dla materiału o współczynniku przewodzenia ciepła, λ = 0,04 W/mK:
dla temperatury otoczenia przewodu wentylacyjnego > 10°C:

a)

przewód czerpny i wyrzutowy, mm

100

b)

przewód nawiewny i wywiewny, mm

30

dla temperatury otoczenia przewodu wentylacyjnego < 10°C:
c)
d)
2.6

przewód czerpny i wyrzutowy, mm
przewód nawiewny i wywiewny, mm
Automatyka sterująca, umożliwiająca współpracę z ISD (Infrastruktura Sieci Domowych) w
zakresie 60/100/150% wydajności, wyłączenia/włączenia centrali oraz przejścia w tryb letni,
sterowanie czasowe.

30
100
TAK
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Minimalne Wymagania

Lp.

NF-15

NF-40

Układy i instalacje ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

3.
3.1

Minimalna wartość łączna sprawności przesyłu, , akumulacji regulacji i wykorzystania instalacji
grzewczej, %

90

3.2

Minimalne grubości izolacji cieplnej rurociągów i armatury dla materiału o współczynniku
przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/mK, mm

30

3.3

Minimalna nominalna sprawność wytwarzania energii, dla poszczególnych rodzajów paliw, %

a)

węglowe z paleniskiem retortowym i płynną regulacją mocy grzewczej (od 30 do 100%)

85

b)

biomasa (wyłącznie kotły na paliwa drzewne)

85

c)

gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy

102

d)

pompy ciepła

350

e)

system ciepłowniczy

98

f)

energia elektryczna

99

3.4

Wyposażenie instalacji w automatykę pogodową i urządzenia umożliwiające regulację
temperatury w pomieszczeniach

3.5

Minimalna klasa energetyczna napędów elektrycznych pomp cyrkulacyjnych, obiegowych i
ładujących niezintegrowanych z urządzeniami w układzie ogrzewania zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi ekoprojektu

3.6

Minimalna klasa energetyczna pomp cyrkulacyjnych, obiegowych i ładujących w układzie
ogrzewania spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu

TAK
IE2
Zgodnie z rozporządzeniem

Zamiast pierwotnych 40 współczynników dotyczących energii można
użyć sześciu. Chodziło o to, by program maksymalnie uprościć. Bawienie
się w wyrafinowane mostki termiczne, których nie wiadomo czy później
uda się klientowi poprawnie wykonać, należy uznać za nie do końca poprawne.
Najważniejszym plusem programu NF-15/40, było stworzenie standardu, którym nie wszyscy byli zachwyceni, a mimo to niewiele środowisk go krytykowało, gdyż uważano go za punkt wyjścia do dalszej
dyskusji. Pozwalał bowiem testować koncepcje i założenia. Program dawał możliwość testowania warunków technicznych za stosunkowo niewielkie pieniądze, a tym samym szanse dla projektantów i developerów
budowy takich domów. Część z nich widziało w tym okazję zwiększenia
swojej przewagi konkurencyjnej dzięki posiadaniu innowacyjnego projektu. Należałoby też usunąć z tego programu piece opalane paliwem
stałym. Na zakończenie tego tematu należy mieć nadzieje na powrót podobnego programu.
Przy dyskusjach o redukcji zanieczyszczeń powietrza generowanych przez ogrzewanie budynków powstaje dylemat czy lepsze efekty
da termomodernizacja, czy tylko wymiana pieca. Częstym przypadkiem
w Polsce jest dom pozbawiony termoizolacji, co najwyżej z wymieniona
stolarką okienną najczęściej już z szybą zespoloną. W Polsce ponad trzy
miliony domów jest opalanych węglem. Także w Krakowie występuje ten
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problem. Nawet przy największym zaangażowaniu w wymianę pieców na
koniec roku pozostanie około 10 tysięcy niezmodernizowanych palenisk.
Poziom dopłaty do wymiany ulegnie zmniejszeniu, a należy zauważyć,
że niezmodernizowane paleniska posiadają ludzie dysponujący najmniejszymi środkami. Ponadto nawet gdyby były środki na modernizację tych
palenisk przed wejściem uchwały antysmogowej, to i tak nie ma tyle firm
wykonawczych by tej wymiany dokonać.
Typowy dom jednorodzinny (150 m2) bez termomodernizacji zużywa
około 6 ton węgla, przy założeniu, że nie jest on w 100% ogrzewany. Gdyby taki dom był ogrzewany w całości przez cały sezon grzewczy musiałby
zużywać 8-10 ton węgla. Przy zużyciu na poziomie 6 ton węgla emisja
pyłów wygląda następująco:
‒ przy użyciu starego kotła węglowego jest to 480 g/GJ co daje72 kg
pyłów rocznie,
‒ przy użyciu kotła węglowego nowej generacji – 40 g/GJ co daje 6 kg
pyłów rocznie. Najlepsze na rynku kotły osiągają 22 g/GJ co daje 3,3 kg
pyłów rocznie.
Rodzaj stolarki
Podlegająca modernizacji:
Okno drewniane (do wymiany)
Drzwi stalowe
Drzwi garażowe
Niepodlegająca modernizacji:
Okna wymienione
Zakres prac
Ściany zewnętrzne
Docieplana powierzchnia dachu
Stropodach nad ogrzewanymi
pomieszczeniami
Strop nad nieogrzewaną piwnicą
Podłoga na gruncie
Okna
Drzwi zewnętrzne
Brama garażowa
Razem

Współczynnik U
Współczynnik U po
przed modernizacją modernizacji
2,6
5,1
5,1

1,1
1,5
1,1

Powierzchnia [m2]
13,25
3,94
5,48

1,6

Bez zmian
22,37
Jednostkowy koszt Koszt kwalifikowany
Powierzchnia [m2]
kwalifikowany [zł]
[zł]
(z wyłączeniem
282,87
stolarki okiennej i drzwiowej)
150
42430,5
(bez okien)
141,53
150
21229,5
300

13,25
3,94

150
150
400
400

5300
1576

5,48

400

2192

447,07

72728

Jak widać zastosowanie współczesnego kotła zmniejsza emisję pyłów
o ponad 90%. Tymczasem termomodernizacja typowego domu o którym
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jest mowa kosztuje około 72 tysiące złotych. Zestawienie kosztów koniecznych do wykonania prac przedstawia powyższa tabela.
Jakie będą tego efekty. Zużycie paliwa przed termomodernizacją
w starym piecu węglowym zakładano na 6 ton węgla i emitował on
72 kg pyłów. Zużycie paliwa po termomodernizacji zostanie obniżone do
3 ton węgla, a emisja do 36 kg pyłów, czyli kosztem 72 tysięcy złotych obniżono emisje pyłów o 36 kg. Modernizacja kotła kosztem 15-20 tysięcy
złotych obniża emisje pyłów o ponad 90%. Zatem ze względu na emisję
pyłów termomodernizacja się nie opłaca!
Jednak warto termomodernizować budynki. Koszt paliwa przed termomodernizacją przy starym kotle, gdzie jest możliwe używanie paliwa złej
jakości, wyniesie 2400 zł. Po termomodernizacji zużycie spadnie do 3 ton,
zatem koszty obniżą się do 1200 zł. Przy samej modernizacji kotła, która
wyklucza paliwo złej jakości i przy braku termomodernizacji nastąpi wzrost
kosztów paliwa do 4800 zł. Urzędnicy chcą, by mieszkańcy wymieniali piece, ale jednocześnie nie zwracają uwagi na wzrost kosztów. To cały problem
w funkcjonowaniu tego programu. Węglem się w Polsce pali, bo jest on
tani. Rozważania niższej taryfy gazu, czy prądu mają sens tylko wtedy, kiedy
koszty ogrzewania tymi paliwami będą konkurencyjne w stosunku do węgla.
W Małopolsce należy pamiętać, że zawsze będzie grupa osób, której
miasto będzie musiało na własny koszt wymienić piec. Warto się przy
tym zastanowić, czy miasto nie powinno również dotować termomodernizacji tych budynków tak by koszty eksploatacji ogrzewania nie wzrosły.
Jest oczywiście program pomocowy MOPS’u, ale lepiej by rachunek za
energię był po wymianie taki sam. Termomodernizacja jest potrzebna dla
ograniczenia kosztów ogrzewania. Stąd istotną, chociaż zapomnianą na
polskim rynku jest ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Jednak od początku istnienia tej ustawy czyli roku 1998 na jej podstawie
uzyskano jedynie 700 premii dla domów jednorodzinnych.
Nawet program NF15/40 dał lepsze efekty w tym zakresie niż wspomniana ustawa. Początkowo na podstawie ustawy przyznawano wiele
premii, jednak modyfikacje korzystne dla domów wielorodzinnych, ograniczyły rynek domów jednorodzinnych. Drugim powodem niewielkiego
wykorzystania premii termomodernizacyjnej jest niewiedza społeczeństwa o takiej możliwości. W ustawie jest problemem wysokości premii,
która zależy od wysokości oszczędności dzięki niej uzyskanych. Zatem
zależy ona od kosztów ponoszonych przed termomodernizacja, a te inaczej wyglądają w przypadku ogrzewania olejowego, a inaczej węglowego.
W tym drugim przypadku premia jest mało satysfakcjonująca. Należa106

łoby tak znowelizować ustawę, aby jej rozwiązania były atrakcyjne również dla budynków jednorodzinnych. W Małopolsce istnieje program wymiany pieców. Urząd Marszałkowski od tego roku przeprowadza wielką
akcję ocen energetycznych. Wykonano ich dotąd ponad 20 tysięcy, a docelowo ma ich powstać około 40 tysięcy. Za nimi powinna pójść wymiana
pieców. Program zakłada że domy, w których piec zostanie wymieniony
muszą spełniać standard 150 kWh zapotrzebowania na energię pierwotną, a w budynkach wielorodzinnych 135 kWh. Są to złe założenia. Obecnym standardem zapisanym w warunkach technicznych jest wprawdzie
95 kWh, ale są to nowe domy budowane od podstaw, z założoną odpowiednią izolacją oraz z nowoczesnym ogrzewaniem. W starym domu
z cegły pełny zakres prac jest trudny do zrealizowania, bo kiedy już są wymienione okna trudno klienta namówić na ponowną ich wymianę. W tych
150 kWh/m2 mieści się ogrzewanie i ciepła woda. Energia pierwotna związana z ciepłą wodą, to od 47 kWh, gdy pochodzi ona z pieca węglowego,
do 106 kWh, gdy stosowany jest bojler elektryczny. Zatem zostaje około
100 kWh/m2 na ogrzewanie, co oznacza, że budynek musi mieć odpowiednią izolację. Żeby spełnić wymagania programu należy:
– dla budynku ogrzewanego kotłem gazowym mieć minimum 20 cm
ocieplenia ścian, 30 cm ocieplenia dachu, okna o współczynniku
U=1,1;
– dla budynku ogrzewanego kotłem węglowym konieczne jest uzyskanie standardu lepszego niż 68,8 kWh/m2 co oznacza 30 cm ocieplenia
ścian, 40 cm dachu i współczynnik dla okien U=0,9.
Zatem powstaje pytanie po co robić 20 tysięcy ocen energetycznych za
ponad 10 milionów złotych, skoro można było ludziom zadać kilka prostych
pytań. Czym chcesz docelowo palić? Jeśli drewnem to zawsze spełnisz wymagania i możesz przystąpić do programu. Jeśli węglem to powstaje pytanie
czy masz odpowiednio docieplony budynek. Jeśli tak, to możesz składać
wniosek i zostanie on poddany ocenie. Jeżeli nie i nie planujesz ocieplać
domu, to nie jest to program dla ciebie. Swoją drogą ciekawą sprawą jest,
że Urząd Marszałkowski nakazał wykonać charakterystyki energetyczne
jednocześnie nie rejestrując ich w Ministerstwie, zatem nie są one zgodne
z ustawą. Nierejestrowane charakterystyki energetyczne wykonywane przez
osoby niedoświadczone budzą podejrzenia co do ich rzetelności.
Maciej Jagielak zaprezentował przekrojowy wstęp do budownictwa
naturalnego i naturalnej architektury. Należy sięgnąć bardzo głęboko by
odpowiedzieć na pytanie czym jest ekologia, równoważony rozwój i właściwie dlaczego należy budować ekologicznie. Nie ma znaku równości
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pomiędzy architekturą ekologiczną i energooszczędną. To dwa różne terminy i nie należy ich stosować zamiennie. Ekologia jest pojęciem znacznie
szerszym niż energooszczędność. Wokół architektury ekologicznej panuje bardzo duży bałagan pojęciowy. Mówiąc o ekologii budynków należy
zacząć od siebie, gdyż budynek jest jedynie narzędziem, jednym z wielu,
jakie są wykorzystywane podczas życia człowieka. Jednak idee zrównoważonego rozwoju dotyczą osób. Wokół architektury ekologicznej czy
energooszczędnej jest tak wiele interpretacji, że powodują że pojęcia te
są nieostre. Mogą one dotyczyć prawie każdego budynku. Raz docieplenie
grubości pięciu centymetrów będzie powodowało, że budynek będzie nazywany ekologicznym innym razem wymiana okien na okna PCV, czy zastosowanie ekologicznego betonu o minimalnie mniejszym śladzie węglowym, będzie też czyniło ten budynek ekologicznym. Samo kalkulowanie
energooszczędności budynków okazało się mało satysfakcjonujące. Jest
ono bowiem tylko narzędziem służącym do liczenia, jak energooszczędny
jest budynek, lub inaczej ile energii zostanie użyte do jego utrzymania. By
dokonać istotnych zmian w architekturze konieczna jest idea, którą może
być budownictwo naturalne.
Jego wzorcowym przykładem może być igloo. Jest to schronienie minimalne, dokładnie takie jak jest potrzebne, stworzone z najbliżej dostępnych materiałów, w tym konkretnym przypadku jedynych dostępnych
materiałów. W tym budynku są wykorzystane naturalne, lokalne, niskoprzetworzone materiały. Powstaje on z szacunkiem dla środowiska naturalnego, bo nie zaburza lokalnego ekosystemu, nie nadużywa cierpliwości
naszej planety. Człowiek, który takie igloo stawia nie zagarnia dla siebie
więcej niż potrzebuje. Po skończonym użytkowaniu materiały wracają do
ziemi, śniegu. Materiał krąży w zamkniętym cyklu, zatem zasoby nie są
zużywane. Lokalnych i naturalnych materiałów nadających się do budowania we współczesnym standardzie jest wiele również w Polsce. Są to
przede wszystkim materiały znane historycznie. Jeszcze niedawno, bo na
początku XX wieku, transport był na tyle drogi, że budowano z naturalnych lokalnych materiałów, które poddawane były obróbce w odległości
dnia drogi od miejsca budowy.
Podobne rozwiązania pojawiają się teraz wtórnie, jako daleko idący postulat architektury ekologicznej. Niektóre z tych materiałów są oczywiste.
Należą do nich drewno oraz kamień. Inne są zaskakujące, jak słoma czy
paździerz konopny, które albo są wynajdywane na nowo, albo przywracane do użytku. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego
(OSBN) stoi na stanowisku, że nie należy kopiować rozwiązań historycz108

nych, ale je reinterpretować na nowo. Należy czerpać wiedzę z budynków
istniejących, które powstały z naturalnych materiałów, ponieważ zawarte
w nich rozwiązania są w oczywisty sposób testowana przez czas. Przykładem może być miasto Shibam w Jemenie wybudowane z palonej gliny,
gdzie budynki mają nawet dziesięć pięter. Innym przykładem może być
Kościół Pokoju w Świdnicy, budynek bardzo znamienny i symboliczny
dla naturalnego budownictwa. Został on zbudowany dzięki zgodzie cesarza Ferdynanda jako gest dobrej woli wobec protestantów, jednak został
on obłożony bardzo surowymi warunkami: wolno było zbudować budynek
z nietrwałych materiałów takich jak drewno, słoma i glina w ciągu zaledwie
jednego roku. Cesarz chciał w ten sposób spowodować, że budynek protestantów będzie mniej trwały i okazały niż inne świątynie. Ironia losu sprawiła, że dzisiaj jest to jedna z największych atrakcji Świdnicy, światynia
jest wpisana na listę UNESCO. Powstały trzy podobne budowle na Śląsku
o konstrukcji szachulcowej, czyli szkieletu drewnianego wypełnionego gliną
i tartą słomą. Ten w Świdnicy mieści ponad siedem tysięcy osób.
Oprócz użytych materiałów naturalne budownictwo wyróżnia także
społeczność, która się tworzy wokół procesu budowy, przywracając ludziom wiarę w to, że domu można budować własnymi rękami. Zjawisko
chociaż wydaje się niszowe, stawianie domów z drewna słomy i gliny
stanowi bez wątpienia ułamek procenta całości budownictwa, to już wiedza na ten temat, zainteresowanie technologią, energia jaka się przy tym
gromadzi jest znaczna. Przede wszystkim dzięki temu że wokół tego budownictwa istnieje społeczność pasjonatów organizująca warsztaty, wykłady, na których można się tych technik uczyć i praktykować.
Zaskakujące jest to, że w całej Polsce można trafić na warsztaty tynkowania gliną, a nie warsztaty kładzenia gładzi gipsowej. Te materiały
są przyjazne i jest to nowość, która przyciąga. Jeśli miała by to być szeroka i poważna wizja dla architektury to należy przywołać realizacje
wykonane z tych materiałów. Przykładów jest sporo od budynku dla sów
w Wielkiej Brytani przez kopułę nośną ze słomy na Słowacji. W Amsterdamie są budynki ze słomy wielokondygnacyjne, stojące w zabudowie
szeregowej, aż po budynki uniwersyteckie w Nottingham. Pokazują to
zdjęcia na następnej stronie.
W naturalnej architekturze obowiązuje idea zrównoważonego rozwoju. Nie skupia się ona na energooszczędności budynków w trakcie użytkowania, ale uwzględnia także energię wbudowaną, czyli koszt energetyczny produkcji i transportu materiałów. Kładzie się przy tym nacisk na
to, by wnętrza domów były zdrowe.
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W budownictwie zawsze trzeba się zastanawiać, w których odmianach
chemii budowlanej jest mniej formaldehydów i innych toksycznych substancji. Czy płyta OSB ma odpowiedni certyfikat. Tymczasem powinno
się starać stosować materiały nisko przetworzone, które w znaczniej większości są albo neutralne, albo wręcz korzystnie wpływają na zdrowie. Jest
to pewien ideał do którego należy dążyć. Większość domów nie spełniała
w pełni założeń architektury naturalnej. Przeważnie mają one jednak betonowy fundament i chociaż są sposoby by to ominąć, to w obecnym stanie
budownictwa i prawa budowlanego jest to trudne. Naturalne materiały,
wiedza, jaką można czerpać z tradycji zreinterpretowana przez współczesną naukę, poparta energią społeczności wokół niej wytworzonej, daje
masę krytyczną pozwalającą zmieniać myślenie o architekturze na lepszą
dla nas i dla naszej planety.
Należy sobie zadać pytanie po co tworzyć ekologiczną architekturę.
Kogo i przed czym dzięki niej próbuje się uchronić. Pierwszą możliwą odpowiedzią jest taka, że architektura ekologiczna to architektura energooszczędna, co posiada kilka sensownych uzasadnień. Po pierwsze prowadzi
do oszczędności finansowych, po drugie w skali kraju może zmniejszać
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zapotrzebowanie na energię i bez wątpienia są to pozytywy. Drugim obliczem energooszczędności jest napędzanie koniunktury w sektorze budowlanym. Trzeba budować nowe, droższe budynki, przy użyciu większej
ilości materiałów budowlanych. Zbyt łatwo i szybko zapomina się o szerszych celach zrównoważonego rozwoju wybierając sobie energooszczędność z powodu wygody – jest ona łatwa do zmierzenia i policzenia. Celem
nie jest krytyka budownictwa energooszczędnego, ale zwrócenie uwagi że
nie wyczerpuje to całości problemu. Aby przejść z poziomu czysto praktycznego zastosowania energooszczędność czyli oszczędności finansowej
i zmniejszenia obciążenia sieci do globalnego oglądu, to najczęściej używa się pojęcia śladu węglowego.
Wszystko co człowiek robi, ma ślad węglowy (ang. carbon footprint)
jest to suma emisji gazów cieplarnianych wywoływaną bezpośrednio lub
pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Nieomal każda czynność człowieka jest związana z wydatkiem energii, a ta
jest możliwa do przeliczenia na emisję gazów powodujących globalne
ocieplenie. Głównym celem narracji ekologicznej jest walka o obniżenie
śladu węglowego. Jednak jest to cel wybiórczy i częściowy. Dużo ciekawszym, jeżeli już ktoś bardzo chce przeliczyć na liczby ekologiczność,
wydaje się pojęcie śladu ekologicznego (ang. ecological footprint). Jest to
narzędzie obliczeniowe, które umożliwia oszacowanie i opisanie zużycia
surowców oraz zapotrzebowania na asymilację odpadów danej ludzkiej
populacji, poprzez odpowiadającą im powierzchnię lądu. Pojęcie wywodzi się z łowiectwa, z obliczeń jaki areał lasu jest potrzebny do życia jeleniowi. Coś podobnego można przeanalizować dla człowieka.
Każdy z nas ma swój ślad ekologiczny rozsiany po planecie i analizując go okazuje się, że zasoby planety zostaną zużyte dużo szybciej niż
wskazuje powszechnie liczony ślad węglowy. Dzieje się tak ponieważ
każdy materiał budowlany, każdy wykorzystany kawałek terenu, każda
emisja zanieczyszczeń oznacza zniszczenie, zabranie czy przekształcenie
jakiegoś obszaru ziemi. To, że w ogóle jeszcze ziemia nie została przez
nas przejedzona jest spowodowane tym, że większa część ludności ziemi
żyje w warunkach dla społeczeństw Europy nie do przyjęcia. Tylko kraje
skrajnie biedne dobrze sobie radzą ze śladem ekologicznym i węglowym.
W przeliczeniu na mieszkańca, im bogatszy kraj, tym te wskaźniki są coraz wyższe. Oczywiście są kraje takie jak Norwegia, która ekstremalnie
dużo inwestuje w obniżenie tego śladu. Ale generalnie wraz ze wzrostem
dobrobytu „zjada się” coraz większe obszary. Fundamentalnym problemem w kalkulacji tych wskaźników jest to, że liczy się energooszczędność
111

na metr kwadratowy budynku, a nie na człowieka, przez co wychodzi, że
ktoś kto ma willę z basenem w standardzie pasywnym to jego budynek
jest bardziej godny pochwały niż rodziny pięcioosobowej gnieżdżącej się
w M2. Tymczasem współczynnik śladu węglowego przeliczony na osobę jest znakomicie mniejszy dla rodziny mieszkającej w bloku, ponieważ
mniej zużywają energii na osobę pomimo ogromnych strat wynikających
ze starej konstrukcji budynku. Dom jednorodzinny nawet pasywny, który
stał się rycerzem architektury ekologicznej, jest najmniej ekologicznym
sposobem mieszkania jaki sobie można wyobrazić.
Tomasz Pyszczek przedstawił działalność Biura Projektowo Wdrożeniowego Architektura Pasywna, które zajmuje się projektowaniem
i realizacją budynków wysoko energooszczędnych, a przede wszystkim
pasywnych. Biuro zrealizowano dotychczas w Polsce dwanaście budynków użyteczności publicznej w standardzie energooszczędnym i posiada
znaczne doświadczenie w tym zakresie. Duży nacisk jest położony na
projektowanie budynków zeroenergetycznych i wykonanych z materiałów naturalnych. Wdrożenia standardu budynków wysokoenergoszczędnych należy do strategii biura, które ściśle w tym zakresie współpracuje
z Polskim Instytutem Budownictwa Pasywnego i Klastrem Zrównoważona Infrastruktura. Doświadczeniami projektowymi Biuro dzieli się ze studentami Akademii Górniczo Hutniczej i Politechniki Krakowskiej.
Biuro ma do zaoferowania standard budynku wysoko energooszczędnego, którego zapotrzebowanie na energię wynosi 15-30 kWh/m2
rocznie, przy czym w trakcie projektowania kładziony jest duży nacisk
na optymalizację kosztów inwestycyjnych. Można bowiem uzyskać taki
standard przy nakładach zwiększonych o 5%. Drugim standardem jest budynek pasywny zgodny z zaostrzonymi kryteriami europejskimi, którego
zapotrzebowanie na energię nie przekracza 15 kWh/m2 rocznie przy dodatkowych nakładach inwestycyjnych do 8% wartości inwestycji. Powyższe kalkulacje bazują na kosztorysach powykonawczych, czyli oddają rzeczywiste koszty. Najnowszym standardem jest budynek zeroenergetyczny,
którego przykładem może być Centrum Budownictwa Zeroenergetycznego
w Krakowie. Są to budynki, które w ciągu roku zużywają przynajmniej
tyle samo energii co same produkują. W tym przypadku dodatkowe nakłady ze względu na instalacje fotowoltaiczne lub wiatrowe przekraczają
jednakże 8% wartości inwestycji.
W swojej działalności Biuro kładzie nacisk na wykorzystanie lokalnych
materiałów. Nie zawsze jest to możliwe z powodu standardu energetycznego jaki ma spełniać dany budynek, ale trzeba popierać próby wdrożenia
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naszego lokalnego standardu energetycznego. Byłby on znacznym ułatwieniem i narzędziem umożliwiającym wsparcie lokalnych producentów
oraz wykorzystanie lokalnych produktów w trakcie realizacji budynków,
przede wszystkim tych, które są własnością samorządową. Jako najbardziej obiektywny parametr charakteryzujący obiekt można uznać poziom
szczelności powietrznej. Każdy z budynków zaprojektowanych przez biuro przechodzi próbę szczelności. Aktualnie obowiązujące Warunki Techniczne mówią o tym, że próba szczelności jest rekomendowana we współczesnym budownictwie. Biuro, obligatoryjnie w kontrakcie z generalnym
wykonawcą wprowadza zapis, że wynik próby szczelności powinien być
nie gorszy niż 30% wymiany przy różnicy ciśnień 50 Pa, co oznacza, że
powinien być dwukrotnie lepszy niż wymogi stawiane przed budynkiem
pasywnym. Z praktyki Biura płynie wniosek, że spełnienie tego warunku
nie stanowi problemu dla generalnego wykonawcy, a wręcz jest oznaką, że
wszystkie zainwestowane w procesie inwestycji pieniądze w pełni pracują
dla dobra inwestora.
Przykładową realizacją może być siedziba Podkarpackiej Izby Inżynierów umiejscowiona w Podkarpackim Centrum Transferu Niskoenergetycznych Technologii w Budownictwie. Jest to budynek z założenia
pasywny zgodny w wymogami klasy A programu priorytetowego Lemur.
Dofinansowanie w ramach tego programu było przyznawane po rocznej
eksploatacji budynku, na podstawie rzeczywistych efektów jakie inwestorowi udaje się uzyskać w trakcie eksploatacji. Oczekiwane jest wznowienie tego programu, ale terminy są wciąż przekładane.
Małopolska jest zdecydowanym liderem na polu realizacji budynków
wysokoenergooszczędnych. Przykładem mogą być hale sportowe o powierzchni około 2000 m2, których roczne koszty ogrzewania wynoszą do
4500 złotych, czyli są to ultra niskie koszty. Budynki te są certyfikowane
przez Passive House Institute z Darmstadt, jest to niemiecki system certyfikacji, z którego trzeba korzystać, ponieważ nie ma polskiego systemu. Powoduje to, że każdy projektant jest zobligowany do wyboru central
wentylacyjnych, które posiadają certyfikat z Darmstadt, zatem producenci
muszą przejść proces certyfikacji w Niemczech, co dla krajowych producentów często jest zbyt kosztowne.
Oddana do użytku w 2013 roku hala sportowa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pokazała, że można realizować inwestycje w standardzie
pasywnym w 95% w oparciu o komponenty krajowe. By było to możliwe
należy właściwie wprowadzać zapisy w dokumentacji projektowej tak,
aby zwiększać szanse wyboru polskiego producenta.
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Pierwszą realizacją budynku pasywnego Biura była hala sportowa
w Skotnikach, która uzyskała wynik próby szczelności na poziomie 0,12
wymiany powietrza, czyli wynik pięciokrotnie lepszy niż wymogi stawiane przez standard budynku pasywnego. Okazuje się, że przy większej
kubaturze jest to łatwiejsze. Poza tym dbałość o wysoką szczelność powietrzną pozwala znacznie obniżyć koszty inwestycyjne. W przypadku
budynków wysokoenergooszczędnych koszt uzyskania wysokiej szczelności powietrznej wynosi około 0,5% kosztów całej inwestycji, a w 20%
decyduje o efektywności energetycznej.
Bilans energetyczny w bardzo znacznym stopniu zależy od szczelności powietrznej budynku. Dla hali w Skotnikach udało się uzyskać zapotrzebowanie na energię na poziomie 14,7 kWh/m2 rocznie przy szczelności na poziomie 0,12 krotności wymiany przy ciśnieniu 50 Pa. Szczelność
na poziomie standardu budynku pasywnego (współczynik wymiany 0,6)
powoduje wzrost zapotrzebowania na energię do 20 kWh/m2 rocznie,
a na poziomie wymagań warunków technicznych (współczynnik wymiany 3,0) do 52 kWh/m2 rocznie. Dane te przedstawiono na podstawie wyników uzyskanych dla hali w Skotnikach. Ma ona 30 cm izolacji ścian,
40 cm izolacji dachu, 30 cm pod posadzką, jest wolna od mostków cieplnych
i wyposażona w wentylację z odzyskiem ciepła o sprawności 75%.
Maciej Surówka wtrącił dygresję o przypadku wykonywania próby
szczelności budynku o powierzchni 300 m2 i około 1500 m3 kubatury, który w założeniu miał być energooszczędny. Gdy uruchomiono wentylator
o wydajności 11 tysięcy metrów powietrza okazało się, że nie pozwalał on
na uzyskanie 50 Pa, co oznacza, że wymiana była ponad dziesięciokrotna.
Efekt był taki, że przy włączonym na maksimum wentylatorze na poddaszu
przy ścianie gasła świeczka. W budynku tym zastosowano nakrokwiową
technologię ocieplenia, co miało zapewniać standard NF 40. W efekcie wyników badań konieczne było przebudowanie całego dachu mimo, że klientowi zależało na tym żeby krokwie były widoczne. Trzeba mieć świadomość,
że w domu, w którym wynik próby szczelności wynosi 1, wywiercenie
trzech otworów wiertłem 10 mm spowoduje spadek wyniku o 20%. Trzeba
sporo się napracować by osiągnąć wynik na poziomie tu prezentowanym.
Tomasz Pyszczek kontynuując swoją wypowiedź skonstatował,
że przy pierwszych obiektach opracowanie tych kilkudziesięciu różnych detali, gwarantujących szczelność powietrzną wymagało sporego zaangażowania i wiązało się z niepewnością co do ich wykonania.
Dlatego też Biuro pełniło nadzór inwestorski przy pierwszych realizacjach dzięki czemu było wstanie dopilnować w pełni standardu energe114

tycznego. Obecnie prowadzone są przez Biuro projekty w całej Polsce
i okazuje się, że przy dwóch szkoleniach dla generalnego wykonawcy
można bez problemu spełnić zakładane wymogi.
Budynki wysokoenergooszczędne w standardzie oferowanym przez
Biuro charakteryzują się brakiem mostków cieplnych. Proponowane rozwiązania techniczne nie wiążą się z możliwością wystąpienia grzybów,
pleśni czy lokalnej kondensacji pary wodnej. Szczególnie ważne jest to
w przypadku takich obiektów jak pływalnie czy hale sportowe, gdzie jest
podniesiona wilgotność powietrza i wtedy Biuro często pełni również doradztwo przy eksploatacji budynku.
Budynki wysokoenergooszczędne nie tylko charakteryzują się efektywnością energetyczną, ale także zapewniają komfort termiczny, jak
i możliwość uzyskania znacznie czystszego powietrza wewnątrz budynków. Stosowane filtry powietrza gwarantują przechwytywanie około 60%
pyłów zawieszonych. Można uzyskać niezależność energetyczną, finansową a także mikroklimatyczną.
Gwarantuje ona obniżenie poziomu stężenia CO2, jak i stężenia pyłów
wewnątrz budynku. W celu stabilizacji mikroklimatu wewnętrznego stosuje się materiały naturalne, ale jak pokazuje praktyka mają one stosunkowo niewielkie znaczenie. Podczas gdy większe wpływ na mikroklimat ma
regularnie podlewana zieleń wewnątrz budynku.
Koszty inwestycji są niezwykle ważnym zagadnieniem. Jeśli do
problematyki podchodzi się ostrożnie, w sposób racjonalny, można
uzyskać nakłady inwestycyjne nie wyższe niż 8% od kosztów budynków standardowych. Przykładowe koszty dla hali sportowej w Barwinowie zestawia tabela na następnej stronie.
Ogólnie koszty inwestycyjne wyniosły 8 mln złotych przy spełnieniu
najwyższych standardów sportowych. Hala ma certyfikowaną podłogę sportową zapewniającą możliwość rozgrywania imprez na poziomie
krajowym, dzięki czemu możliwy jest jej wynajem. Ponadto znajdują się
w niej ściany wspinaczkowe i pełne wyposażenie na najwyższym poziomie. Różnica w kosztach wynosi 8%. Jednocześnie jeśli spojrzeć na różnicę w kosztach eksploatacji jakie są zestawione poniżej widać, że roczne
oszczędności wynoszą ponad 50 tysięcy złotych rocznie.
Odnosząc się do problematyki zrównoważonego rozwoju można wymienić trzy podstawowe elementy: społeczeństwo, ekonomię i środowisko. Architekci powinni dokładać wszelkich starań by w trosce o lokalne
środowisko wspierać lokalną społeczność i lokalną ekonomię. By można
mówić o pełnej realizacji idei zrównoważonego rozwoju, powinno się dą
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HALA SPORTOWA - PORÓWNANIE KOSZTÓW INWESTYCJI *
WYMIARY ARENY SPORTOWEJ - 22,5 x 44,75m
POWIERZCHNIA - 1959 m2
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
KONSTRUKCJA
ARCHITEKTURA

BUDYNEK STANDARDOWY
363323
1872281
3437198

BUDYNEK PASYWNY LEMUR KLASA
A **
363323
1923811
3902195
różnica wynika z jakości termoizolacji i
okien

WENTYLACJA
INSTALACJA CO
INSTALACJE SANITARNE

364769
552614
211574

592088
408635
211574
różnica wynika z jakości central
wentylacyjnych i bardziej rozbudowanego
systemu grzewczego w wariancie
podstawowym

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

907474

SUMA
KOSZT M2
RÓŻNICA NA 1M2
RÓŻNICA CAŁOŚCIOWA
KOSZTY DODATKOWE DLA LEMURA KLASY A
DOFINANSOWANIE DO 1M2 (LEMUR KLASA A)
DOFINANSOWANIE W SUMIE (1959 m2x720 zł)
KOSZTY INWESTYCYJNE PO DOFINANSOWANIU
LEMUR

7709233
3935

961127
różnica wynika z zastosowania opraw LED

8362753
4269
334
653520
8
720
1410480

6952273
* KWOTY BRUTTO
** LEMUR - PROGRAM PRIORYTETOWY NFOŚiGW DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

żyć do wzrostu dobrobytu społecznego i jednostkowego oraz harmonijnego ułożenia relacji pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Czyste środowisko
może być budowane tylko w oparciu o lokalnych producentów, dystrybutorów i wykonawców tak, aby wspierać lokalną ekonomię i współtworzyć
lokalną społeczność.
Zsuzsanna Iwanicka rozpoczęła swe wystąpienie od refleksji, którą
przywołał przykład igloo. W jej rodzinnych stronach, na Węgrzech było
realizowane naturalne budownictwo pasywne zgodnie z definicją instytutu w Darmstadt, przez ludzi nie znających pojęć takich jak ekologia, czy
charakterystyka energetyczna. Najtańszym budulcem była ziemia i z niej
większość domów budowano osadzając je na osi wschód zachód, stosując werandy otwarte, które latem wejście osłaniały, a zimą dopuszczały
słońce. Mury tych budynków miały grubość jednego metra, co powodowało, że latem było chłodno, w zimie ciepło, przez co ogrzewanie nie było
kosztowne. Dopóki ludzie w tych domach mieszkali, dbali o to by ściany
nie podmakały i nie niszczały, dobrze służyły swym mieszkańcom. Jak je
opuścili i przestali remontować, powoli domy zaczęły zapadać się w ziemi. Dzisiaj na nowo odkrywa się coś co ludzie już dawno temu stosowali.
Dawniej budowano domy społecznie. Można zaobserwować powrót do
łask tych dawnych technik, a domy, które nie zostały zniszczone znów są
remontowane i zasiedlane.
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Z tej perspektywy widać, że w założeniach środowiskowych UE na plan
pierwszy jest wysunięta efektywność energetyczna, a pozostałe aspekty
ekologiczne są w mniejszym stopniu podkreślone. One powodują to, że
mówiąc o budownictwie zwraca się uwagę na jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną(EP), nie patrząc na pozostałe elementy, które
również są istotne. Z powodu położenia akcentu na przeciwdziałanie ociepleniu klimatu najwięcej środków finansowych jest kierowanych na ten
cel. Podkreśla się następujące kierunki inwestycyjne:
‒ eksploatacja odnawialnych źródeł energii,
‒ termomodernizacja istniejących budynków,
‒ projektowanie budynków energooszczędnych.
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób związanych z branżą
budowlaną na potrzeby badania z roku 2014 „Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce” wskazują jako Bariery rozwoju
budownictwa energooszczędnego następujące czynniki;
‒ informacyjne 24%;
‒ niska świadomość problematyki bud. energ. u inwestorów,
‒ brak doświadczonych projektantów i ekip wykonawczych,
‒ brak pokazowych budynków,
‒ brak szkoleń organizowanych np. przez dostawców technologii,
‒ prawno-administracyjne 21%;
‒ skomplikowane procedury i długi okres uzyskania zezwoleń,
‒ brak woli politycznej wspierania budownictwa energetycznego,
‒ niedostateczna promocja budownictwa zrównoważonego w zapisach
prawnych,
‒ finansowe 55%,
‒ niska dostępność i niewystarczające kwoty dopłat,
‒ brak systemu zachęt ze strony państwa,
‒ wysokie początkowe nakłady na technologię,
‒ kalkulowanie inwestycji bez kosztów eksploatacji,
‒ niewielki wpływ parametrów energetycznych budynku na jego wartość rynkową.
Patrząc na dane kosztów inwestycyjnych budynków pasywnych
(zestawiono wybrane inwestycje zrealizowane we współfinansowaniu
BOŚ w ramach programów NF15/40) widać że koszty tych inwestycji niekoniecznie są wyższe od budynków wykonanych w technologii tradycyjnej. Trzeba przy tym wiedzieć, że zupełnie inaczej buduje
się budynek pasywny. To powoduje że nie jest łatwo porównywać ich
koszty.
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Koszt jednostkowy
Koszt jednostkowy
Koszt całkowity stan
powierzchni ogrzewanej powierzchni całkowitej
Powierznia Powierzchnia surowy zamknięty wraz
Koszt elewacji
stan surowy zamknięty stan surowy zamknięty
ogrzewana całkowita
z instalacjami i izolacją
zewnętrznej
wraz z instalacjami i
wraz z instalacjami i
termiczną
izolacją termiczną
izolacją termiczną
2

[m ]
100,04
107,8
bd
138,37
185,31
186,6

2

[m ]
100,04
200,9
117
138,37
227,84
303,51

[PLN]
200349
343000
239218
194965
617237
504800

2

2

[PLN/m ]
2003
3182
bd
1409
3331
2705

[PLN/m ]
2003
1707
2045
1409
2709
1663

[PLN]
12990
20000
11600
12000
62625
112700

Koszty razem

[PLN]
213339
363000
250818
206965
679862
617500

Koszty inwestycyjne budynków standardowych o powierzchni 140 m2:
Niska cena

Średnia cena

Wysoka cena

[PLN]

[PLN]

[PLN]

Stan deweloperski zamknięty
Elewacja zewnętrzna oraz
instalacje, posadzki i parapety

140000

173000

230420

90230

116500

156000

Całkowity koszt budynku

230230

289500

386420

1645

2068

2760

Koszt jednostkowy [PLN/m2]

Wykonując te analizy został pominięty aspekt estetyczny, który może
znacząco wpływać na koszty. Brane były pod uwagę jedynie te czynniki
które świadczą o zapotrzebowaniu budynku na energię. Dlatego nie występuje w tym zestawieniu stan deweloperski zamknięty, ale są od razu
uwzględnione koszty instalacji i izolacji termicznej. Jak widać mitem jest
twierdzenie, że budynek pasywny jest droższy o minimum 20%. Jeżeli
budynek energooszczędny jest starannie zaprojektowany i poprawnie eksploatowany, to koszty mogą być porównywalne do domu postawionego
w technologii tradycyjnej.
Zestawienie przedstawia roczne koszty energii cieplnej dla budynków
w wybranych standardach energetycznych. Wykonując podobne zestawienie dla instalacji wodo oszczędnych, zagospodarowania wód opadowych
i ścieków szarych okazuje się, że koszty tych instalacji są tak wysokie, że przy
dzisiejszej cenie wody i ścieków zwrot z inwestycji jest znacznie dłuższy.
Szkoda bo oszczędność wody jest równie istotne jak małe zużycie energii.
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Nisko
energetyczny

Standardowy
Zapotrzebowanie na
energię cieplną
[kWh/m2rok]
Źródło energii cieplnej
Drewo
Węgiel kamienny
Ekogroszek
Gaz ziemny
Pellet
Olej opałowy
LPG
Energia elektryczna

120

95

do 31.12.2016

od 1.01.2017

40

Pasywny
15

Roczny koszt ogrzewania domu o powierzchni 140 m2 [PLN]
1344
1680
2016
2520
2688
3696
4032
9240

1064
1330
1596
1995
2128
2926
3192
7315

448
560
672
840
896
1232
1344
3080

315

504
1155

BOŚ posiada szeroką ofertę finansowania tego typu inwestycji. Osobno
można także finansować samą termomodernizację czy inne usprawnienia.
Można do niej zaliczyć:
Kredyt z klimatem dla małych i średnich przedsiębiorstw z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB 6) – Środki dostępne na programy
promujące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w ramach programu Climate Change Action. Przedsięwzięcia kwalifikowane to efektywność energetyczna w istniejących budynkach i budowa nowych budynków
o niemal zerowym zużyciu energii. Maksymalna wartość kredytu: 12,5 mln
EUR, a maksymalna wartość inwestycji: 25 mln EUR kredyt jest przyznawany do 85% wartości inwestycji netto. Minimalny okres finansowania wynosi 2 lata od daty podpisania umowy kredytu, a maksymalny jest ustalany
indywidualnie. Maksymalny okres realizacji inwestycji to 3 lata.
Kredyt z premią termomodernizacyjną zaprezentowano w poprzedniej
debacie. Podstawowym problemem premii termomodernizacyjnej jest
to, że warunkiem jej uzyskania jest wzięcie kredytu. Mając gotówkę nie
można się o nią starać. W sytuacji takiej trzeba też przeprowadzić audyt
energetyczny, wobec czego jest konieczność spełnienia znacznie większej
ilości wymogów. Wiele osób uznaje, że woli zrobić to samemu, bez konieczności dodatkowych formalności. Wiele tego typu środków efektywniej byłoby rozdysponowanych, gdyby nie było konieczności brania na nie
kredytu.
Kredyt ekooszczędny, jest przeznaczony dla firm redukujących koszty. Wysokość tego kredytu dla JST wynosi 100% wartości przedsię119

wzięcia z możliwością refundacji kosztów audytu energetycznego, a dla
pozostałych podmiotów 80-100% w zależności od kondycji finansowej
i oceny zdolności kredytowej klienta. Długość okresu kredytowania zależy
od kondycji finansowej klienta i jakości zabezpieczenia i wynosi maksymalnie 20 lat, a dla kredytów spłacanych z oszczędności do 10 lat. Marża
jest ustalana indywidualnie, brak też karencji w spłacie kapitału.
We współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej bank oferuje kredyty przeznaczone na wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska. Warunki finansowania są ustalane indywidualnie z każdym WFOŚiGW. Ponadto uzgadniane są przedmioty
finansowania zgodne z listą zadań priorytetowych konkretnego WFOŚiGW,
podmioty uprawnione do ubiegania się o finansowanie, 1 kwota kredytu
i jej udział w kosztach zadania, preferencje w zakresie oprocentowania lub
dopłaty do kapitału oraz okres kredytowania i karencji spłaty.
BOŚ oferuje następujące rodzaje mechanizmów wsparcia;
‒ kredyty ze środków Funduszu,
‒ dopłaty do oprocentowania,
‒ dopłatę do kapitału,
w ramach umów BOŚ-WFOŚiGW lub decyzji indywidualnych.
Maciej Surówka na zakończenie debaty podniósł następujące problemy. Są osoby fizyczne, które mają chęć podjęcia termomodernizacji bez
zaciągania kredytów. I należałoby skonstruować dla nich atrakcyjną ofertę.
Inną sprawą są kryteria jakie WFOŚiGW stawiają klientom. Od pół
roku w Małopolsce jest prowadzony program Jawor i wielu klientów
ma problem ze zdolnością kredytową. W tym przypadku Wojewódzki
Fundusz potrafi utrudniać im życie, stwierdzając, że trzy osobowa rodzina, gdzie wszyscy pracują, nie jest wstanie spłacać 400 złotych raty
miesięcznej.
W zachętach do poprawy standardu domu, pojawia się problem szarej
strefy. Jeżeli klient do programu nie uzyska dofinansowania 20%, które
musi udokumentować fakturami, to w przypadku gdy wykonawca budynku działa w szarej strefie i obniża mu cenę o podatek VAT to niewątpliwie
z tego korzysta. Poziom dotacji powyżej 30% powoduje, że szara strefa
staje się nieatrakcyjna. Wtedy opłaca się wziąć fakturę. Z punktu widzenia
państwa lepiej dać 30% dotacji, ale odzyskać to w VAT i innych podatkach.
Program LEMUR skierowany jest do gmin. Wspierać ma budownictwo
energooszczędne i pasywne w budynkach użyteczności publicznej. Hala
w Słomnikach jest jego sztandarowym przykładem, który jest przywoływany jako pierwszy, gdy mówi się o budynkach pasywnych. Jeżeli spraw120

dzić ile budynków postawiono dzięki temu programowi, to okaże się, że
na stronach Funduszu nie ma takiej informacji, ponieważ w ciągu pierwszych osiemnastu miesiącach działania w jego ramach powstały raptem
trzy inwestycje. Wytyczne, jakie postawiono w tym programie, były określone przez wymagania wyrażone jako procent wskaźników ustalonych
w Warunków Technicznych (WT). Program został zamknięty nie z powodu braku zainteresowania, ale przez to, że w obliczu nowych WT2017
wskaźniki były prawie niemożliwe do osiągnięcia. Oczywiście program
jest potrzebny i takie systemy wsparcia są niezbędne, ale potrzebne jest
zdroworozsądkowe podejście do budownictwa pasywnego.
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IX Debata 25 września 2017
Przyroda ‒ humanizm ‒ patriotyzm
W związku z trzydziestą siódmą rocznicą powołania Polskiego Klubu
Ekologicznego debatę poświęcono wybitnym postaciom polskiej ekologii.
Dla oddania ducha spotkania tego uroczystego spotkania postanowiliśmy
kolejne wystąpienia zaprezentować w oryginalnej wersji przesłanej przez
prelegentów.
Krystian Waksmundzki, założyciel PKE zauważył, że gdy mówi się
o ochronie przyrody i ochronie środowiska to nie można nie przywołać
Tych, którzy położyli szczególnie bezprecedensowe zasługi w tym zakresie.
Profesor Władysław Szafer i profesor Walery Goetel to dwaj wielcy Polacy i patrioci, których dokonania na polu ochrony przyrody i środowiska
nie mają sobie równych w Polsce i w Europie.
To uczeni i wizjonerzy, którzy już w pierwszej połowie XX. wieku dostrzegając wagę, skalę i dynamikę problemów ochrony przyrody, ale i środowiska, stworzyli podstawy ideowe, programowe, etyczne i humanitarne
pod dzisiejszą politykę środowiskową w skali nie tylko pojedynczych krajów, ale i kontynentów.
W czasie II wojny światowej prof. Władysław Szafer był Rektorem
Tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wojnie dał się poznać jako bezkompromisowy obrońca polskiej przyrody i środowiska. Razem z prof.
Walerym Goetlem protestował przeciwko nieprzemyślanym inwestycjom,
i bezrefleksyjnej industrializacji kraju nie liczącej się w najmniejszym
stopniu ze skutkami dla środowiska, przyrody i zdrowia Polaków.
Nie do przeceniania są zasługi Profesora dla ochrony polskich Parków
Narodowych, szczególnie: Tatrzańskiego, Babiogórskiego, Pienińskiego,
Białowieskiego, Ojcowskiego i ich otulin.
Profesor miał odwagę protestować w sprawach lokalnych np. w sprawie
ochrony Błoń Krakowskich przed zabudową osiedlem mieszkaniowym
czy w obronie drzew u wylotu ulicy Lubicz przy budowie linii tramwajowych do Nowej Huty. Dzięki protestom profesora Szafera mogło powstać
Rondo Mogilskie.
Z ogromnego powszechnie znanego dorobku naukowego Profesora
(ponad 700 prac naukowych i popularnonaukowych) wymienię dzieło:
„Ochrona przyrody i jej zasobów. Problemy i motywy”. Profesor był redaktorem tego dwu tomowego, monumentalnego dzieła, dającego nadal
aktualną wykładnię kompleksowo ujmowanej ochrony przyrody i jej zasobów czyli środowiska.
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Było mi dane bliżej poznać profesora Szafera od lat 60. XX wieku,
gdy już od wczesnego dzieciństwa „zarażony” przez dziadków i rodziców
bogactwem przyrody ojczystej i konicznością jej ochrony, włączyłem się
w aktywną działalność na polu kompleksowo ujmowanej ochrony przyrody i środowiska – sozologii.
Koncepcja kompleksowych badań sozologicznych i będącej ich wynikiem kompleksowej mapy sozologicznej, przedstawiona przeze mnie na
seminarium profesora Walerego Goetla w obecności profesora Władysława Szafera spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem i wysoką oceną
Panów Profesorów. Ta opinia oraz ich gorące życzliwe poparcie umożliwiło opracowanie kolejnych map sozologicznych. Od lat 60-tych XX wieku
w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego było mi dane opracować kompleksowe mapy sozologiczne: Krakowa, aglomeracji krakowskiej,
województwa krakowskiego czy Polski.
Zgodnie z radą Profesorów mapy sozologiczne opracowałem dla Parków Narodowych: Babiogórskiego, Tatrzańskiego, następnie Słowińskiego,
a także dla szeregu rezerwatów przyrody. Koncepcja mapy pozwoliła na
opracowanie „Kompleksowego programu turystyki i rekreacji w Polsce”.
Gdy na przełomie lat 60 i 70-tych XX wieku upublicznione zostały dane
dotycząca katastrofalnego stanu środowiska w Krakowie i aglomeracji krakowskiej, gdy rodziła się koncepcja Stref Ochrony Biofizycznej dla wielkiego Krakowa, bezwzględnej ochrony korytarzy przewietrzania Krakowa – to
profesorowie Szafer, Goetel i Brzeziński stali się gorącymi orędownikami
tego programu, w tym wprowadzenia dla Krakowa lex specialis. Szkoda, że
zlekceważono tę koncepcję i zaprzepaszczono szansę dla Krakowa.
Teraz, gdy korytarze zostały zabudowane, gdy coraz poważniejsze są
skutki skażenia środowiska w Krakowie, gdy wzrasta lawinowo zachorowalność na choroby środowiskowe, gdy na nowo odkrywany jest problem
smogu (opisywany już w latach 60. XX w.) i niestety jest prowadzona działalność pozorna czy pozorowana w dziedzinie ochrony środowiska – można
tylko wyrazić żal.
Profesor Władysław Szafer obok aspektów przyrodniczych i prawnych
ochrony środowiska i przyrody wskazywał także na istotne aspekty polityczne, etyczne, moralne („sumienie ekologiczne”), humanitarne, patriotyczne, zniszczeń przyrody, zanieczyszczeń i skażeń środowiska. Gdy
w latach 70-tych XX wieku powstała inicjatywa powołania pod patronatem Prezydium oddziału PAN w Krakowie Studium Ochrony Środowiska
Człowieka została ona podjęta i zaakceptowana, by Studium nosiło imię
profesora dr Władysława Szafera.
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Wojciech Krzaklewski przedstawił wspomnienie o profesorze Stefanie Myczkowskim (1923-1977)
W latach siedemdziesiątych XX wieku Profesor był niekwestionowaną,
pierwszoplanową postacią ruchu ochrony przyrody w Polsce. Główne hasło Jego życia brzmiało: „Ochrona przyrody ochroną człowieka!” Mawiał
przy tym: „nas ekologów uważa się często za pięknoduchów, konserwatystów, którzy za wszelką cenę chcą zachować przyrodę w stanie nietkniętym. To nieprawda – zmiany są konieczne, ale takie tylko, które nie pogorszą sytuacji, lecz ją polepszą” (wypowiedź profesora Myczkowskiego dla
miesięcznika Polska (nr. 6, 1977) „Goethe na wyspie miliona kwiatów”).
W dziele życia, książce pt. „Człowiek, przyroda, cywilizacja” profesor pisał: „Mamy wkroczyć na arenę ziemi z działaniem zapobiegawczym
oraz naprawczym. Chodzi o utworzenie szerokiego społecznego frontu
działania, nie biurokratycznego, lecz złożonego z ludzi, którzy chcą dostrzec prawdę o możliwości właściwego działania w ochronnym kształtowaniu przyrody. Wiedza o środowiskach przyrodniczych powinna się znaleźć w programach nauczania. Bez sensu są próby ujarzmienia przyrody.
Jeżeli nadal będziemy niweczyć bariery układów przyrodniczych biosfery,
zostaniemy straszliwie „pouczeni” o właściwym nam miejscu na arenie
życia. Jest w tym pewna nieuchronność, jednakże jedynie częściowa. Od
człowieka z pewnością bowiem zależy rozwój wypadków. To zadecyduje
o przyszłości człowieka na ziemi”.
Dziełem życia profesora Stefana Myczkowskiego była też społecznikowska pasja z jaką realizował posłanie swojego mistrza Władysława Szafera, prekursora polskiego ruchu społecznego ochrony przyrody.
Był niezapomnianym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej (wygłosił
w Polsce i za granicą ponad 800 wykładów, prelekcji, odczytów i prezentacji ilustrowanych pięknymi kolorowymi przeźroczami). Wzbudzały one zachwyt zarówno formą jak i treścią. Profesor Myczkowski otrzymywał liczne
zaproszenia, którym nie sposób było podołać. W bibliografii naukowej liczącej ponad 230 pozycji znajduje się wiele wartościowych prac poświęconych ekologii i strukturze lasów karpackich, drzewostanom tatrzańskim,
biologii i ekologii wielu gatunków drzew, fitosocjologii zbiorowisk leśnych,
ochronie lasów itp. W dorobku znajdują się liczne monografie, studia, artykuły, podręczniki skrypty oraz prace metodyczne. Anegdotą stał się pewien
fakt – otóż w czasie przeprowadzki z ul. Św. Marka na al. 29-tego Listopada
do tworzonych wówczas zalążków Wydziału Leśnego w Krakowie, Profesor jechał na pace samochodu, wśród mebli, i tam siedząc na taborecie przy
stoliku pisał na maszynie tekst kolejnej publikacji. Wśród nich wyróżnia się
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książka ,,Człowiek, przyroda, cywilizacja” opublikowana w roku poprzedzającym tragiczną śmierć Profesora. Jest to obszerny zbiór przemyśleń filozoficzno-przyrodniczych na temat miejsca człowieka w przyrodzie oraz
mądrego kształtowania jej zasobów i ochrony całej biosfery.
Był gorliwym obrońcą przyrody, bardzo zaangażowanym w podjęte
działania. Mało kto wie, że dzięki wybitnym umiejętnością dyplomatycznym Profesora, Jego konsekwencji i pryncypialności w sprawach ochrony
przyrody, udało się zapobiec wielu złym pomysłom i projektom, których
realizacja prowadziłaby do dewastacji i degradacji walorów przyrodniczych. Oto kilka udanych batalii:
– wymuszenie korekty przebiegu planowanej autostrady A4, w pierwszej wersji prowadzącej do podzielenia kompleksu puszczy Niepołomickiej,
– przyczynienie się do likwidacji Huty Aluminium w Skawinie, zwłaszcza poprzez negatywną opinię Wojewódzkiego Komitetu Ochrony
Przyrody, gdzie Profesor jako przewodniczący zajął jednoznacznie
krytyczne stanowisko. Na podstawie tej opinii Bank Polski odmówił
finansowania Huty,
– wymuszenie zmian w planach zagrażających Ogrodowi Botanicznemu w Krakowie. W tej sprawie Profesor napiętnował jednego z administratorów naszego miasta, nie przebierając w słowach. On jakoś
się nie obraził, a ogrodu nie ruszono,
– niedopuszczenie do wycięcia pod tor narciarski płatów kosodrzewiny
z Pośredniego Goryczkowego Wierchu w Tatrzańskim Parku Narodowym,
– niedopuszczenie do budowy „daczy” bossów partyjnych celebrytów
w Parku Ojcowskim,
– batalie o drzewa krakowskich Plant i wiele innych.
Profesor powtarzał: „edukacja, przede wszystkim edukacja!”
W tej materii miał ogromne sukcesy, a Jego wielkim osiągnięciem była
organizacja Podyplomowego Studium Ochrony Przyrody przy Akademii
Rolniczej w Krakowie. Było to pierwsze w Polsce Studium Podyplomowe „Ochrona przyrody”. Pierwsza edycja odbyła się w roku akademickim
1969/1970. Po przedwczesnej śmierci Profesora, Rektor i Senat Akademii
Rolniczej nadali Studium imię Profesora. Liczba słuchaczy, którzy ukończyli to Studium sięga tysiąca osób. Profesor był świetnym dydaktykiem,
wykładowcą, wychowawcą ukochanym przez młodzież. Wykładał botanikę leśną piękną polszczyzną. Ofiarnie i z pełnym zaangażowaniem pracował z młodzieżą. Rośliny opisywał i ilustrował na przeźroczach. Posze125

rzał naszą wiedzę na obozach kół naukowych. Najbardziej utkwił mi obóz
w Tatrach w lipcu 1967 roku. Czuło się Jego umiłowanie przyrody i głęboki patriotyzm. Musiało się to przełożyć na zafascynowanie uczniów pięknem i harmonią lasu. Nie krył się z tym, że z rzeczy ziemskich najbardziej
kochał las. Na wykłady i prelekcje przyciągał tłumy. Opuszczenie wykładu było ogromną stratą.
O wyjątkowej atrakcyjności Jego wykładów niech świadczy fakt
uczestnictwa w nich nie tylko studentów z danego roku Wydziału Leśnego, ale osób z innych uczelni, a nawet osób prywatnych. Miałem szczęście
być magistrantem Profesora, który pomagał mi w realizacji rozprawy magisterskiej w Tatrach, zwłaszcza w opracowaniu planu badań terenowych,
przesyłając na mój adres zalecenia i propozycje w specjalnych notkach
i listach. Był opiekunem licznych magistrantów, którzy pod jego surowym, lecz dobrym i sprawiedliwym okiem przygotowali ponad 60 prac.
Promował również wielu doktorów. To najdobitniej świadczy, jak bardzo
młodzież ceniła jego wiedzę i osobowość. Można nawet powiedzieć, że na
tej młodzieży nigdy się nie zawiódł. Jej też dedykował wspomniane już
dzieło życia książkę ,,Człowiek – przyroda – cywilizacja”.
Jak już pisałem Profesor Myczkowski był w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku niekwestionowanym autorytetem z zakresu ochrony
przyrody. Jego wysiłek i dorobek na tym polu był znany nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami, o czym świadczy między innymi przyznanie
Mu w 1976 r. Nagrody Europy Fundacji im. J.W. Goethego za osiągnięcia naukowe z dziedziny ochrony i kształtowania krajobrazu. Uroczystość
wręczenia nagrody odbyła się na wyspie Mainau na Jeziorze Bodeńskim
w Szwajcarii zwanej wyspą miliona kwiatów.
Tak zwane laudatio o osiągnięciach Profesora wygłosił minister leśnictwa Holandii, bez miary wychwalając Jego zasługi. Profesor odpowiedział, że miał wrażenie, że to nie o nim, tylko o kimś innym była mowa.
Następnie pokazał wielką klasę, bowiem zacytował z pamięci pięciowiersz
Goethego, napisany w zadumie po wycieczce do Lueneburger Heide:
„Noch starrt das Land von fremden Zentnermassen;
Wer gibt Erklaerung solcher Schleudermacht?
Der Filosoph, er weiss es nicht zu fassen!
Da liegt der Fels,man muss ihn liegen lassen,
Zuschanden haben wir uns schon gedacht”
Po wygłoszeniu wiersza Profesor powiedział: „widzicie Państwo, 150
lat temu, kiedyśmy jeszcze nic nie wiedzieli o epoce zlodowacenia, genialna intuicja podpowiedziała poecie, że narzutowe głazy w Lueneburger
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Heide odbyły wędrówkę przeniesione jakąś nieznaną siłą”. Oklaskom nie
było końca (za miesięcznikiem Polska nr 6/1977 str. 47).
W jednym z wywiadów jakiego udzielił Profesor na kilka miesięcy
przed śmiercią (Biuletyn PKE styczeń 2003 ekoedukacja; artykuł pt. „Profesor Stefan Myczkowski – patron nagrody SDP”) mówił:
„Ochrony Przyrody nie można stawiać w jednym rzędzie z wąskimi
dziedzinami nauki jak np. fizyka, chemia, botanika czy antropologia. Nie
jest Ochrona Przyrody przede wszystkim nauką, czemu chcę stanowczo
dać wyraz. Ochrona przyrody, a właściwie ochrona i kształtowanie środowiska – to działalność, na którą składają się cztery podstawowe piony:
najważniejszy to pion polityczny, bowiem polityczny krąg działania jest
w ochronie i kształtowaniu środowiska decydujący; następny to pion gospodarczy. Tu chodzi o użytkowanie przyrody nie eksploatację. Eksploatację i szkodnictwo łączy jeden znak równości. Trzeci to pion społeczny
czyli tworzenie szerokiego frontu społecznego, poprzez edukację. Społeczny front kształtują: nauczyciel i polityk, publicysta oraz społecznik,
każdy kto zna prawdę przekazuje ją innym, temat po temacie, dzień po
dniu. Ostatni pion działania to nauka. Na pytanie czy w dziedzinie ochrony
i kształtowaniu środowiska nauka się sprawdziła Profesor odpowiedział
– nie. Według Profesora było niewielu pracowników nauki, którzy starali się przekazać swe naukowe dociekania planistom, przedsiębiorstwom,
czy też gospodarzom terenów. Najczęściej kończyło się na opublikowaniu wyników badań w specjalistycznych periodykach. Szkoda. Te cztery
kierunki działania współokreślające ochronę i kształtowanie środowiska
życia człowieka: polityczny, gospodarczy, społeczny i naukowy, są trudne do realizacji i wymagają ludzi kompetentnych i uczciwych. Współczesna cywilizacja wymaga od nas byśmy się etyki uczyli wszyscy, zawsze
i wszędzie, a z określeniem pojęcia sumienie ekologiczne nie będziemy
mieć problemu”.
Profesor był głęboko wierzącym katolikiem. Z wiary czerpał siły do
tytanicznej pracy. Patriotyzm i wiara nadawały Jego osobowości twardość
szlachetnego kamienia. Wyniósł je z rodzinnego domu w Jankowicach
koło Jarosławia. O Jego wierze świadczył najlepiej stosunek do drugiego
człowieka oraz franciszkańskie umiłowanie przyrody i mądrości. Pozostawił po sobie trwały ślad w nauce polskiej i wzór do naśladowania. Był to
wielki autorytet.
Z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Stefana Myczkowskiego 29 listopada 2013 r. na Wydziale Leśnym w Krakowie w Collegium Sokołowskiego miała miejsce doniosła uroczystość nadania imienia
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Profesora Stefana Myczkowskiego Sali wykładowej nr III . Poprzedziła ją
Msza św. odprawiona w intencji Profesora w Kościele Pana Jezusa Dobrego Pasterza.
Zbigniew Myczkowski i Roman Marcinek wspominali profesora Janusza Bogdanowskiego 1929-2003.
Na kilka dni przed świętami Wielkiej Nocy – 16 kwietnia 2003 zmarł
po mężnym zmaganiu się z ciężką chorobą profesor Janusz Bogdanowski. Był przede wszystkim architektem krajobrazu, współtwórcą tak zwanej „krakowskiej szkoły” w tej dziedzinie, będąc kontynuatorem swoich
mistrzów – profesorów: Gerarda Ciołka, Zygmunta Nováka i Tadeusza
Tołwińskiego. Był też autorytetem i wybitnym znawcą sztuki ogrodowej,
urbanistyki i architektury fortyfikacyjnej, a także niestrudzonym obrońcą
zabytków, znakomitym nauczycielem akademickim i powszechnie poważanym uczonym. Profesor Janusz Bogdanowski był bezkompromisowo
i całkowicie oddany ochronie ojczystego krajobrazu, swoją ogromną wiedzą chętnie dzielił się z każdym, komu drogie są pamiątki przeszłości. Profesor nie musiał skrupulatnie pisać przed nazwiskiem wszystkich tytułów
naukowych, nie musiał szczelnie zadrukowywać wizytówki funkcjami,
honorami i członkostwami międzynarodowych towarzystw, wystarczyło
mu być Januszem Bogdanowskim, skromnym, powszechnie lubianym,
poważanym człowiekiem i autorytetem naukowym.
Janusz Jan Kanty Bogdanowski, urodził się 16 sierpnia 1929 w Krakowie. Jego ojciec – Wincenty Bogdanowski był wiceprezydentem Królewskiego Miasta do chwili zajęcia go przez okupanta w 1939 roku, a on
sam – kapralem Armii Krajowej. Od młodości pasjonowało Go ojczyste
dziedzictwo kulturowe. Wpłynęło to w istotny sposób na rozbudzenie pasji wszechstronnego badacza, obrońcy dzieł natury i kultury. Z biegiem
lat zaowocowało powszechnie uznawanym mianem czołowego znawcy
zagadnień architektury krajobrazu, ochrony zabytkowych parków i ogrodów, architektury militarnej i konserwatorstwa.
W roku 1964 doktoryzował się pod kierunkiem profesora Gerarda
Ciołka, już w roku 1967 habilitował się, w roku 1978 został profesorem
nadzwyczajnym, a w 1992 – zwyczajnym. W latach 50. aktywnie współpracował z profesorem Zygmuntem Novákiem nad koncepcją utworzenia jurajskich parków krajobrazowych – jedną z najnowocześniejszych
wówczas idei ochrony krajobrazu w kraju, a nawet w Europie. W roku
1963 stworzył własną, oryginalną metodę wnętrz i jednostek architektoniczno-krajobrazowych JARK–WAK, zapoczątkowaną w opracowaniu:
„Studium wartości krajobrazowych Sandomierza i okolic”, którą pogłębił
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w studiach do zamków jurajskich Mirowa i Ogrodzieńca w 1964. W 1968
wydał skrypt „Konserwacja i kształtowanie w architekturze krajobrazu”.
W 1973 wraz z Zygmuntem Novákiem i Marią Łuczyńską-Bruzdową
opracował wielokrotnie wznawiane dzieło „Architektura krajobrazu”, a w
roku 1976 wydał „Kompozycję i planowanie w architekturze krajobrazu”.
W 1977 doprowadził do powstania na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej Zakładu Architektury Krajobrazu, przekształconego
w Instytut Architektury Krajobrazu, którego był założycielem i dyrektorem (1992-1995), a w roku 1997 wyodrębnił z niego własną Samodzielną
Katedrę Teorii Architektury Krajobrazu i Kompozycji Ogrodowej. Prócz
blisko tysiąca publikacji naukowych miał na swym koncie kilkadziesiąt
projektów z zakresu urbanistyki, konserwacji i zieleni, w tym prace indywidualne i zespołowe m.in. system zieleni Krakowa w oparciu o dawny system fortyfikacji, Planty Krakowskie, Jurajskie Parki Krajobrazowe,
otoczenie stopnia wodnego pod Tyńcem, czy ostatnio – ogrody Zamku
Królewskiego w Warszawie i seminarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.
W pracach naukowych Profesora dominowały zagadnienia konserwatorskie: urbanistyczne, architektoniczne, z zakresu sztuki ogrodowej, ochrony krajobrazu oraz opracowania metodyczne do studiów planowania
krajobrazu, prace słownikowe, systematyka architektury obronnej. Wiele
z nich na zawsze weszło jako dzieła klasyczne do nauki polskiej.
Stale współpracował ze służbami konserwatorskimi. Od wczesnych lat
90. intensywnie angażował się w prace centralnych władz konserwatorskich w Polsce, przyjmując m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Sztuki, Wiceprzewodniczącego
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.
W latach 1995-98 Minister Kultury i Sztuki oraz Generalny Konserwator Zabytków powierzyli Profesorowi V Program Krajowy „Ochrona
i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego Polski”. Nie sposób
w tym miejscu nie wymienić niektórych pełnionych przez Profesora funkcji: Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie – przez ponad 30 lat redaktor „Tek KUiA”,
członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska i Wojewódzkiej Małopolskiej Rady Ochrony Środowiska, wielokrotny Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Krakowie, członek rad naukowych parków narodowych, członek Rady Naukowej „Europa Nostra” czy
Komitetu Ekologii Krajobrazu Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN.
Za swoją działalność został nagrodzony wieloma najwyższymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
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Pogrzeb Profesora, który zgromadził wokół Najbliższych Zmarłego
kilkaset osób: przedstawicieli władz państwowych i uczelni, przyjaciół,
wychowanków, współpracowników, studentów, członków czołowych stowarzyszeń naukowych i organizacji społecznych odbył się 22 kwietnia
2003 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Piotr Laidler i Anna Bilska-Wilkosz przedstawili postać profesor
Marii Gumińskiej.
Maria Gumińska urodziła się 4 stycznia 1928 roku w Zakopanem
w znanej rodzinie nauczycielskiej Zdybów. Dyplom lekarza medycyny
uzyskała w 1953 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im.
Mikołaja Kopernika w Krakowie.
Będąc jeszcze studentką, w 1950 roku została młodszym asystentem
w Katedrze Chemii Fizjologicznej kierowanej przez profesora Bolesława
Skarżyńskiego. Po ukończeniu studiów kontynuowała pracę w Katedrze.
Stopień doktora medycyny na Wydziale Lekarskim AM uzyskała w 1962
roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Oddychanie i efekt Crabtree
w komórkach nowotworów ludzkich”.
Maria Gumińska w działalności naukowej skupiała się głównie na metabolizmie komórki nowotworowej, wykazując, iż podstawą zaburzeń
metabolicznych jest zmiana aktywności kluczowych enzymów glikolizy,
a zwłaszcza kinazy pirogronianowej, bezpośrednio włączonej w proces
tworzenia energii.
Znaczną część swojego życia Maria Gumińska poświęciła problemom
ekologii i szeroko pojętego wpływu środowiska na zdrowie człowieka. Była
członkiem Prezydium Rady Ochrony Środowiska Miasta Krakowa, a także
jednym ze współtwórców Polskiego Klubu Ekologicznego, w którym od
roku 1983 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego.
Początek pasji i zaangażowaniu, z jakim Profesor zajęła się problemami
ekologii dały badania naukowe poświęcone toksycznemu działaniu związków fluoru na proces glikolizy w ludzkich erytrocytach. Badała również
wskaźniki biochemiczne w moczu i krwi osób mieszkających w Skawinie
i jej okolicach oraz pracowników Huty Aluminium w Skawinie, a także mieszkańców Chorzowa. Zorganizowała jedną z pierwszych w Polsce
konferencji naukowych na temat wpływu fluoru na zdrowie człowieka
i przyczyniła się do wydania specjalnego zeszytu, zawierającego cykl
interdyscyplinarnych prac poświęconych temu zagadnieniu. Jej uporowi
oraz odwadze głoszenia nie zawsze popularnych prawd, Kraków i Ziemia
Krakowska zawdzięcza między innymi zamknięcie wydziału elektrolizy
Huty Aluminium w Skawinie (7 stycznia 1981 roku).
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W 1992 roku jako Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego reprezentowała Polskę na zorganizowanym w Rio de Janeiro Szczycie Ziemi. Szczyt
skupił przedstawicieli rządów 180 państw, którzy na sesjach plenarnych
przedstawiali problemy ekologiczne swych krajów i deklarowali swe stanowiska w odniesieniu do problemów globalnych, a także w komisjach
dyskutowali ewentualne zmiany i poprawki dokumentów. Maria Gumińska w ramach swojego wystąpienia przedstawiła sprawę zagrożeń ekologicznych i zdrowotnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Działalność Marii Gumińskiej w dziedzinie ekologii, wykłady, referaty,
liczne opracowania monograficzne i popularne przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania ludzi problemami ochrony środowiska, o co niestrudzenie walczyła. Jej aktywność na tym polu została doceniona także
poza granicami Polski, a sylwetka – przykład niestrudzonej animatorki
działań proekologicznych – pięknie przedstawiona w książce autorstwa
Mary Breton pt.: „Women Pioneers for the Environment” w rozdziale:
„Maria Gumińska (1928-1998). Kraków`s Pollution Buster” (1998, Boston, s. 154-160).
Prof. Maria Gumińska była wysoko cenionym nauczycielem akademickim i wychowawcą młodej kadry. Działalność dydaktyczną ze studentami
Wydziału Lekarskiego w zakresie chemii fizjologicznej rozpoczęła już
jako studentka w 1950 roku. Od 1973 roku prowadziła nieprzerwanie do
swej nagłej, niespodziewanej i przedwczesnej śmierci zajęcia w zakresie
biochemii, chemii klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej ze studentami
Wydziału Farmacji i Oddziału Analityki Medycznej, który powstał w roku
akademickim 1977/78.
Jest współautorem czterech wydań skryptu „Ćwiczenia z chemii ogólnej i fizjologicznej dla studentów medycyny”, trzech wydań podręcznika
„Wybrane metody z chemii klinicznej dla techników farmacji”, czterech
wydań podręcznika „Ćwiczenia z chemii ogólnej i fizjologicznej”, a także
współautorem i redaktorem skryptu (dwa wydania) „Ćwiczenia z chemii
klinicznej dla studentów analizy klinicznej”. Jest również współautorem
rozdziałów w „Enzymologii klinicznej” oraz w podręczniku „Zarys farmacji klinicznej”, jak również haseł biochemicznych w „Leksykonie Farmacji”. Już po śmierci Profesor został wydany podręcznik „Zarys biochemii dla studentów farmacji”.
Wypromowała ponad 70 magistrów farmacji i analityki medycznej oraz
9 doktorów, w tym 4 spośród swoich najbliższych współpracowników.
W latach, gdy pełniła funkcję specjalisty wojewódzkiego z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na terenie województwa krakowskiego, 15 lekarzy
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i 7 magistrów farmacji uzyskało pod jej kierunkiem specjalizację z zakresu diagnostyki laboratoryjnej lub analityki klinicznej. W tym okresie
była również organizatorką kilku kursów szkolenia podyplomowego dla
pracowników laboratoriów z różnych ośrodków w Polsce.
Pozostawiła po sobie ogromne dziedzictwo dokonań i zamierzeń.
Pozbawione osobistej refleksji, choćby najrzetelniej i najtrafniej dobrane informacje i wspomnienia o życiu wybitnego człowieka, zwłaszcza tak
wrażliwego na prawdę i uczulonego na jej wagę, rolę edukacji w życiu
społeczeństw i ponad partykularnego, mądrego patrzenia na otaczającą
nas naturę, nie są w stanie oddać i nie odsłaniają bardziej osobistych, wewnętrznych warstw przemyśleń, motywacji podejmowanych przez tego
człowieka działań.
Moje, choć nieczęste, można by rzec niekiedy wręcz zdawkowe, kontakty i rozmowy z Profesor, dają mi poczucie, że mogę sobie pozwolić na
odrobinę, wykraczających poza standardowy wymiar wspomnień, refleksji i przemyśleń dotyczących Jej osoby.
Urodziła się w surowym otoczeniu pięknej, ale i wymagającej hartu
ducha i ciała przyrody Tatr i tam z uznaniem i poszanowaniem dla podstawowych praw natury kształtowała się jej osobowość. Można domniemywać, że nauczycielska rodzina w niemal świeżo co odrodzonej – po
ponad wiekowej niewoli – Polski, mająca poczucie misji edukacyjnej
w pilnie wymagającym kształcenia i rozwoju środowisku przyczyniła się
do uformowania niezwykle pracowitej, uczciwej, rzetelnej, odpowiedzialnej niezłomnej, ale i wrażliwej osobowości Marii Gumińskiej. Miałem
możliwość poznania Profesor dopiero w początkowych latach 70-tych
XX wieku, kiedy spotkałem ją przypadkowo odwiedzając moją matkę, też
lekarza, bakteriologa. Maria Gumińska pełniła wówczas funkcję Wojewódzkiego Konsultanta ds. Diagnostyki Laboratoryjnej. Kończyłem wtedy studia na kierunku chemia, na Wydziale Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu
Jagiellońskiego i zetknięcie się z Profesor, tak naprawdę, po raz pierwszy w mym życiu i na taką skalę uzmysłowiło mi istnienie ścisłej relacji
pomiędzy materią moich studiów, a szeroko rozumianą medycyną. Mogę
z dużą dozą uczciwości w odniesieniu do swoich wspomnień powiedzieć,
że Profesor Maria Gumińska otworzyła mi drzwi do nowego wymiaru,
do nieznanego mi wówczas świata pojęć i działań. Sądzę, że bez Niej nie
realizowałbym się tak, jak to mniej lub bardziej udolnie próbowałem czynić. Miałem później wielokrotnie okazję słuchać, obserwować Profesor
w Instytucie Biochemii Lekarskiej, w którym oboje i trochę dzięki niej
pracowaliśmy. Była bardzo wymagającą, przede wszystkim dla siebie,
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przez co dawała swoją osobą przykład zaangażowania w pracę, bezkompromisowości w dążeniu do wyznaczonych sobie i współpracownikom
celów. Nie była łatwą szefową, cel czasami „uświęcał środki”, a ponieważ
nie wszyscy są w stanie z tym samym zaparciem i przekonaniem realizować wyznaczone działania, spotykała się nie zawsze ze zrozumieniem
czy akceptacją. Ale nie walczyła o poklask, walczyła zawsze o sprawę tak
jak ją rozumiała. Konflikty były czasem nieuniknione. Była szczególnie
wymagająca wobec kobiet, gdyż tak została w dzieciństwie i młodości
ukształtowana. Walczyła i obligowała do tego swoich współpracowników,
aby wraz z Nią dążyli do doskonalenia swej działalności naukowej i dydaktycznej. Tego bezwzględnie i bezkompromisowo wymagała.
Ekologia była obszarem spoza zakresu bezpośrednich działań w codziennej pracy. To osobna i bardzo osobista pasja jakiej się w pewnym momencie niemal bez reszty poświęciła. Rozważała pisząc, walcząc o uzmysłowienie społeczeństwu, również władzom, jakie znaczenie dla jakości
istnienia ma stan przyrody, która nas otacza. Pozostawiła po sobie wielką
spuściznę, zarówno jeśli chodzi o podstawową działalność akademicką,
jak i tak ważną i oczywistą sferę, jaką jest ekologia.
Nigdy nie zapomnę profesor Marii Gumińskiej, osoby, którą zupełnie
przypadkowo – jako syn mojej matki – spotkałem u progu mej świadomej,
zawodowej działalności, i która swoją osobowością, entuzjazmem do pracy i nie wyczerpywalnymi zasobami energii skierowała mnie na fascynującą, przyrodniczą drogę przez życie.
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X Debata 23.10.2017
Parki Narodowe
Zbigniew Witkowski rozpoczął od przedstawienia problemów Parków
Narodowych, które są podobne na całym świecie.
Pierwszym problemem są finanse. Niegdyś mówiło się, że to w parkach narodowych w trzecim świecie można się zetknąć z poważnymi
trudnościami finansowymi, że są one okradane przez kłusowników czy
lokalną społeczność. Dzisiaj głosy o niedofinansowaniu parków narodowych płyną również z takich krajów jak Niemcy, Stany Zjednoczone czy
Australia, gdzie również są one spychane na margines zainteresowania
społecznego.
Ostatnio ukazało się bardzo obszerne opracowanie na temat finansów
parków narodowych w Polsce (Babczuk, Kachniarz 2015), które warto
przynajmniej przedstawić zarysie. Struktura przychodów parków narodowych tyko w ok. 1/3 składa się ze środków pochodzących bezpośrednio
z budżetu państwa. Pozostałe ok. 67% środków finansowych pochodzi
z innych źródeł, wśród których największą część (38%) stanowią przychody własne. Aby uzmysłowić sobie w jak trudnych warunkach finansowych pracuje większość parków narodowych, warto przytoczyć dane
tych samych autorów pokazujące jaki procent wynagrodzeń pracowników
parku pokrywa dotacja budżetowa. Okazuje się, że w parkach: słowińskim, tatrzańskim, babiogórskim i karkonoskim wielkość funduszu płac
stanowi ponad 120% wartości dotacji. Ponadto parki: magurski, pieniński,
ojcowski i roztoczański zmuszone są pokrywać swoje wydatki płacowe
ze źródeł pozabudżetowych. W pozostałych 15 parkach dotacja budżetowa pokrywała wydatki dotyczące funduszu płac. Jedynie w kilku parkach
– w Narwiańskim Parku Narodowym, Gorczańskim Parku Narodowym,
Kampinoskim Parku Narodowym, Parku Narodowym Borów Tucholskich
i Poleskim Parku Narodowym wydatki płacowe mieszczą się poniżej 80%
wartości dotacji.
Podsumowując wnikliwą analizę budżetów parków narodowych wspomniani autorzy tak piszą „Jednym z symptomów niedostatecznego poziomu finansowania parków narodowych jest wynik finansowy netto parków
narodowych. W zdecydowanej większości parków narodowych jest on
wyraźnie ujemny. Oznacza to, iż przychody nie pokrywają kosztów działalności. Nie wszystkie koszty w ujęciu księgowym wiążą się jednak z wypływem środków finansowych. Dotyczy to zwłaszcza amortyzacji. Stąd
pokusa ustalania dotacji na poziomie nie gwarantującym pełnego pokry134

cia kosztów amortyzacji. Polityka taka prowadzi jednak do dekapitalizacji
majątku publicznego znajdującego się w gestii parków narodowych”.
Na dochody własne składają się dwa główne źródła – turystyka i pozyskiwanie drewna. Niestety w Parkach Narodowych mówi się o przebudowie drzewostanu, co skutkuje wycinką drzew. W niektórych parkach
przybiera to zastraszające rozmiary, pojawiają się głosy, że tnie się tam
więcej niż w lasach gospodarczych Puszczy Białowieskiej. Jednak trzeba
zrozumieć punkt widzenia dyrektora Parku Narodowego, który musi zamknąć budżet.
Druga grupa problemów parków narodowych jest związana z udostępnianiem parku narodowego. Nazwa park narodowy uświadamia nam,
że obszar chroniony pod tą nazwą powinien być udostępniany narodowi
(społeczeństwu). Udostępnianie to przyjmuje wiele form, wśród których
do najważniejszych należą: udostępnianie do celów naukowych, udostępnianie rekreacyjne i turystyczne, udostępnianie w celach sportowych, udostępnianie dla potrzeb kultu religijnego, a także udostępnianie dla służb
ochrony państwa, służb ochrony zdrowia i życia turystów. Wiele z tych
aktywności może powodować zagrożenie przyrody i środowiska parku.
Najpoważniejszym i najbardziej masowym zjawiskiem obserwowanym w parkach narodowych jest aktywność turystyczna i rekreacyjna. Lawinowo rośnie ruch turystyczny w parkach narodowych. Ilość odwiedzin
to kilkanaście milionów rocznie, po podzieleniu tej liczby na dwadzieścia
trzy parki daje to liczbę pół miliona odwiedzin średnio na park. Trzy najważniejsze z nich to:
Degradacja walorów parku i stała konieczność monitorowania szkód
oraz zapobiegania postępującej degradacji. Turystyka oddziałuje negatywnie na wszystkie składowe krajobrazu i ekosystemów parku narodowego. Zgodnie z teorią wzrost natężenia ruchu powoduje wzrost zagrożenia
przedstawiany w postaci prostej zależności liniowej (Manning 2002). Jednakże doświadczenie uczy nas, że często nawet niewielki wzrost natężenia
ruchu turystycznego może powodować silne negatywne konsekwencje,
w innych przypadkach natomiast, nawet znaczne natężenie ruchu nie powoduje zauważalnych skutków przyrodniczych (Mc Cool 2002). Znakomitym przykładem trwałego dysonansu w krajobrazie, oddziałującego na
znacznej przestrzeni, jest wybudowanie okazałego schroniska turystycznego na szczycie Śnieżki w Karkonoskim Parku Narodowym. Podobnych
przykładów mamy niestety wiele, jednym z typowych jest również usytuowana na szczycie Jaworzyny Krynickiej górna stacja kolei gondolowej.
Obiekty i obszary przyrodnicze podlegają degradacji z różną intensyw135

nością np. wydeptywanie łąki jest o wiele mniej widoczne w skutkach
niż wydeptywanie z tym samym natężeniem runa leśnego. Zjawiskiem,
na które nie zwracamy początkowo uwagi jest stopniowa synantropizacja
zwierząt, korzystających z „dobroci” turystów. Stan, kiedy dzikie zwierzę
bez obaw podchodzi do oferującemu mu turysty jakieś smakołyki zauważamy dopiero wówczas, kiedy zwierzęta zaczynają się nachalnie dopominać o przynależną porcję pożywienia. Powyższe przykłady są jedynie
ułamkiem podobnych problemów przed jakimi stoją służby parków narodowych w zetknięciu z masową turystyką.
Drugim istotnym elementem udostępniania parku narodowego dla turystyki jest zachowanie bezpieczeństwa podczas poruszania się turystów
po szlakach, a także dbanie o ich dobrostan podczas wędrówki. Według
Manninga (2011) dobrostan turysty w miejscu destynacji zależy w dużym stopniu od przygotowania szlaków, czystości na trasie, ale także od
zagęszczenia innych odwiedzających. Okazuje się, że duże zagęszczenie
zwiedzających wywołuje stres, a wraz ze wzrostem liczby ludzi wokół nas
zmniejsza się akceptowalność warunków, aż do granicy po przekroczeniu
której część turystów przestaje chcieć wypoczywać w takim otoczeniu.
Widać to dobrze przy schronisku w Morskim Oku, gdzie tłumy turystów
skutecznie odstraszają tych poszukujących ciszy i kontaktu z naturą. Nie
bardzo się da temu zapobiec, ponieważ bilety sprzedaje się każdemu, pomimo przekroczenia pojemności tego terenu jak i jego chłonności. Służby parku narodowego próbują przeciwdziałać nadmiernemu zagęszczeniu
szlaków turystycznych, obliczając wskaźniki chłonności obszaru parku
i pojemności szlaków w parku. Jednak wobec ograniczonych możliwości stosowania bodźców finansowych problem jest bardzo trudny do rozwiązania.
Ostatnim zagadnieniem związanym z turystyką w parku narodowym
jest pozyskiwanie środków finansowych od turystów. Problem ten został
bardzo dobrze rozpoznany w praktyce zarządzania w naszych parkach narodowych. Dla części parków narodowych, w których jest wiele wejść
na teren parku istnieją takie wejścia, z których turyści korzystają rzadko. W takich miejscach koszt pobierania opłat jest zazwyczaj wyższy od
zysku/przychodu ze sprzedaży biletów. Ponadto są w parkach także siedliska wrażliwe, gdzie przygotowanie i utrzymanie trasy turystycznej kosztuje więcej niż zdoła się uzbierać z biletów za odwiedzanie tego szlaku/
miejsca.
Kilka parków narodowych w Polsce jest wyraźnie pokrzywdzonych
przez zapisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Są to parki Wiel136

kopolski i Kampinoski, do których przylegają największe i najbogatsze
gminy miejskie w kraju – Poznań i Warszawa. Zapis w ustawie nie pozwala pobierać opłaty od mieszkańców tych gmin, na terenie których lub
do których przylega park narodowy. Inne parki, wśród nich znajdują się
wszystkie parki narodowe w Małopolsce, nie mogą pobierać pieniędzy
za bilety w miejscach i na trasach, które nie są własnością parku. Jak pokazano w poprzednim wywodzie dotyczącym budżetu parku narodowego
wpływy z turystyki są dla wielu parków narodowych w Polsce istotnym
źródłem zasilania budżetu. Stąd też turysta z jednej strony jest postrzegany
jako osobnik przyczyniający się do degradacji walorów parku, szczególnie
kiedy turystyka ta jest turystyką masową, z drugiej strony natomiast turysta przyczynia się do pozyskiwanie środków finansowych na funkcjonowanie parku narodowego, proporcjonalnie do liczby turystów od których
wyegzekwowano środki finansowe za wejście do parku lub udostępnienie
określonych miejsc lub obiektów.
Ostatnim tematem jest zderzenie parku narodowego i lokalnej społeczności. Idea parków narodowych jako wyjątkowych obszarów, swoistych
sanktuariów przyrody, stała się współcześnie zarzewiem najpoważniejszego konfliktu w ochronie przyrody. Tradycyjnie myślący przyrodnicy
uważają, że park narodowy powinien być wolny od ingerencji lokalnej
społeczności, dlatego z jego obszaru należy wysiedlić tubylców (Soule,
1985), inni natomiast uważają, że lokalna społeczność powinna stać się
wsparciem dla wysiłków administracji parku narodowego w ochronie
miejscowej przyrody (Kareiva, Marvier, 2012). Ten nierozstrzygnięty
problem jest stale dyskutowany w światowych periodykach dotyczących
ochrony przyrody (Khoor, 2015), stanowi też znaczny problem w Polsce
(Zientarski, Szmyt, 2017). W okresie powstawania pierwszych po wojnie
parków narodowych przeważało przekonanie o konieczności wysiedlania
lokalnej społeczności z parków narodowych, a także przymusowego wykupu prywatnej własności na obszarze parku.
Tak postępowano w Tatrzańskim PN Babiogórskim, PN i w Ojcowskim
PN. Postępująca stopniowo ewolucja poglądów w kierunku współpracy
z lokalną społecznością okazała się koniecznością z punktu widzenia
ochrony przyrody. Utrzymanie lokalnych bogatych w gatunki łąk i pastwisk spowodowała powrót wypasów w Tary, Gorce i Pieniny, a np. w kilku innych parkach (Bieszczadzki i Roztoczański PN) prowadzi się własne
stadniny lokalnej rasy koni (Witkowski, Adamski 2010), a sprawa utrzymania gruntów użytkowanych przez rolników w parkach narodowych jest
na tyle poważna, że stała się przedmiotem zainteresowania Najwyższej
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Izby Kontroli (Dziadom i in. 2006). Nadal jednak jest wiele problemów
lokalnych, które są przez lokalną społeczność postrzegane jako wywołane
przez działanie parku narodowego. Przez wielu leśników parki narodowe
postrzegane są jako wylęgarnie szkodników lasu, które stale napływają
z terenu parku narodowego. Podobnie mało przejrzyste prawo w istocie
utrudnia współpracę lokalnych kół łowieckich przylegających do parku
narodowego z administracją parku (Olko, 2015).
W ostatnich latach powstały interdyscyplinarne opracowania pokazujące sieć relacji między parkiem a lokalną społecznością w wymiarze
społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Opracowania te będą
prawdopodobnie przygotowywane dla wszystkich parków narodowych
w Polsce (Babczuk, Kachniarz 2015, Hibszer 2013).
Zbigniew Mirek w nawiązaniu do kwestii przedstawionych przez
Zbigniewa Witkowskiego stwierdził, że Park Narodowy pełni dwie podstawowe funkcje: ochrony przyrody oraz jej udostępniania. Na styku
tych dwóch funkcji bardzo często powstają problemy. Niegdyś ustawa
o ochronie przyrody mówiła o parkach narodowych, że ich pierwszym
i najważniejszym celem jest ochrona przyrody. Ponadto parki mogły
być udostępniane dla celów badań naukowych, bo jest to wielkie laboratorium pod gołym niebem i często jedyne miejsce gdzie pewne procesy
i zjawiska można badać. W dawnej ustawie dopuszczono także parki do
zwiedzania. To niezwykle ważne słowo zniknęło z obowiązującej ustawy.
Park powinno się zwiedzać tak jak muzeum czy galerię. Odwiedza się go
w celu zaspokojenia wyższych potrzeb, których gdzie indziej równie dobrze zaspokoić nie można. W tej chwili oficjalnie w planie ochrony każdego parku jest wpisanych kilkadziesiąt form jego użytkowania.
Gama powodów dla których parki są udostępniane została bardzo rozszerzona. Nie jest to tylko turystyka piesza, ale także inne jej formy. Przykładowo Tatrzański Park Narodowy jest udostępniany również dla celów
narciarstwa zjazdowego, ekstremalnego i innych sportów, a ponadto dla
potrzeb taternickich i jaskiniowych. Poza tym, że parki są udostępniane dla
wielu rzeczy, które nie musiałyby być w nich wykonywane, brakuje jednej podstawowej zasady jaka powinna być przestrzegana w każdym parku
narodowym, a w żadnym nie jest. Brzmieć ona powinna następująco: Park
Narodowy może być udostępniony obojętnie dla jakich celów wyższych
jedynie wtedy, gdy nie można ich zaspokoić poza parkiem. Jeżeli jakąkolwiek potrzebę ważną dla indywidualnego rozwoju, lub potrzebę społeczną można zaspokoić poza parkiem Narodowym, nie powinna ona być
zaspokajana w Parku. Rada Tatrzańskiego Parku często odwołuje się do
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tej zasady, ale w większości parków nie jest ona przestrzegana. Dotyczy to
także badań naukowych; jest mnóstwo badań które równie dobrze można
wykonać poza parkiem. Często można się spotkać ze stwierdzeniem, że
wybór parku jako terenu do badań jest motywowany chęcią pozwiedzania
na dziko Tatr, Pienin czy Babiej Góry. Mało tego, nauczyciele akademiccy,
którzy powinni być uwrażliwieni na problemy ochrony przyrody dopuszczają takie tematy prac dyplomowych. Powoduje to często więcej zniszczenia, gdyż studenci nie są wystarczająco przygotowani do prowadzenia
badań, a promotorzy wystarczająco im nie pomagają.
Są dwa parametry, które powinny regulować dostępność parków narodowych: pojemność i chłonność. Żaden park narodowy nie przestrzega
tych parametrów. Są one albo nie wyliczane, notabene nie są one łatwe
do wyliczenia, albo nie spełniane. Chłonność turystyczna, jako forma antropogenicznego oddziaływania, łączy się również z bezpieczeństwem turystów na obszarze parku. Na terenie Kasprowego Wierchu wiadomo ilu
może przebywać narciarzy na jednostkę powierzchni, żeby się nie pozabijali. Jednocześnie nie bierze się pod uwagę ich komfortu – tego się nie
uwzględnia. Idąc do filharmonii oczekuje się, by na sali nikt nie prowadził
głośnych rozmów czy szeleścił papierkami. Ponadto jest limit osób na sali,
podobnie rzecz się ma w muzeach czy teatrach. W innych miejscach które
zaspokajają potrzeby wyższe, są wprowadzone twarde zasady, tylko nie w
parkach narodowych.
Z wyliczeniem chłonności parku narodowego są duże problemy. Można
pokazać dwa skrajne przykłady. W dolinie Chochołowskiej jeśli nie będą
schodzić ze szlaku mogą iść miliony turystów przez cały rok i nie stwarzają oni żadnego zagrożenia dla szaty roślinnej poza szlakiem, pod warunkiem, że będą mieli gdzie załatwić swoje potrzeby. Natomiast w dolinie
Pod Żeleźniakiem jeden głośny turysta jest w stanie w sezonie lęgowym
„załatwić” obecność orła przedniego w tym obszarze. Pokazują te przykłady jak wielka może być dysproporcja w chłonności terenów chronionych.
Wiadomo, że niektóre rejony należy okresowo zamykać z powodu gniazdowania czy okresów lęgowych. Jednak żaden park w Polsce nie został
pod tym kątem rozpracowany i nie ma żadnych modeli w oparciu, o które
można by w sensowny sposób takie rzeczy wyliczać dla celów ochrony
i udostępniania parków.
Bardzo istotnym problemem udostępniania parków jest dzika penetracja, która jest gigantycznym problemem. Przykładowo Tatry Zachodnie
są praktycznie wyłączone z udostępniania dla celów taternickich, a od co
najmniej trzydziestu lat można w oficjalnych pismach branżowych prze139

czytać kto i kiedy nową drogę w tym obszarze pokonał. Pomimo, że są
to miejsca objęte ścisła ochroną chociażby ze względu na występowanie
pomurnika, wszystkie ściany są objęte działalnością wspinaczkową. Nikt
nawet nie próbuje z tym walczyć. Na Kasprowym Wierchu stoi strażnik
i jak ktoś na tej wydeptanej i zniszczonej górze zejdzie pięć metrów ze szlaku to dostaje mandat, natomiast wobec dzikiej penetracji miejsc ochrony
ścisłej nie podejmuje się żadnej próby interwencji od kilkudziesięciu lat.
Kolejnym przykładem może być cały obszar rezerwatu ścisłego Tatr Zachodnich, czyli wszystkie górne i boczne doliny nad doliną Chochołowską
i Kościeliską, które porastają kapitalne borówczyska przypominające daleką północ. Każdego roku z tych terenów wynoszonych jest około 10 ton
borówek. Każdego dnia wjeżdża się tam samochodami i penetruje cały ten
obszar. Codziennie można zobaczyć kilkadziesiąt osób w każdej dolinie,
które zbierają borówki. Nie spotyka się to z żadną reakcją. Tak niestety
funkcjonuje rezerwat ścisły Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z podobną
sytuacją spotkać się można w wielu innych parkach.
Kolejnym problemem jest własność. Niegdyś pomimo, że występowały różne formy własności na terenach parków, to nie rzutowały one
w sposób zasadniczy na ochronę przyrody. Przykładowo – wspólnota ośmiu
wsi Witowskich, do której należy dwie trzecie doliny Chochołowskiej
i całe otoczenie doliny Lejowej. W planach leśnych wraz z dyrekcją parku
był uzgodniony zakres ingerencji, który był bardzo limitowany. Ważne są
rekompensaty czy odszkodowania dla tych ludzi, jeśli tracą oni możliwość
użytkowania własności, przeznaczając ją na cele społeczne.
Da się wyliczyć ich straty. Wystąpiła jednak presja innego typu. Dzisiaj to jest ochrona krajobrazowa, nie różniąca się od tej jaka występuje
w parku krajobrazowym, a zakres penetracji jest znacznie większy niż prawo dopuszcza w parkach krajobrazowych i powiększa się. Własność prywatna w parkach narodowych powoduje znaczące problemy. Czasem udaje się porozumieć, ale często wysoko postawione w hierarchii praw, prawo
własności, powoduje niemożność egzekwowania innych zasad. W krajach
cywilizowanych prawo własności nigdy nie jest prawem bezwzględnym.
Daje ono jedynie prawo do użytkowania zgodnie z potrzebami społecznymi. Logika posiadania powinna towarzyszyć dobremu dzierżawcy.
Ostatnim problemem związanym bezpośrednio z ochroną przyrody jest
struktura parku narodowego w szerszym kontekście przestrzennym. Występuje problem otuliny parku. Niegdyś stwierdzono, że każdy Park musi
mieć otulinę i automatycznie ustanowiono je. Większość tych formalnie
wprowadzonych otulin urąga całej logice ich funkcjonowania. Ma to być
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strefa buforowa, bardzo różnie skonstruowana i w relacji do czynnika negatywnego zagrażającego bioróżnorodności i georóżnorodności na obszarze Parku, a działającego z zewnątrz. Są całe modele myślenia o tym, które
się wykłada studentom. Aplikacja tej wiedzy w stosunku do parków narodowych, a szczególnie tych na południu Polski jest zerowa. W przypadku
Tatrzańskiego Parku może to być przykład jak skarykaturyzować ideę tej
strefy buforowej. W niektórych miejscach nie ma jej w ogóle, albo jest
taka jaką można było zaaplikować bezkonfliktowo, bez żadnego związku
z potrzebami ochrony przyrody.
Niegdyś była idea Ekonetu, zgodnie z którą cała Polska miała być
w sposób sensowny chroniona, dzięki temu, że parki narodowe byłby
swoistymi jądrami bioróżnorodności, najcenniejszymi i regionalnie reprezentatywnymi, a równocześnie gorącymi punktami, zachowującymi unikatowe elementy. Miały być one otoczone obszarami o mniejszym reżimie
ochronnym, przede wszystkim parkami krajobrazowymi, rezerwatami,
obszarami chronionego krajobrazu, a całość miała być połączona korytarzami ekologicznymi w skali makro. Dzisiaj o tej idei zapomniano, gdyż
praktycznie wszystkie możliwe kanały ekologiczne zostały poprzecinane.
Większość obszarów parków narodowych to są izolowane wyspy. Są modele pokazujące, że jest tylko kwestią czasu ubożenie różnorodności. Stoją
za tym procesy genetyczne i procesy szczególnej wymiany bioróżnorodności powodując, że jest to nieodwołalne.
Na zakończenie należy zwrócić uwagę na to, że w słowie zwiedzanie
kryje się także wiedza. Jest ona konieczna do sensownej ochrony przyrody. Parki narodowe są naturalnymi miejscami edukacji ekologicznej.
Powinny być również miejscami formacji przede wszystkim budowania wrażliwości estetycznej i etycznej. Tej formacji niezwykle brakuje.
W Krakowie profesor Julian Aleksandrowicz wypracował i wprowadził
ideę sumienia ekologicznego, ale to sumienie musi być uformowane.
Ochrona przyrody jest częścią etyki. Nie wystarczy wiedzieć co jest dobre
dla różnych elementów życia. Trzeba chcieć tym dobrem odpowiedzieć
i je uszanować, ten dobrostan każdego bytu uhonorować. Sama wiedza do
tego nie wystarczy, gdyż można nią manipulować.
Serce wrażliwe, którego centrum stanowi dobrze ukształtowane sumienie to miejsce, gdzie podejmuje się często decyzje nam niedogadzające,
nakazujące rezygnację z jakichś działań. Szeroka świadomość społeczna
jest absolutnie tego pozbawiona. Erozja tego typu świadomości jak i erozja sumienia postępuje. Nie ma wrażliwości na życie chronione w parkach narodowych. Logiką ochrony przyrody jest ochrona życia w całym
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jego bogactwie. Parki narodowe powinny szczególny nacisk położyć na
ten aspekt swojej działalności, ponieważ nie ma żadnego wypracowanego
modelu takiej formacji. Edukacja owszem lepsza czy gorsza jest prowadzona, ale jest spłycona, przez brak formacji. Nie da się formować pewnych typów wrażliwości na przykład estetycznej w miejscu gdzie kursują
wyciągi i huczą silniki je napędzające. Trzeba także pamiętać o fizjologii
przeżycia estetycznego, gdyż nie da się właściwie przeżywać doznań estetycznych bez fizycznego zmęczenia. Nie da się tych doznań w sposób
właściwy odebrać i przeżyć, a potem uwewnętrznić i tym żyć.
Podobnie wyrąb drzewa dla celów zarobkowych często pod przykrywką przebudowy drzewostanu, pomimo sprzeciwów podejmowany jest
również w Tatrzańskim Parku Narodowym. Leży powalone drewno akurat
w miejscach, gdzie nie trzeba go usuwać, bo na terenach dawnych lasów
bukowo jodłowych, gdzie może ono służyć przyspieszeniu ich regeneracji. Mocny wiatr kilka lat temu wyłamał połowę doliny Kościeliskiej, bo
inaczej nie wiadomo, ile by trwało przebudowywanie jej drzewostanu.
Mamy kapitalne, unikalne w skali Europy, dolnoreglowe lasy świerkowe.
Świerczyna borealna jest formacją górnoreglową. W dolnym reglu można
ją spotkać tylko w skrajnie ubogich siedliskach moren granitowych, które
stworzył glacjał.
Jest to unikat w skali środkowej Europy, ale nie można tego chronić, bo
cały czas jest to przebudowywane. Teraz nie można było pozostawić tych
powalonych świerków, co zrobić akurat należało, tylko dlatego, że przyzwyczajono miejscową ludność do pozyskiwania tego drewna, które usycha bądź leży na ziemi. Na pytanie ile pieniędzy Park uzyska z tego drewna padła odpowiedź, że 90 tysięcy złotych. Nie wiadomo dlaczego nie
można gdzieś indziej kupić tego drewna i dać ludności. Dziwne jest że nie
ma takich środków w Parku, który ma milionowe przychody z turystów,
żeby zadbać o właściwą ochronę unikatowego ekosystemu. Na włodarzy
argument, że w bogatym regionie i w bogatym parku z powodu 90 tysięcy
pozwala się niszczyć unikatowy ekosystem, zadziałał na dwa miesiące.
Tomasz Pasierbek przedstawił problemy Babiogórskiego Parku Narodowego, ramy prawne jakie dla parku stanowi ustawa o ochronie przyrody. Artykuł 8 tej ustawy mówi, że park jest stworzony do spełniania trzech
zasadniczych celów: ochrony przyrody, udostępnianiu do celów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, naukowych oraz edukacji ekologicznej. Tych trzech celów oczekuje się od parku narodowego, co oczywiście
generuje problemy, bo nie jest łatwo udostępniać park i jednocześnie go
chronić. Babiogórski Park Narodowy jest jednym z najmniejszych par142

ków w Polsce, mniejsze są tylko parki Pieniński i Ojcowski. Park ma powierzchnię jedynie 33 km2 i jest to pojedyncza góra, najbardziej na północ
wysuniętą góra w Łuku Karpat, objęta najwyższą formą ochrony przyrody.
To oznacza, że znajduje się ona na rubieżach tego ekosystemu, przez co
przyroda Babiej Góry jest wrażliwą. Wprowadzenia jakichkolwiek zmian
nie jest łatwe, a czasami nie jest możliwe jakiekolwiek ich skompensowanie. Parki Narodowe są wyspami, a Babia Góra jest podwójnie wyspą.
Po pierwsze z ekologicznego punktu widzenia jako wyspa przyrody wysokogórskiej, ponieważ jest otoczona obszarami o zdecydowanie mniejszej wysokości. Oczywiście w sąsiedztwie są Tatry, ale jednak jest do nich
30 km w linii prostej. Po drugie korytarze ekologiczne, które powinny
prowadzić z parku i powinny łączyć Babią Górę z innymi parkami, coraz
bardziej są zabudowywane i to stanowi coraz większy problem.
Babia Góra nie cała jest objęta Parkiem Narodowym, ponieważ nie cała
należy do Polski. Około czwarta jej część leży na terenie Republiki Słowacji i tam jest ustanowiony obszar chronionego krajobrazu ChKO Horna
Orava, czyli obszar o zdecydowanie niższym reżimie ochrony przyrody,
co w praktyce oznacza, że nie ma możliwości prowadzenia wspólnej polityki przyrody po obu stronach granicy. To co chronione jest po stronie
polskiej, wcale nie musi być chronione po stronie słowackiej.
Babia Góra rozdziela dwa pnie etnograficzne, po stronie północnej
mieszkają babiogórcy, po południowej orawiacy. Jedni i drudzy są góralami i jak wiadomo górale z dwóch sąsiednich dolin mają trudności w dogadaniu się i tak też jest w okolicy Babiej Góry, czego efektem może być
brak jakiegokolwiek środka transportu publicznego, który przejeżdżałby
przez przełęcz Krowiarki. Większość turystów wchodzi na szczyt od strony północnej i tą sama strona wraca. Szlak południowy nie jest uczęszczany, gdyż nie ma komunikacji publicznej, a powrót zajmie cały dzień.
Tak więc niemal 120 tysiącach turystów w ciągu roku wędruje stokiem
północnym.
Babie Góra z każdej strony wygląda inaczej co przyciąga turystów, ale
i powoduje presję na utworzenie jak największej ilości szlaków turystycznych pokazujących okolice Babiej Góry, kręcących się wokół niej. Jednak
władze parku są przeciwne dogęszczaniu szlaków na samej górze.
Babia Góra, jak przystało na kobietę ma dość zmienny charakter, co jest
wyzwaniem dla zapewnienia bezpieczeństwa i jednocześnie udostępnienia
parku. Zmienna pogoda charakterystyczna dla gór wysokich sprawiają, że
uprawianie turystyki nie należy do najprostszych. Turyści wiedzą, że raptem w ciągu półtorej godziny samochodem są wstanie dojechać z Kra143

kowa, następnie wyjść na górę zejść z niej i tego samego dnia wrócić do
miasta. Czyni to w ich oczach Babią Górę łatwą, ale nie jest tak w istocie
i wielu z nich płaci za to wysoką cenę, bo nie umieją się do tej wycieczki
w sposób wystarczający przygotować.
Roślinność na terenie parku stanowi ponad 600 gatunków roślin naczyniowych. Z racji wysokości występują piętra klimatyczne i to jest
ewenement, ponieważ na pojedynczym stoku można odnaleźć pięć pięter
klimatyczno-roślinnych: piętro pogórza, regiel dolny, górny, piętro kosodrzewiny i piętro alpejskie, które w Polsce występuje poza Babią Górą
jedynie w Tatrach i Karkonoszach. Regiel dolny stanowią przede wszystkim buczyny i bory mieszane bukowo-jodłowo-świerkowe. W 1997 roku
do parku dołączono obszary wcześniej intensywnie użytkowane gospodarczo i to są w tym momencie lite świerczyny. Regiel górny to dominium
świerka objęty w większości ochroną ścisłą, podobnie jak kolejne piętro
zdominowane przez kosówkę. Kolejne piętro – alpejskie, także w całości
jest ściśle chronione.
Świat zwierząt to 4,5 tysiąca gatunków, w tym pełen komplet dużych
drapieżników dla których Babia Góra jest jedynie przystankiem na ich
trasie ponieważ 33 km2 to niewiele z punktu widzenia niedźwiedzia czy
wilka. Tym niemniej regularnie się pojawiają i czują się całkiem nieźle.
Jeśli spojrzeć na mapę zbiorowisk roślinnych widać, że Babia Góra
jest mozaiką, jak każdy obszar tego typu. W rejonie szczytu Diablaka ta
mozaika niezwykle się zagęszcza, a jednocześnie są to tereny poddane
największej presji turystycznej. Widok dziesiątek turystów jednocześnie
w tym rejonie nie jest wyjątkowy. 120 tysięcy odwiedzających park to
w porównaniu z Tatrami nie jest dużą liczbą, ale trzeba brać pod uwagę, że ten ruch kumuluje się na jednym szczycie. A powierzchnia jednego
piętra klimatycznego w Tatrach jest większa niż cały Babiogórski Park.
W trakcie sezonu na szczycie Diablaka można spotkać jednocześnie kilkaset osób, co bez wątpienia przekłada się na ich komfort oraz generuje takie
problemy jak choćby śmieci. Część turystów nie może zrozumieć że park
narodowy nie nadaje się do wszystkiego, z czego wynikają bardzo często pytania o powody zakazu takiej czy innej formy turystyki. Występuje
ogromna presja ze strony narciarstwa ski-tourowego, rowerów górskich,
turystyki konnej. Argumentacja, że na rowerze albo z psem do muzeum się
nie wchodzi nie trafia do odwiedzających.
Kolejną kwestią jest jakość turystów. Władzom Parku zależy na tym by
turysta odwiedzający park, był turystą świadomym i tu należy zwrócić uwagę
na jego formację ekologiczną. Należy stwierdzić, że nierzadko grupy, które
144

odwiedzają park w trzecim z wymienionych celi, czyli edukacji ekologicznej
nie są zainteresowane jakąkolwiek formacją. Im zależy na odbyciu 45 minutowych zajęciach, najlepiej wpisanych w podstawę programową. Przygotowanie ekologiczne powinno być prowadzone poza parkiem narodowym
i turysta go odwiedzający powinien być już uformowany.
Problemem parku jest brak stabilności finansowej. Nie jest proste ułożenie budżetu w aktualnie panujących warunkach. Marzy się taka sytuacja, by dyrektor Parku nie musiał myśleć o zarabianiu pieniędzy, ale takiego komfortu nie ma. Podobnie brakuje stabilności prawnej, a przepisy
które zmieniają się jak w kalejdoskopie, nie ułatwiają funkcjonowania
i często są wykorzystywane przez okoliczne gminy, które wykorzystują naciski osobiste w celu wymuszenia pewnych rozwiązań, bo minister
może dyrektorowi parku nakazać odstąpienie od niektórych zakazów.
Odbiór społeczny parku, im dalej od niego, jest coraz lepszy. Natomiast wśród mieszkańców okolicznych gmin pojawiają się zgoła odmienne opinie. Prowadzone są referenda czy wprowadzić Naturę 2000, pojawiają się hasła w stylu: „nie dla głuszczca”, „głuszec albo ty”. Działania
prowadzone na terenie parku są mocno krytykowane w wielu środowiskach. Presja związana z zagospodarowaniem przestrzennym, pomysłami
na przeprowadzenie nowych tras zjazdowych, nowych wyciągów itd. jest
również duża. Gdy konsorcjum naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego przeprowadziło badanie wpływu
Babiogórskiego Parku Narodowego na ekonomikę społeczności lokalnej,
w ramach którego przeprowadzono 400 rozbudowanych ankiet, wykazano
że dostrzegana jest konieczność remontu infrastruktury parku, ale jednocześnie prawie nikt nie chce jej rozbudowy. Wyniki podczas ich prezentacji zostały skwitowane przez przedstawicieli gminy Zawoja, słowami:
„nie zostali zapytani ci którzy nie przyjechali, a nie przyjechali oni dlatego, że nie ma wyciągów”.
Jeżeli chodzi o kwestie przyrodnicze, również na Babiej Górze rozpada się drzewostan, co jest związane z tym, że na obszarze górnego regla
świerczyna osiągnęła kres swojej żywotności. Nic z tym nie jest robione
i rodzą się pytania dlaczego władze parku pozwalają na to, żeby te drzewa
usychały, a jest to przecież obszar naturalny. Inna sytuacja jest na terenie
regla dolnego, wyłącznie w tych miejscach które zostały w 1997 dołączone do parku i tam jest prowadzona przebudowa drzewostanu. Była tam lita
świerczyna, na terenie, na którym według siedliska powinna być buczyna
lub las mieszany. Dąży się do tego by spowolnić rozpad tego drzewostanu,
żeby buki i jodły które pojawiają się tam naturalnie, bądź są wprowadzane
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w wyniku podsiewu bądź podsadzeń, miały szanse przetrwać. Jest to jednak problem ponieważ pojawia się pytanie jak to robić i jak intensywnie.
Z jednej strony pojawiają się głosy by obszary czynnej ochrony, gdzie
drzewostan nie jest zgodny z siedliskiem pozostawić choćby w kiepskim
stanie. Z drugiej strony słychać obawy okolicznych mieszkańców, czy nawet specjalistów o chmury korników nadlatujących znad Babiej Góry.
Nie jest proste również pogodzenie statusu parku narodowego i obszaru Natura 2000. W pewnym momencie pojawiło się pytanie dlaczego nie
ma już cietrzewia na Babiej Górze. Obszar piętra kosodrzewiny, gdzie on
występował jest objęty ochroną ścisła, jest tam chroniony proces. Tymczasem duże polany, na których występował ten ptak zostały wprowadzone
przez człowieka sztucznie. Pozwolono tym polanom zarosnąć, ponieważ
ich wcześniej nie było, ale przez to cietrzew zniknął. Konieczne było tłumaczenie się Warszawie, a ta tłumaczyła się Unii Europejskiej jak to się
stało, że pozwolono na zniknięcie gatunku naturowego.
Janusz Tomasiewicz zaprezentował zagrożenia jakie występują w Parku Narodowym, ale na wstępie przedstawił cele Gorczańskiego Parku Narodowego. Głównym celem, jest ochrona i zachowanie ukształtowanego
przez procesy naturalne i człowieka, reprezentatywnego dla Beskidów Zachodnich, układu ekosystemów z ich różnorodnością biologiczną, walorami krajobrazowymi i kulturowymi oraz kształtującymi je procesami przyrodniczymi. Gorczański Park jest parkiem leśnym. Lasy stanowią 96%
jego powierzchni. Polany są pochodzenia antropogenicznego. Park ma
7000 ha powierzchni i na jego terenie występują zarówno obszary ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej. Poza parkiem udało się niedawno
zakupić szczyt Turbacza oraz las orkanowski.
Z celu głównego wynikają następujące cele strategiczne:
– ochrona i dążenie do zachowania pozostałości Puszczy Karpackiej,
– zachowanie różnorodności szaty roślinnej terenów otwartych,
– ochrona i dążenie do zachowania fauny beskidzkiej, gorczańskiej
flory i grzybów w szczególności gatunków zagrożonych i rzadkich
w skali polskich Karpat,
– zachowanie krajobrazu górskiego z mozaiką lasów i polan o wyjątkowych walorach ekspozycji i powiązań widokowych, wraz z elementami dziedzictwa kulturowego,
– utrzymanie dobrego stanu wód,
– dążenie do zachowania (ochrona) korytarzy ekologicznych w otoczeniu Parku, pozwalających na swobodną migrację zwierząt, roślin
i grzybów,
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– poznawanie zjawisk przyrodniczych oraz różnorodności ekosystemów i tworów nieożywionych,
– udostępnianie Parku do zwiedzania w oparciu o sieć szlaków turystycznych, rowerowych, konnych,
– wzbogacanie wiedzy przyrodniczej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród społeczności lokalnej oraz przybywających do Parku
turystów.
Park Gorczański otacza otulina o powierzchni 16 600 ha, zatem jest
dwa razy większa od parku i znajduje się ona na terenie siedmiu gmin-miast przez co stanowi zarówno pole do współpracy, jak i problemów.
Jednym z głównych problemów i zagrożeń jakie występują w parku
jest struktura własności. Przeważa własność Skarbu Państwa, pochodząca
z Lasów Państwowych. Granica Parku jest sztuczna i została wycięta
w drodze konsensusu z Lasów Państwowych. Lasy te były niegdyś własnością prywatną przejętą przez LP. Największa własność hrabiów Wodzickich z Poręby Wielkiej miała wielkość ponad 3500 ha. Gospodarka leśna była tak prowadzona, że ten teren był wystarczająco cenny, by
ustanowić na nim obszar chroniony. Część terenu (76ha) to własność
wsi Konina, jest to las komunalny, właściciele uzyskują z niego pożytki
a park sprawuje jedynie nadzór merytoryczny i funkcjonuje to poprawnie.
Natomiast problem stanowi własność prywatna, jeden jest ekosystem ale
właściciele różni. Ekosystem otwarty łąkowy na którym zaprzestaje się
gospodarki powoduje że szybko powstają borówczyska i zaczyna się sukcesja lasu. Badania profesora Michalika wykazały, że w ciągu 50 lat polana pozostawiona sama sobie przechodzi w bór górnoreglowy. Stanowi to
problem ponieważ na terenach należących do parku możliwe jest koszenie
i utrzymanie terenu otwartego, czego nie czynią właściciele prywatni. Jeżeli chodzi o własność prywatną, to jest to postawione w Polsce na głowie. Za własnością powinny też iść obowiązki, takie jak utrzymywanie
takiego stanu jaki jest zapisany w strukturze użytkowania. Jeśli jest zapisane pastwisko, to powinien być prowadzony wypas bądź koszenie. Jest
to problem zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych
i dziedzictwa kulturowego.
Powstaje pytanie czy masowe pojawy owadów kambio- i ksylofagicznych w drzewostanach świerkowych powodują zagrożenie. Pytania te są
zadawane przez okolicznych mieszkańców z obawy o jakość gospodarki
leśnej, ponieważ w ich opinii doprowadza się do marnowania drewna. Jednak te zjawiska prowadzą do inicjacji procesów odnowieniowym i naturalnej przebudowy drzewostanu.
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Dostrzega się gwałtowny rozwój infrastruktury drogowej, narciarskiej
oraz zabudowy w otulinie, która ma w polskim prawie niejednoznaczne
zapisy. Przy uzgadnianiu studium zagospodarowania, planów zagospodarowania czy zmian punktowych trudno jest udowodnić, że te działania,
które są przewidziane przez społeczności lokalne szkodzą parkowi. Droga
administracyjna i składanie zażaleń na stanowisko parku do właściwego
ministra stanowią ogromną pracę biurową. Trzeba na to spojrzeć w ten
sposób, że administracja parku traci na to czas, który mógłby być lepiej
wykorzystany.
Kolejnym zagrożeniem jest zmniejszenie wymiany materiału genetycznego w wyniku zanikania korytarzy dyspersyjnych pomiędzy subpopulacjami gatunków fauny. Gorce, pomimo że są dużym terenem, a park
stanowi zaledwie 13% ich powierzchni, to są one jednak wyspą i zostały
jedynie fragmenty połączeń z innymi obszarami chronionymi. Prowadzona była ciężka batalia o utrzymanie korytarzy ekologicznych przy tworzeniu Planu ochrony. Zwłaszcza na południu, gdzie jest połączenie z Tatrami, Magórą Spiską i Pieninami. Ze społecznością lokalną rozmowa jest
prowadzona bez zrozumienia racji Parku. By dać negatywną opinię dla
miejscowych warunków zagospodarowania trzeba udowodnić, ile razy
przez taki korytarz przeszły sarny, dziki i wilki. Dobrze, że jest technika
i foto-pułapki bo tylko dzięki niej jest możliwe uzyskanie koniecznych
dowodów.
Nie bez znaczenia dla ochrony Parku są nielegalne wjazdy pojazdami
mechanicznymi. Prawo w naszym kraju jest niekiedy totalnie ignorowane.
Najwyższego stopnia głupotą jest wybieranie się quadem po szlaku turystycznym, a takie przypadki się zdarzają pomimo grożących kar.
Inne zagrożenia to m.in.:
– żądania prawa wjazdu na teren Parku pod pretekstem prowadzenia
gospodarki rolnej lub leśnej. Właścicieli działek jest około 500 i park
nie ma prawa odmówić im wjazdu,
– przebywanie poza szlakami turystycznymi i innymi miejscami dopuszczonymi dla zwiedzania, w tym wejścia na tereny przyrodniczo
cenne w celu zbioru owoców borówki czernicy. Mimo że są w parku
polany prywatne i na nich właściciele mogą zbierać legalnie borówki,
– zaśmiecanie polan i innych miejsc,
– wandalizm, kłusownictwo w Parku i poza jego granicami, niebezpieczne w odniesieniu do gatunków rzadkich w tym drapieżników,
– brak stabilnej polityki finansowania działań ochronnych, w szcze148

gólności w odniesieniu do działań ochronnych w ekosystemach nieleśnych.
W parku Gorczańskim nie jest prowadzona gospodarka leśna jak w lasach gospodarczych. Prowadzone są cięcia sanitarne i to tylko w obszarach
drzewostanu z dominacją świerka. W lasach bukowych wydziela się posusz, ale pojedynczy suchy świerk w buczynie stanowi jedynie zwiększenie bogactwa przyrodniczego. Pomijając fakt, że nie opłaca się go zwozić.
Michał Sokołowski przedstawił Pieniński Park Narodowy, który jest
najmniejszym i najstarszym parkiem w Polsce założonym w roku 1932.
Zagrożenia jakie występują w tym parku są zebrane w jednym z trzech
zatwierdzonych i opublikowanych w dzienniku ustaw Planie Ochrony.
Plan ten formułuje 55 zagrożeń, które zostały podzielone na dwa rodzaje
– wewnętrzne i zewnętrzne. Szczegóły są dostępne w Dzienniku Ustaw
Poz.1010 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r.
Podstawowym zagrożeniem jest postępująca izolacja Parku, „wyspowienie”, zabudowa i niszczenie korytarzy ekologicznych. Istniejące korytarze są sukcesywnie zabudowywane, szczególnie poza granicą otuliny
Parku, gdzie nie ma on żadnego realnego wpływu na postępującą zabudowę, a może jedynie tłumaczyć, że ma ona wpływ na sytuację w Parku.
Drugim problemem specyficznym nie tylko dla Pienin jest mozaika
własnościowa i duży udział gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Praktycznie 40% Parku stanowią grunty o innej własności.
Ich rozrzucenie także jest znaczne, są obszary gdzie enklawy prywatne są
w gruntach państwowych i odwrotnie. Do tego rozdrobnienie tej własności jest znaczne, co powoduje, że tysiące ludzi ma prawo przebywania,
wjeżdżania i działania na terenie Parku. Prowadzony jest wykup, ale jest
on ograniczony podażą, która jest niewielka. Udaje się wykupić około
10 ha rocznie, w tym tempie proces ten będzie trwał około 100 lat.
Wiele zagrożeń łączy się z masową turystyką i jej nowymi formami.
Najbardziej jaskrawym przykładem jest wierzchołek Trzech Koron, na który codziennie wchodzą setki turystów. Panorama z tego szczytu jest wybitna i bez wątpienia warto jest tam wejść, ale czy na pewno w takim tłumie.
Park ma obliczoną pojemność turystyczną i w przypadku szczytu Trzech
Koron wynosi ona około 300 ludzi dziennie na wierzchołku. Prowadzona
jest statystyka ile dni w ciągu roku ten współczynnik jest przekraczany
i są to dziesiątki dni. Rekord wejścia to ponad 2000 osób, co oznacza prawie
dziesięciokrotne przekroczenie normy. Nie ma dobrej metody na rozwiązanie tego problemu. Trzy Korony są jednym z niewielu miejsc w Parku,
gdzie są pobierane opłaty za udostępnienie. Ograniczyć wejścia mogłaby
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wysoka cena za wstęp, ale jest to problem społeczny i takie podwyższenie
opłaty mogłoby się okazać dla Parku szkodliwe. Pojawiają się nowe formy
turystyki jak: rowery górskie, motory crossowe, quady, paralotnie, motolotnie, które sporadycznie, ale jednak w Pieninach są widywane. Wszystkie te formy są zwalczane. Penetrowany jest nie tylko teren ale, i strony
internetowe, gdzie wielu śmiałków chwali się swoimi wyczynami. Jeśli
znajdzie się film na przykład ze skoku na latającym skrzydle z Sokolicy
to taka sytuacja jest zgłaszana policji. Dużym problemem są w tej chwili
także loty załogowe i bezzałogowe nad terenem Pienin. Nikt dotychczas
nie uzyskał zgody na przelot nad Parkiem. Wszystkie filmy Pienin z lotu
ptaka są wykonane nielegalnie i zgłaszane przez Park do odpowiednich
władz, by ścigać autorów. Jest to duże zagrożenie szczególnie w okresie
lęgowym ptaków i te zjawiska są piętnowane i zwalczane.
W Pieninach występuje problem poboru wody z terenów Parku. Szereg
wsi jeszcze w latach 50 i 60-tych pobudowało ujęcia wody do zaopatrzenia okolicznych mieszkańców. Proces ten osusza teren Parku i powoduje
zaburzenie stosunków wodnych. Od lat władze Parku starają się tłumaczyć władzom lokalnym, jak i poszczególnym ludziom, że nie jest to dobre rozwiązanie problemu zaopatrzenia w wodę. Suche lata potwierdzają
te argumenty. Sromowce Wyżne, które korzystały z ujęć wysokogórskich
w okresach suchych lat cierpiały na niedobory wody. Dopiero wywiercenie studni głębinowej rozwiązało te problemy i sami mieszkańcy przyznają teraz, że racja była po stronie Parku. Pójście w tym kierunku jest sugerowane samorządowcom i jeszcze kilka suchych lat powinno ich przekonać
do takiego rozwiązania problemu.
Kolejną sprawą są zanieczyszczenia powietrza i wody, a także hałasem, światłem, śmieciami. Zbiornik Czorsztyński jest osadnikiem śmieci
z całego Podhala. Pomimo prowadzenia wielokrotnych akcji społecznych,
wykładania worków, wśród niektórych ludzi nadal pokutuje takie zjawisko, że co niepotrzebne to najlepiej rzucić do potoka, bo jak przyjdzie
większa woda to zabierze i nie będzie problemu. Sprzątanie tego jest bardzo trudne, ponieważ jest to odpad zmieszany, organiczny i nierganiczny,
bardzo pracochłonne i drogie. Problem zanieczyszczenia powietrza jest
widoczny szczególnie w zimie w dolinach górskich, gdyż pali się złymi
gatunkami węgla, często śmieciami, co wpływa na Parkowe ekosystemy.
Pieniny są nieduże, smog się utrzymuje na znacznych wysokościach. Zanieczyszczenie wody mimo wielu oczyszczalni ścieków także występuje,
ponieważ nie wszystkie gospodarstwa są podłączone. Zanieczyszczenie
hałasem jest spowodowane bliskim przebiegiem drogi krajowej, a także
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imprezami masowym z nadmiernym nagłośnieniem. Wielkim i niedocenianym problemem jest zanieczyszczenie światłem. Nad wieloma pienińskimi miejscowościami można wieczorem zaobserwować łuny, światła
laserowe co wpływa zarówno na życie biologiczne w górach, ale i na ludzi
szukających ciszy i spokoju.
Artykuł 15 ustawy o ochronie przyrody wymienia 24 zakazy czynności,
których w parku robić nie wolno i są one niekiedy przez turystów łamane.
W Pienińskim Parku interwencja zakończona mandatowaniem jest bardzo
rzadka. Większość interwencji czterech strażników Parku kończy się pouczeniem, jeśli turysta odstępuje od czynności zakazanej, nie nakłada się
mandatu. Tylko drastyczne wypadki kończą się mandatem, a najczęstszym
wykroczeniem jest wprowadzanie psów do Parku. W Planie ochrony Parku
nie przewidziano miejsc, gdzie psy mogą wchodzić, co jest spowodowane
mozaiką własności i stopni ochrony w Parku. Ustawa mówi że wprowadzanie psów jest zabronione na tereny ochrony czynnej i ścisłej i jako, że
szlaki przechodzą przez różne tereny ochrony nie było możliwości wyznaczenia takiej drogi na którą psy mogłyby wejść. Niestety bardzo wielu
ludzi uważa, że bez psa wycieczka nie będzie udana, co powoduje wiele
scysji. Drugim w kolejności wykroczeniem jest zbiór pożytków leśnych,
w Pieninach szczególnie dotyczy to rydzy, które są masowo zbierane przez
okolicznych mieszkańców, jak i turystów.
Specyficznym dla Pienin zagrożeniami są te wynikające z istnienia
i eksploatacji Zespołu Zbiorników i Elektrowni Wodnych na Dunajcu. Należą do nich przekształcenia ekosystemu rzeki górskiej, zwiększenie ruchu
turystycznego, udostepnienia terenów Parku dotąd niedostępnych, przeniesienia wsi w pobliże granic parku, budowy drogi przez Park. Jednym
z najbardziej istotnych jest to, że Dunajec w tej chwili w zimie nie zamarza, jako że zrzut wody jest zrzutem dolnym i ma ona 6-7 stopni, przez
cały przełom nie zdąża się wychłodzić wystarczająco. Nikt jeszcze nie
zbadał, jaki ma to wpływ na populację małych ssaków, ale podejrzewa się,
że populacje Pienińskie, które kiedyś były po polskiej i słowackiej stronie
jedną populacją, teraz są rozdzielone.
Kolejnym zagrożeniem jest niszczenie walorów krajobrazowych. Stawianie tablic reklamowych zaburzających krajobraz jest na Podhalu dość
częste. Dzięki interwencjom Parku udaje się część z tych tablic usunąć.
Prowadzone były akcje pokazujące jak się niszczy krajobrazy i przestrzeń
wspólną w Polsce, które przynoszą pewne efekty.
Bardzo istotną rzeczą, o której powinna toczyć się szeroka dyskusja
są dylematy ochrony przyrody: co bardziej powinno być chronione – na151

turalność czy bioróżnorodność. W bardzo wielu wypadkach te terminy
są ze sobą w konflikcie. W Pieninach lasów jest około 70%, pozostałą
powierzchnię stanowią środowiska nieleśne. Ekosystem leśny całkowicie
naturalny jakim jest las jest zdecydowanie mniej bioróżnorodny niż ekosystem łąk pienińskich, które są wyjątkowo bogate w różne gatunki roślin
naczyniowych, grzyby, owady i inne drobne organizmy. Pojawia się pytanie: co należy chronić – to co naturalne, czy to co bioróżnorodne. Kolejnym pytaniem jest to: jaki jest właściwy udział lasu i pozostałych terenów;
pozostaje ono bez odpowiedzi. Dodatkowo utrzymanie ekosystemów nieleśnych dużo kosztuje, trzeba te łąki kosić, suszyć biomasę i ją usuwać.
Ekonomicznie jest to nieopłacalne i przez to łąki są w górach porzucane.
Może warto wprowadzać na nie wypas owiec by utrzymywać środowiska
nieleśne w Pieninach, które są potrzebne choćby tylko ze względów krajobrazowych, a jednocześnie zmniejszyć koszty ich utrzymania. To z kolei
powoduje znaczne zmniejszenie się bioróżnorodności takiej łąki. Zatem
znów pojawia się pytanie o udział tych ekosystemów tak, by zachować
reprezentacyjność dla Pienin i zminimalizować koszty. Nie ma łatwych
odpowiedzi i bardzo ważny w tej dyskusji jest głos naukowców.
Następnym zagrożeniem dla funkcjonowania parków narodowych jest
obowiązujące prawo. Przeciętna wielkość Dziennika Ustaw w latach 80
i 70-tych wynosiła kilkaset stron. Teraz wynosi ona kilkanaście tysięcy
i z roku na rok się zwiększa. Parki, jako jednostki państwowe, muszą
przestrzegać dziesiątków ustaw. Małe załogi parkowe, w Pieninach jest
to kilkadziesiąt osób, muszą być na bieżąco z całym tym nawałem prawa.
Nie mają one komfortu, że działają cały czas zgodnie z prawem, ponieważ każda kontrola może znaleźć przepis, który administracji umknął. Na
dłuższą metę tak się działać nie da. Nie jest prawdą, że Parki są rozliczne
z ochrony przyrody, formalnie nie ma takiej możliwości. Żadna kontrola
nigdy nie badała czy w Parku zachował się gatunek rzadki, ile jest tych gatunków, czy nadal są wszystkie ekosystemy jakie były parę lat wcześniej.
Sprawdzane są zupełnie inne rzeczy, czy ogłoszono poprawnie przetargi
itp. Zresztą, jak można by było zbadać czy w Parku nadal jest 7895 gatunków zwierząt, trzeba być do tego specjalistą, ale nawet i specjalista miałby
problem przy takich ilościach różnych gatunków.
Tematem rzeką są relacje ze społeczeństwem. Ze zdobywanie akceptacji i zrozumienia wśród ludności miejscowej, wiąże się również edukacja
ekologiczna, która powinna być wielokierunkowa i zróżnicowana. Symbolem łączności parku ze społecznością lokalną jest współpraca z flisakami. Pięć wsi pienińskich może ich wystawiać, jest ich około pięciuset, co
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z rodzinami stanowi kilka tysięcy ludzi, co powoduje że wszyscy mieszkańcy Pienin są z nimi jakoś związani. Dyrektor Parku musi być dyplomatą, musi wiedzieć co może dać lokalnej społeczności bez szkody dla Parku.
Są sytuacje kiedy można iść na ustępstwa, by tym ludziom dogodzić, ale
są też takie kiedy trzeba powiedzieć non possumus.
Józef Partyka nadesłał artykuł przedstawiający problemy ojcowskiego
Parku Narodowego, który w całości przedstawiamy poniżej:
Ojcowski Park Narodowy, utworzony w 1956 roku jest najmniejszym
parkiem w Polsce, o powierzchni 2146 ha. Leży w sąsiedztwie Krakowa,
w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Obejmuje
doliny dwu niewielkich rzek – Prądnika i Sąspówki oraz przyległe fragmenty wierzchowiny jurajskiej. Podłoże geologiczne stanowią wapienie
jurajskie, których wiek wynosi około 150-180 milionów lat. W wyniku
działania wód krasowych w dolinach ojcowskich powstał osobliwy krajobraz urozmaicony stromymi ścianami wąwozów, osiągających do 120 m
głębokości oraz różnymi formami skałkowymi i ostańcami. Na terenie
OPN znajduje się ponad 700 jaskiń, a do najdłuższych należą: Łokietka
(320 m), Ciemna (230 m) i Zbójecka (180 m).
Lasy zajmują 71% jego powierzchni. Dominującymi zbiorowiskami na
zboczach doliny Prądnika i Sąspowskiej są – buczyna karpacka i grądy.
Fauna Parku liczy ponad 6000 gatunków zwierząt. Spośród ssaków występują tutaj m.in.: borsuk, popielica, gronostaj czy introdukowany w 1985
roku bóbr europejski. Do najbardziej charakterystycznych ssaków OPN
należą nietoperze (17 gatunków), z których wiele zimuje w tutejszych jaskiniach.
Duże urozmaicenie rzeźby terenu oraz mikroklimatu wpłynęło na bogactwo i różnorodność flory OPN. Na terenie Parku występuje około 950
gatunków roślin naczyniowych o bardzo różnych wymaganiach ekologicznych i pochodzeniu. Zanotowano m.in. około 50 gatunków górskich
i ponad 100 ciepłolubnych, które rosną głównie na południu Europy.
Najstarsze ślady bytności człowieka na tym terenie pochodzą ze starszego paleolitu i liczą około 120 tysięcy lat. Późniejsze stanowiska archeologiczne z jaskiń reprezentują kultury lewaluasko-mustierską, mikocko-prądnicką (około 70–54 tys. lat p.n.e.) i jerzmanowicką (około 36 tys. lat
p.n.e.). Z okresem neolitu wiąże się kopalniana eksploatacja krzemienia
i jego obróbka w rejonie Ojcowa.
W obrębie granic Parku zlokalizowane są liczne zabytki architektury.
Należą do nich, m.in.: dobrze zachowany, renesansowy zamek w Pieskowej Skale i ruiny gotyckiego zamku w Ojcowie oraz sakralny zespół
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pustelni bł. Salomei w Grodzisku. Od wielu lat teren Ojcowskiego Parku Narodowego jest obiektem zainteresowania turystycznego. Rocznie
przybywa tu około 350-400 tys. osób. Główną atrakcją turystyczna jest
skalny jar Doliny Prądnika z licznymi formami skałkowymi. Do najbardziej charakterystycznych należą Maczuga Herkulesa w Pieskowej Skale
i Krakowska Brama w Ojcowie oraz wiele innych usytuowanych wzdłuż
Doliny Prądnika i Sąspowskiej.
Obiektami udostępnionymi do zwiedzania na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego są: Jaskinia Łokietka, Jaskinia Ciemna, zamek w Pieskowej Skale, Muzeum Przyrodnicze im. prof. Władysława Szafera, pozostałości zamku w Ojcowie.
Ojcowski Park Narodowy, z racji swego usytuowania w pobliżu Krakowa, jest szczególnie narażony na wielkoobszarowe zagrożenia zewnętrzne, a także wewnętrzne, będące konsekwencją jego małej powierzchni
i struktury przestrzennej. Otoczenie Parku, zwłaszcza zagęszczające się
osadnictwo, sieć dróg, linii energetycznych, brak korytarzy ekologicznych
tworzy z Parku rodzaj „wyspy” pozbawionej łączności z większymi kompleksami leśnymi.
Najwięcej problemów dotykających ten Park dotyczy niewystarczających uregulowań prawnych lub braku egzekwowania prawa (zabudowa
strefy ochronnej, nielegalne budynki na terenie Parku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie), niektóre mają swoje źródło w ograniczonej powierzchni Parku (przegęszczenia liczebności zwierzyny), pozostałe są wynikiem
niekorzystnych zmian przyrody w aspekcie wielkoobszarowym (napływ
obcych gatunków). Niebagatelnym problemem jest także brak funduszy
nie pozwalający na wykup obcych gruntów na terenie Parku. Jedynie sporadycznie Park może korzystać z prawa pierwokupu nabywając rocznie
zaledwie kilka hektarów gruntów.
Środki finansowe otrzymywane z dotacji budżetowej wystarczają praktycznie na płace dla pracowników, natomiast na bieżące potrzeby Parku
(w tym remonty obiektów, konserwacja szlaków i urządzeń turystycznych
oraz ich utrzymanie) środki pochodzą głównie z prowadzonej przez Park
działalności gospodarczej (udostępnianie obiektów, głównie jaskiń, opłaty
za korzystanie z parkingów, sprzedaż drewna, prowadzenie zajęć edukacyjnych i in.).
Strefa ochronna Ojcowskiego Parku Narodowego o powierzchni niespełna 7 tys. ha nie jest formą ochrony, nie została bowiem wymieniona
w ustawie o ochronie przyrody. Dyrekcja Parku może tylko opiniować
zamierzenia inwestycyjne na jej obszarze. Strefa ta ma chronić Park przed
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zagrożeniami, tymczasem jest wciąż stopniowo zabudowywana, staje się
źródłem konfliktów z potencjalnymi inwestorami, co ostatnio znajduje wyraz w dyskusjach z lokalnymi społecznościami na tle opracowania
planu ochrony Parku. Postępująca zabudowa wokół OPN wypełniła już
w zwartym osadnictwie wiele luk, które umożliwiały dawniej przemieszczanie się zwierząt, zachowywały pewien ład w krajobrazie, czy też stanowiły formę korytarzy ekologicznych.
Brak egzekwowania prawa budowlanego skutkuje podejmowaniem
ryzyka nielegalnej budowy przez właścicieli działek. Wzniesienie domu
bez uzgodnień i wobec braku pozwolenia budowlanego, nie wywołuje
większych konsekwencji poza finansową karą, na ogół niewspółmiernie
niską w porównaniu do kosztów całej inwestycji. Nie ma decyzji wykonawczych o rozbiórce, tymczasem kilka dokonanych rozbiórek skutecznie
powstrzymałoby samowolę budowlaną.
Przez teren Parku przebiegają drogi – wojewódzka, powiatowa, drogi gminne. W sezonie turystycznym, zwłaszcza w dni wolne od pracy,
w centrum Ojcowa wzdłuż dróg zatrzymuje się (parkuje) kilkaset pojazdów samochodowych, które nie mieszczą się na małych parkingach. Budowa kolejnych miejsc postojowych dla pojazdów jest niecelowa – każdy
nowy parking szybko się zapełni, a kolejne nadjeżdżające samochody będą
nadal zajmowały pobocza dróg. Rozwiązaniem jest budowa parkingów na
obrzeżach OPN.
Na terenie Parku nastąpiła wyraźna poprawa czystości wód przez budowę trzech oczyszczalni. Pierwszą z nich usytuowaną w Skale oddano do
użytku w 1994 r., a dwie kolejne oczyszczalnie dla wsi Sułoszowa i Wola
Kalinowska oraz Ojcowa, powstały na terenie Parku. W ich funkcjonowaniu zdarzają się awarie wskutek czego nieoczyszczone ścieki dostają się
do Prądnika.
W ostatnich latach na terenie Parku zaobserwowano silną tendencję
do ekspansji kilku obcych gatunków roślin, m.in. Impatiens parviflora,
Solidago canadensis, S. gigantea oraz Reynoutria japonica – gatunek zaliczany do stu najbardziej inwazyjnych na świecie. Gatunki obce zajmują siedliska synantropijne albo zaburzone przez człowieka, ale niektóre
z nich przenikają do siedlisk naturalnych skutecznie konkurując z rodzimymi gatunkami roślin.
Przegęszczenie zwierzyny, szczególnie dzików dotyczy małych obszarów właśnie takich jak Ojcowski Park Narodowy. Wprowadzenie na
jego obszar drapieżników jest niemożliwe z uwagi na ich duże terytoria
osobnicze, niejednokrotnie przekraczające powierzchnię parku, a z drugiej
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– brak korytarzy leśnych powoduje skumulowanie np. dzików na niewielkim leśnym obszarze. W ostatnich latach wysoka liczebność populacji dzika stała się problemem na obszarze całej Polski w związku z problemem
afrykańskiego pomoru świń i konieczności odstrzału dzików. Sytuacja ta
doprowadziła do powstania dylematu – redukować wysoki stan dzików
w Ojcowskim Parku Narodowym, czy też nie ingerować w wielkość ich
populacji, wszak dzik jest naturalnym elementem fauny Parku, chronionym na równi z innymi przedstawicielami naszej flory i fauny. Wysoka
liczba dzików przekraczająca 100 osobników wywołuje określone szkody
w uprawach rolnych rodząc tym samym pewien konflikt społeczny z miejscową ludnością, która domaga się słusznych odszkodowań za zniszczone
(niekiedy doszczętnie) plony, zwłaszcza ziemniaków i kukurydzy.
Teren Ojcowskiego Parku Narodowego jest równocześnie obszarem
Natura 2000 jako specjalny obszar ochrony siedlisk pod nazwą „Dolina
Prądnika”. Jak wiadomo system ochrony Natura 2000 wyznacza pewne
gatunki zagrożone wyginięciem lub rzadkie w skali Europy, którym trzeba
zapewnić optymalne warunki rozwoju. Zgodnie z wymogami tej formy
ochrony Ojcowski Park Narodowy powinien skupić swą troskę na wybranych gatunkach roślin i zwierząt. Jest to 9 gatunków ssaków (w tym
7 nietoperzy), 16 gatunków ptaków, 2 gatunki płazów (traszka grzebieniasta i kumak nizinny), 4 gatunki owadów, 2 gatunki roślin (obuwik
i podejźrzon pojedynczy) oraz 12 typów siedlisk. Tymczasem ekosystemy
są dynamiczne i nie zawsze wszystkim gatunkom zapewniają optymalne
warunki rozwoju. Szczególnie dotyczy to obszarów ochrony ścisłej, która
to forma ochrony została powołana do ochrony procesów ekologicznych
(np. sukcesji, dynamiki ekosystemów), a nie jakiegokolwiek gatunku.
Z przedstawionego wyżej przeglądu wynika, że stan zagrożeń Ojcowskiego Parku Narodowego jest różny. Największe z nich stanowi bardzo
duża presja osadnicza, która niestety wykazuje tendencję wzrostową.
Ruch turystyczny połączony z nadmierną liczbą samochodów od kilku
lat utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie i zależy głównie
od warunków pogodowych. Poważnym niebezpieczeństwem dla ochrony
przyrody OPN jest nieuregulowana struktura własnościowa, w tym także
podjęte niedawno i konsekwentnie prowadzone starania spadkobierców
dawnych właścicieli Ojcowa o odzyskanie przynajmniej niektórych części
Parku (np. niektórych działek budowlanych i kilku budynków, służących
obecnie statutowej funkcji Parku).
Pilnego rozwiązania wymaga sposób finansowania parków narodowych
przez klarowny zapis ustawowy, gwarantujący finansowe ich zabezpieczenie.
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XI Debata 13.11.2017
Czyste powietrze – zdrowe środowisko i ludzie
Na zaproszenie Polskiego Klubu ekologicznego posłowie Platformy
Obywatelskiej Gabriela Lenartowicz oraz Bogusław Sonik przedstawili
projekt ustawy dotyczącej jakości powietrza w Polsce.
Gabriela Lenartowicz podkreśliła, że pojęcie ekologii ma obecnie
bardzo szeroki zakres. Nie dotyczy bowiem jedynie kwestii środowiskowych, ale dotyka także całej sfery gospodarki oraz wszystkich przejawów
naszego życia, włącznie ze sferą duchową czy kondycją psychofizyczną.
Następnie przeszła do przedstawienia projektu ustawy, która została przygotowana przez gabinet cieni Platformy Obywatelskiej, jako propozycji
rozwiązania kwestii jakości powietrza w Polsce. Ze względu na specyfikę i charakter zarówno tego dokumentu jak i tego zjawiska, skupiono się
na kwestii jakości powietrza i smogu, którego źródłem jest budownictwo
mieszkaniowe. Oddzielono od tej sfery z przyczyn czysto technicznych
emisję komunikacyjną, której kwestie muszą być inaczej regulowane.
W ciągu ostatnich lat rodziła się świadomość o tym, czym jest w Polsce
smog, w jaki sposób oddziałuje on na nasze organizmy, jaka jest skala
tego zjawiska. Wraz z wprowadzeniem do prawa europejskiego Dyrektywy CAFE (cleaner air for Europe) i konieczności harmonizacji polskiego
prawa w tym zakresie, zanieczyszczenie powietrza pojawiło się szerzej
w obiegu prawnym i politycznym, aczkolwiek ze świadomością społeczną
na jego temat nie było najlepiej. Wdrożenie dyrektywy wymagało zmian
w badaniu jakości powietrza i wyposażeniu, głównie Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, w urządzenia pomiarowe. W dalszej
kolejności uzyskane dane pomiarowe należało interpretować i agregować,
aby zapewnić porównywalność do wyników badań wykonywanych przez
agendy WHO czy Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska.
Dzięki tym danym, po pierwsze dotarła do społeczeństwa świadomość,
że polskie miejscowości przodują w rankingach najbardziej zanieczyszczonych. Z drugiej strony, w ostatnich latach gwałtownie zwiększyła się
ilość badań epidemiologicznych nad skutkami zdrowotnymi smogu. To, co
w tej chwili jest najbardziej intensywnie badane, to wpływ smogu na układ
krwionośny, gdy zaczęto badać nie tylko pył PM 10, ale także PM 2,5, który jako drobniejszy przenika do pęcherzyków płucnych. Bezdyskusyjna
kwestią jest fakt, że w Polsce, dzięki upowszechnieniu technik ochrony
atmosfery, ale także transformacji przemysłu, emisja pyłu uległa zmniejszeniu. Pozostaje problem budownictwa i sfery komunalnej. Badaniom
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towarzyszyły także prace o charakterze legislacyjnym czy normatywnym.
Ich zwieńczeniem była pełna diagnoza zawarta w Krajowym Programie
Ochrony Powietrza (KPOP), który został przyjęty przez rząd we wrześniu
2015 roku wraz z strategicznym planem działań w celu doprowadzenia do
pożądanego stanu powietrza według standardów co najmniej Europejskiej
Agencji Środowiska. W planie finansowym były wskazane tylko potencjalne i już aktualne źródła finansowania.
Dokument ten jest dokumentem rządowym dalej obowiązującym
i nim także obecny rząd tłumaczy się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, pokazując że Polska posiada plan i oczekiwane
są efekty jego wdrożenia. Jednak te nawet ogólnie przygotowane źródła finansowania ze środków zwłaszcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zostały wstrzymane lub przesunięte na inne cele. W ten
sposób przynajmniej częściowo wybito temu programowi zęby. To też
świadczy o tym, że konieczne są rozwiązania dużo trwalsze niż poddające się zmianom politycznym. Stąd propozycja, wynikająca z tego że
smog ma charakter zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego, którego
ochrona jest domeną państwa, to też potrzebny jest dokument na poziomie państwowym, ustawowym, którego ewentualna zmiana jest możliwa
w przejrzystym procesie legislacyjnym, który odbywa się pod kontrolą
obywateli. Tymczasem dokument rządowy nie ma charakteru aktu wykonawczego, a tym samym takiej trwałości i przejrzystości.
W KPOP są wprawdzie zbadane przyczyny złej jakości powietrza i zaproponowane rozwiązania w postaci częściowego finansowania inwestowania w tym zakresie, które mają powstrzymać smog. Dwie kwestie pozostają nierozwiązane. Mianowicie ubóstwo energetyczne zawężone jest
jedynie do kwestii materialnych oraz wsparcie dla bieżących wyższych
kosztów ciepła ekologicznego. Kwestia kosztów ogrzewania jest bardzo
istotna, ponieważ nawet jeśli nie musiałyby być one wyższe po modernizacji pieców, to obawa przed nimi jest faktem społecznym, który przekłada się na zachowania Polaków.
W dalszej kolejności głos zabrał Bogusław Sonik, który podzielił się
uwagami, wynikającymi z przebiegu szczytu klimatycznego KOP 23
w Bonn. Proponowana ustawa wpisuje się w szeroki zakres działań przeciwko zmianom klimatycznym wywołanym działalnością człowieka.
W Paryżu na COP 21 przyjęto zasadę , że poszczególne kraje mają prezentować, jakie zamierzają podjąć działania by przeciwdziałać podniesieniu
się temperatury o 2 stopnie. W przyszłym roku, na przełomie listopada
i grudnia, w Katowicach odbędzie się kolejna konferencja ONZ (COP24).
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Tegoroczne spotkanie w Bonn jest przymiarką do ujednolicenia zasad tak
by można było porównywać skutki działań podejmowanych w poszczególnych krajach. Projektowana ustawa ma konkretyzować metody walki
o czyste powietrze zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. Zapewne byłaby cennym dokumentem, który przedstawiłby Polskę jako ten kraj, który
podejmuje konkretne działania w tej materii. Tym bardziej, że dzieje się to
w tym momencie, kiedy ONZ wydało kolejne pesymistyczne opracowanie
z którego wynika, że niezależnie od podejmowanych działań, jest mało
prawdopodobne, by udało się powstrzymać wzrost temperatury poniżej
3 stopni.
Kilkanaście amerykańskich agencji federalnych opublikowało przed
szczytem w Bonn jednoznaczne opracowania o radykalnych zmianach klimatycznych i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą podniesienie temperatury.
Jednocześnie zauważmy też, że prezydent USA Donald Trump nie uznał
porozumień paryskich. Na przyszłorocznym szczycie spodziewanych jest
35 tysięcy uczestników. Również Kraków według deklaracji Ministerstwa
Środowiska ma być zaangażowany w organizację tego szczytu, licząc
na szybkie połączenia drogowe z Katowicami. Będzie zatem okazja, by
przygotować stosowne seminaria, umiędzynarodowić spotkania i zaistnieć
w czasie szczytu COP24.
Oczywiście smog komunikacyjny jest również rzeczywistym problemem. W zeszłym roku w Warszawie, gdzie emisja z palenisk jest mniejsza
niż w Krakowie, także dochodziło do przekroczenia norm właśnie z powodu smogu komunikacyjnego. Przewodnicząc poselskiemu zespołowi do
spraw czystego powietrza regularnie uczestniczę w spotkaniach z przedstawicielami różnych ministerstw, starając się wpłynąć na przyśpieszenie
działań w tej materii. Partia Nowoczesna złożyła projekt ustawy regulujący specjalne strefy komunikacji w miastach, ale nie został on przyjęty
przez rządzącą większość. To, co się zmieniło na korzyść, to to, że na
ostatnim posiedzeniu komisji ministerstwo środowiska zmieniło podejście
do tego problemu i zleciło międzynarodowe porównanie sposobu regulowania zamykania i specjalnych stref ruchu w miastach. Jest w tej chwili
oczekiwane przedstawienie wyników tego porównania oraz propozycji
ustawowej z nich wynikającej.
W zeszłym roku w styczniu byliśmy świadkami ogromnego wzburzenia zarówno obywateli jak i rządu, gdy dochodziło do wielokrotnego przekraczania norm i alarmów smogowych. Został wówczas przyjęty pewien
projekt działań, ale one ugrzęzły w czeluściach ministerstw. Jedynie Ministerstwo Rozwoju przygotowało rozporządzenie regulujące i w założeniu
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usuwające w przyszłym roku możliwość sprzedaży kotłów niespełniających norm piątej generacji. Drugie z tych ważnych rozporządzeń dotyczące norm jakości paliw, ciągle jest na etapie prac w ministerstwie Energii.
Na pewno, gdy pokaże się propozycja dotycząca działań mających ograniczyć smog komunikacyjny będzie warto zrobić kolejne spotkanie.
Kończąc, chciałem powiedzieć że według ostatnich danych z powiatu
wielickiego, trzydzieści pięć tysięcy palenisk było do zlikwidowania. Na
ten rok środki na podjęcie likwidacji z termoizolacją wystarczą, bo to jest
związane z likwidacją tysiąca palenisk. To pokazuje skalę problemu.
Gabriela Lenartowicz: Uznaliśmy, że jest konieczność wzmocnienia
regulacyjnego na poziomie ustawowym. Dlaczego potrzebujemy nowych
rozwiązań jest rzeczą oczywistą. Mamy najgorszą jakość powietrza w Europie. W całym kraju występują znaczne przekroczenia norm pyłów PM
2,5 i PM10 oraz benzo[a]pirenu. Smog negatywnie wpływa na zdrowie Polaków. Dane o umieralności mówią że 25-35 tys. Polaków rocznie umiera
na skutek chorób i powikłań wywołanych zanieczyszczonym powietrzem.
Dane te nie są jednoznaczne, Europejska Agencja Środowiska podawała
liczbę 51 tysięcy przedwczesnych zgonów wywołanych złą jakością powietrza. Te liczby nie są sztywne, ponieważ nie ma wyraźnych wskaźników na których mogą się oprzeć. Nie jest to jednostka chorobowa, dlatego
trudno to uchwycić statystycznie, ale mimo to że metody są różne, to ich
wyniki są przerażające i oddziałują na wyobraźnię, uświadamiając nam
że wspólnie coś musimy z tym zrobić. Musimy zadziałać począwszy od
jednostkowych obowiązków każdego obywatela dbania o swoje zdrowie
i otoczenie, po oddziaływanie na władzę tam, gdzie to konieczne, gdzie
wymagane są zmiany bądź to prawne czy wsparcie finansowe ze środków
publicznych.
Za bezpieczeństwo obywateli, także zdrowotne, odpowiedzialne jest
państwo i z tego tytułu możemy mieć roszczenie o skuteczne rozwiązanie
kwestii powietrza. W Polsce, w przeciwieństwie do większości innych krajów, głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest ogrzewanie budynków mieszkalnych. Nie należy lekceważyć smogu komunikacyjnego, ale
jest to od 15 do 18 % wpływu na jakość powietrza. Dowód na to jest prosty, wystarczy policzyć jak wygląda stan powietrza w sezonie grzewczym
i jak to się zmienia w zależności od temperatury, więc można powiedzieć
na pewno, że głównym sprawcą jest ogrzewanie domów. W Polsce tym
paliwem w większości jest węgiel, a nawet coś, czego nawet węglem nie
można nazwać, bo są to odpady węglowe. To jest pokłosiem jeszcze lat
70-tych, kiedy zrezygnowano z polskiej normy na węgiel i nagle jako pa160

liwo pojawiły się floty i miały. Kiedy Polacy zaczęli masowo instalować
centralne ogrzewanie, a nie stać ich było na koks i piece lepszej kategorii,
wtedy powstał taki ruch spalania tych odpadów, jako koks dla ubogich.
Instalowano piece, które były nieżeliwne, przez co cała instalacja robiła
się nieco tańsza – pamiętam to z własnego dzieciństwa.
Samorządy nie są obojętne na zjawisko smogu, na ile mają kompetencje i możliwości starają się w tym momencie działać. Ustawa, która
została podpisana już przez prezydenta Andrzeja Dudę, dała do ręki narzędzie samorządom województw, które mogą na jej podstawie wprowadzać
uchwały antysmogowe. Województwo małopolskie jest prekursorem tych
działań. Ta ustawa zmieniła zapisy i była skutkiem tego, że wcześniejsza
uchwała samorządu wojewódzkiego została odrzucona jako niezgodna
z prawem i te przepisy musiały być zmienione. Jednak generalnie samorządy województw i gmin mają zbyt małe uprawnienia i za mało pieniędzy, by skutecznie walczyć ze smogiem. Środki finansowe w liczbach
bezwzględnych wcale małe nie są, jednak w stosunku do potrzeb są niewystarczające do skutecznego rozwiązania problemu. Jestem wieloletnim
szefem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na Śląsku. Jest to
największy fundusz w Polsce, który co roku wydawał około 200 milionów
złotych na poprawę jakości powietrza i to w postaci programów obszarowych oraz jednostkowo, na przeprowadzenie ciepłociągów i na cały pakiet
działań.
Tak duże środki były wydawane jedynie w województwie śląskim –
były one takie same jak środki przeznaczane na krajową premię termomodernizacyjną dystrybuowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Mimo
tego, że można było wyliczyć w liczbach bezwzględnych w tonach czy innych jednostkach umownych, jak bardzo ograniczono emisję szkodliwych
substancji do powietrza, to jednak poprawa jakości powietrza mierzona
na miejscu nie spełniała oczekiwań. Była ona niewspółmierna do nakładów. W 2012 roku została zrobiona analiza, która miała wskazać przyczynę tego stanu rzeczy i powodów dla których te pieniądze nie przekładają
się na zmiany w oczekiwanym stopniu. Wykazała ona, że największym
problemem jest brak koordynacji i działań systemowych na dużo większą
skalę. Konieczne jest również przestrzeganie logiki działań.
Polacy, którzy obecnie zdają sobie sprawę z zagrożenia smogiem,
jednocześnie obawiają się przerzucenia odpowiedzialności na ich barki,
a „ekologiczne” ciepło to wyższe koszty dla rodzin. Obecnie Ministerstwo
Środowiska lansuje taki przekaz, że skoro główną przyczyną smogu jest
budownictwo mieszkaniowe i sfera komunalna, która jest we władaniu
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przede wszystkim samorządu, to jest to jego problem. Trzeba pamiętać, że
90 % budynków w Polsce to domy jednorodzinne i to one są główną przyczyną emisji zanieczyszczeń. Polacy powinni rozwiązać ten problem indywidualnie, nie spalać śmieci czy złych gatunków paliw stałych i powinni
wymienić sobie piece. Przerzucając te obowiązki na obywateli oraz odpowiedzialność za te działania, dostrzega ministerstwo środowiska kwestie
rodzin ubogich, ale uważa, że to problem raczej ministerstwa finansów.
Polacy prawidłowo odczytują że mają sobie sami ten problem załatwić.
Jednak obawiają się, że korzystając z istniejących instrumentów i wymieniając dzięki nim na przykład piec, potem nie będzie ich stać na droższe
paliwo, czy to będzie gaz czy ekogroszek. Te obawy są faktem społecznym. Zwłaszcza, że to nie jest tak, że musimy sobie kupić czyste powietrze. To jest prawo podmiotowe do życia w czystym otoczeniu za które
odpowiada państwo i od niego możemy oczekiwać, że zaproponuje takie
rozwiązania, które będą skuteczne i realizowalne przede wszystkim przez
obywateli, jeśli to oni mają za to ponosić odpowiedzialność. Jeśli obywatel ma przestrzegać jakichś zasad, ma ponosić odpowiedzialność, to trzeba
mu stworzyć warunki by to było wykonalne.
Propozycja ustawy ma odpowiadać na te wszystkie braki i obawy. Jeśli czyste powietrze należy do bezpieczeństwa Polaków i jest to domena
państwa, to można przyjąć pewien rodzaj analogii. Na obronność, która
również jest domeną państwa, asygnujemy w budżecie 2% PKB, to na
bezpieczeństwo zdrowotne, związane z jakością powietrza, można oczekiwać i jest to możliwe, zapewnienia niekoniecznie z budżetu, ale co najmniej finansowanie walki ze smogiem ze środków publicznych na poziomie 0,5% PKB rocznie. To jest niecałe 10 miliardów złotych. To wtedy
pozwoli skutecznie doprowadzić do stanu powietrza na poziomie CAFE,
a docelowo według standardów WHO. Walka o czyste powietrze stanie się
zadaniem ustawowym. Teraz nie jest on zapisany wprost jako obowiązek
państwa w żadnej ustawie. Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP)
będzie aktem wykonawczym do tego zapisu stawowego. Będzie to przejrzyste dla obywateli zadanie ustawowe będzie realizowane za pomocą
KPOP w randze rozporządzenia.
Pojawia się kwestia zapewnienia finansowania tego programu. KPOP
powinien być opatrzony rocznym planem finansowym w którym powinno
być wskazane, co się na te pół procenta PKB składa i z jakich źródeł ono
ma pochodzić. Ten plan finansowy będzie dodatkowym materiałem około
budżetowym podobnie jak plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który nie jest częścią budżetu, ale jest materiałem do usta162

wy budżetowej. Tym sposobem podlega kontroli i ocenie parlamentarnej,
jest upubliczniony. Wtedy można rozliczać, na co dokładnie pieniądze zostały wydane. Oprócz tego proponuje się dwie kwestie regulacyjne przedstawienie minimalnych norm dla paliw i urządzeń grzewczych (kotłów)
dopuszczonych do sprzedaży dla sektora komunalnego oraz obniżenie dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń powietrza, od którego Polacy będą
informowani i alarmowani o jego stanie. Aktualnie istniejące rozporządzenie norm kotłów jest dość dziurawe. Nie pozwala ono na wprowadzenie
do obrotu kotłów nie spełniających norm przez producentów krajowych,
ale są luki, które mogą pozwolić na sprzedaż takich kotłów, które nie są
wyprodukowane w Polsce.
W proponowanej ustawie powinny się znaleźć minimalne standardy,
jako delegacja ustawowa dla poszczególnych ministrów w ramach uszczegółowienia już zapisanych w innych ustawach delegacji. Jeśli mowa o kotłach to takim minimum byłaby piąta klasa. W kwestii norm paliw kolejne
wersje projektów rozporządzeń o nich mówiące podlegają politycznym
i lobbystycznym przepychankom zarówno w kwestii samych norm jak
i ich kontroli. W proponowanej ustawie powinny się znaleźć minima tych
norm, którymi musiało by się kierować ministerstwo przygotowujące rozporządzenie. Rzecz w tym, żeby nie można było tych minimów woluntarystycznie zmieniać. Jest to ważne, ponieważ w uchwałach antysmogowych sejmików są zapisy ograniczające, dotyczące zarówno urządzeń jak
i paliw ale one mówią tylko o użytkowaniu. Samorząd województwa nie
może wychodzić poza swoje kompetencje i nie może w takiej uchwale
zakazać oferowania w sprzedaży, zatem potrzebne są zabezpieczenia na
wyższym poziomie.
Standardy jakości powietrza wydają się rzeczą banalną i były wielokrotnie podnoszone. Są one jednakowe w Unii Europejskiej, ale dyrektywa CAFE mówi, że poszczególne kraje mogą ustanowić oprócz tych norm
poziom informowania i alarmowania. W Polsce są one bardzo wysokie.
Istnieje domniemanie, że dzięki temu mniej się przejmujemy jakością powietrza. W proponowanej ustawie powinny te poziomy zostać obniżone –
poziom informowania do dwukrotnościnormy, a poziom alarmowy na jej
trzykrotność. Wtedy będą one porównywalne z innymi krajami UE.
Z pieniędzy publicznych powinno być finansowane przede wszystkim
to co już jest zapisane w Krajowym Programie Ochrony Powietrza. Ustawa zapewni następujących finansowanie zadań KPOP:
– wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, w tym podłączenie i budowę
sieci ciepłowniczych,
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– zwiększenie efektywności energetycznej, w tym termomodernizacji
budynków,
– wykorzystanie OZE, zwłaszcza w zakresie energetyki prosumenckiej,
– edukację ekologiczną i zdrowotną.
Jest to opracowane na podstawie analiz prowadzonych w Polsce, jak
i doświadczeń innych krajów w walce z ubóstwem energetycznym, gdzie
wszelkie działania były rozpoczynane od podniesienia standardu energetycznego budynków. Daje to efekt w postaci mniejszego zapotrzebowania na energię, a każdy kilowat niezużytej energii jest najczystszym
z możliwych. Ta kolejność jest istotna i potwierdzają to doświadczenia
śląskie – nie ma sensu zaczynać od wymiany kotłów, których żywotność
jest ograniczona i będą być musiały przewymiarowane przy większym zapotrzebowaniu na energię, dodatkowo większy koszt paliwa będzie odczuwalny.
Ważnym przesłaniem jest to, że Polaków musi być stać na czystą energię. Nie jest prawdą że Polacy palą śmieciami, ponieważ nie są świadomi. Owszem czasami nie mają świadomości, że wcale nie oszczędzają
w ten sposób. Wszystkie argumenty ekonomiczne ale także organizacyjne
należy poważnie potraktować. Kwestie regulacyjne, które się w ustawie
znalazły, mają na celu takie zorganizowanie tej działalności żeby w sposób
systemowy przełożyły się na konkretny efekt. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, Polacy będą mogli oczekiwać odliczenia od podstawy opodatkowania
w ramach PIT wkładu własnego w termomodernizację oraz nowe źródła
ciepła. Podstawowe wsparcie będzie wsparciem dotacyjnym poprzez programy, a oprócz tego będzie uruchomiony instrument fiskalny. Ponadto
prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania w PIT zwiększonych
kosztów ogrzewania w okresie 5 lat od przeprowadzenia inwestycji, jeśli
opłaty za nowe paliwo będą wyższe niż przed remontem. Prawo do pomocy socjalnej na pokrycie kosztów wkładu własnego remontu i wymiany
źródła ciepła oraz do dofinansowania zwiększonych wydatków na ogrzewanie dla rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej. Obywatele
dzięki ustawie zyskają także prawo do pomocy inwestycyjnej na poziomie
określonym w Krajowym Programie Ochrony Powietrza.
Rzecz w tym by obywatel miał poczucie, że nie zostaje sam z problemem. Ustawa wprowadza podział kompetencji i odpowiedzialności.
Obywatel jest odpowiedzialny za swoje zdrowie oraz za to ile wydaje na
czystą energię. Po drugiej stronie są obowiązki państwa i samorządu. Rolą
państwa jest zapewnienie finansowania; zapewnienie systemu dystrybucji środków publicznych, uregulowanie prawne, ulgi podatkowe i pomoc
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socjalna oraz określenie poziomu pomocy publicznej. Ostatni punkt będzie szczególnie istotny w przypadku redystrybuowania tych środków,
zwłaszcza jeśli będzie on dotyczył przedsiębiorstw energetyki cieplnej,
które będą podnosiły standard doprowadzanego ciepła, bądź inwestowały w nowe sieci. Abstrahując od samorządu województwa, który ma już
określone kompetencje, rolą samorządów lokalnych będzie utworzenie
gminnego planu zaopatrzenia w energię jako aktu miejscowego prawa do
prowadzenie naboru wniosków o finansowanie wymiany źródeł ciepła,
poprzedzonej termomodernizacją budynku, kontrolą i rozliczaniem przedsięwzięcia w ramach PZE.
Istotą proponowanego rozwiązania jest wprowadzenie takich narzędzi
organizacyjnych, które będą stosunkowo proste i wdrażalne. Chcemy, by
dotychczasowe założenia do programu zaopatrzenia w ciepło paliwa gazowe oraz elektryczność, które każda gmina ma przygotować, co wynika
z prawa energetycznego, ale nie niesie to za sobą żadnych efektów, był
prawem miejscowym, uchwalanym przez gminę, z którego by wynikały
uprawnienia i obowiązki zarówno dla obywatela jak i dla gminy. Gmina
ponadto byłaby operatorem realizacji tego programu, prowadziłaby ona
nabór wniosków o finansowanie, kontrolowała te wydatki na zgodność
z programem oraz rozliczała, także te przedsięwzięcia wskaźnikowo.
W planie zaopatrzenia w energię powinna się znaleźć fotografia sytuacji
aktualnej, czyli inwentaryzacja wszystkich obecnych źródeł ciepła i systemów zaopatrzenia w energię. Wzorując się na rozwiązaniach niemieckich,
powinno się do tego zaangażować kominiarzy, jako najlepszego źródła informacji w tym zakresie. Powinno się określić, jakie są źródła ciepła, jaka
jest ich emisyjność i jakie są systemy zaopatrzenia w energię z głównym
wskazaniem na energię cieplną. Następnie należy określić docelowy model
zaopatrzenia w energię wraz z docelowymi standardami termicznymi budynków i dopuszczalną emisję źródeł ciepła. Ponadto uwzględniając uwarunkowania lokalne plan określa zastosowanie odnawialnych i alternatywnych
źródeł energii. To także daje szanse na osiągnięcie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz walki ze sferą ubóstwa energetycznego w sensie
technicznym, z czym mamy często do czynienia na terenach rolniczych na
wschodniej ścianie, kiedy rolnictwo wysoko towarowe nie może się rozwijać ponieważ nie ma wystarczającego zaopatrzenia w energię elektryczną.
Plan powinien również uwzględnić wszystkie akty prawne wyższego rzędu zawierające ograniczenia dotyczące stosowania paliw
i urządzeń energetycznych, określone ustawami, bądź prawem miejscowym czyli regulacjami przyjętymi przez właściwy Sejmik.
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Bezpośrednim źródłem finansowania byłby roczny plan finansowy,
przedstawiany jako załącznik do KPOP, przygotowywany przez Ministra
Środowiska, obejmujący środki publiczne w wys. 0,5% PKB. Źródłami
finansowania byłyby: budżet państwa czyli to, co w tej chwili wydawane
jest na premię termomodernizacyjną, ale przede wszystkim wpływy z handlu emisjami (ETS).
Pakiet zimowy, aktualnie przygotowywany przez Komisje Europejską
według ekspertów i analiz, będzie skutkował dużo większymi kwotami
wpływów z handlu emisjami w Polsce. Szacuje się że to będzie nawet
100 miliardów w najbliższych latach, przy czym są to pieniądze, które
i tak wpływają do budżetu na poziomie unijnym. Jedynie regulowana jest
ich ilość i sposób rozliczania. W tej chwili jest zapis o tym że 50% tych środków ma być przeznaczone na cele klimatyczne, ale te pieniądze nie są niestety znaczone w budżecie. Każdy minister finansów z tego powodu ćwiczy
kreatywną księgowość jak to sprawozdać, zresztą nie ma sankcji za brak
sprawozdania. Chcemy, by te pieniądze były znaczone oraz połowa z nich
była przeznaczana na ochronę powietrza. Niemcy całość tej kwoty przeznaczają na klimat. Tym sposobem mamy znaczący wpływ środków sensownie wydanych. Ponadto, do źródeł finansowania zaliczone zostanie to,
co obecnie funkcjonuje czyli środki narodowego i wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska oraz środki z funduszy europejskich i innych funduszy
zagranicznych. Tych pieniędzy wcale nie jest mało. Powiększone o środki
z ETS i przede wszystkim znaczone, zagregowane i systemowo wydawane, powinny dać odpowiedni efekt.
Projekt ustawy przewiduje również system dystrybucji środków. Mamy
instytucje, które dysponują narzędziami organizacyjnymi i kadrowymi pozwalającymi na skuteczne wdrażanie tego typu projektów. Na poziomie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej byłyby
finansowane czy redystrybuowane środki na projekty ponadlokalne, z zakresu edukacji ekologicznej i zdrowotnej oraz sieci ciepłownicze i źródła
zasilania tych sieci, w tym kogeneracja i OZE. Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansowałyby plany gminne o których była mowa, a także projekty lokalne w tym kompleksowe
termomodernizacje z wymianą źródeł ciepła oraz inwestycje indywidualne i gminne w źródła energii odnawialnej i prosumenckiej, a ponadto
doradztwo energetyczne. Mają one doświadczenie, wiele z nich wdraża
programy obszarowe. Nie są one tak rozbudowane, ale nie powinno być
z tym problemu zwłaszcza, że najlepszym sposobem dystrybucji tych środków jest takie partnerstwo, że klientem defacto ubiegającym się o środki
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jest gmina na podstawie planu gminnego i zebranych corocznie wniosków.
Jeśli Fundusz udziela na przykład niskooprocentowanej pożyczki gminie,
a gmina udziela odpowiedniej do charakteru wysokości dotacji obywatelowi, a konto umorzenia części tej pożyczki jest przez Wojewódzki Fundusz, to mamy wtedy takie instrumenty, że gmina nie jest wstanie obsłużyć
pożyczek dla obywateli, z kolei Fundusz mając za partnera tylko gminę,
też może to rozliczyć.
Pomoc socjalna i ulgi podatkowe – zgodnie z właściwymi ustawowymi
regulacjami rozdzielana jest przez właściwe ośrodki pomocy społecznej.
Z tym nie powinno być związanych żadnych wątpliwości.
Czyste powietrze to nie koszt. To jest tak naprawdę inwestycja! Te
200 mld złotych są potrzebne, żeby w Polsce skutecznie zmodernizować
budynki i źródła ciepła do standardów europejskich. Szacuje się, że tyle
środków należy przeznaczyć na podniesienie efektywności energetycznej
budynków w Polsce. Oczywiście są to kwoty ryczałtowe, a realnie powinny być one niższe. Jednak by przeprowadzić to sensownie i skutecznie
to musimy mówić o takich kwotach, przy czym jest to koszt, a nie tylko
transfer pieniędzy publicznych. Na ten koszt będą się składały zarówno
środki indywidualne jak i komercyjne ze stronnych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Koszty infrastruktury i wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne jest szacowany na kolejne 100 mld zł. Musimy się liczyć z takimi
wydatkami w ciągu 15-20 lat – tyle czasu potrzeba, by usunąć źródła problemów i zapewnić czyste powietrze w Polsce na poziomie oczekiwanym
przez WHO.
Należy pamiętać że mówimy tu o całkowitym koszcie transformacji,
a nie tylko o transferach publicznych. Na wielu spotkaniach spotykamy się
z zarzutami, że te plany są mało ambitne i trzeba to zrobić szybciej, a szybko się po prostu tego nie da przeprowadzić i nie jest to kwestią pieniędzy.
Wystarczy sobie wyobrazić front robót w całej Polsce. Podnoszenia standardów energetycznych budynków, czy montażu nowych źródeł ciepła,
oraz całej koniecznej redystrybucji wokół. Tego się nie da przeprowadzić
organizacyjnie. Jest rzeczą przyzwoitą, by beneficjent nie tylko miał czyste powietrze, ale także płacił mniej za energię. Trzeba pamiętać, że ogrzewanie jest największym wydatkiem gospodarstw domowych w Polsce.
Przy przeprowadzeniu tego programu zyskujemy poza czystym powietrzem kilka rzeczy. Przede wszystkim lepszą jakość życia, bo tak można dziś rozumieć ekologię. Istotny jest również impuls dla gospodarki,
przede wszystkim lokalnej. Na poziomie wykonawczym, oznacza to
powstanie miejsc pracy blisko domu. Uzyskujemy jednocześnie bezpie167

czeństwo energetyczne na poziomie lokalnym, dzięki na przykład małym
biogazowniom czy małym systemom połączenia pomp ciepła infrastrukturą fotowoltaiczną. Takie rozwiązania istnieją i łatwiej je wprowadzać
na poziomie gminy niż indywidualnie, zwłaszcza że w ramach propozycji
mają także być finansowani doradcy energetyczni, bo Polacy nie mogą
być zdani jedynie na akwizycję rozwiązań. To tak jak broker ubezpieczeniowy jest opłacany prze ubezpieczyciela i nie wiadomo czyje on interesy
bardziej reprezentuje. Jest już realizowany taki projekt, kształcący takich
ludzi. Dzięki proponowanej ustawie energetyka obywatelska i prosumencka będzie mogła się rzeczywiście rozwijać i to bez jakiegoś szczególnego
wsparcia taryfami gwarantowanymi, bo może się okazać, że w tym rozwiązaniu się ona świetnie mieści. Będą się mogły również zrealizować tak
zwane klastry, bo znajdą one otoczenie regulacyjne w gminnych planach
zaopatrzenia w energię. To, co wydaje się być najcenniejsze i najprawdziwszą inwestycją, to aktywizacja i integracja społeczeństw lokalnych wokół
wybierania i uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów. Tu można mieć
społeczność zaktywizowaną wokół rozwiązywania własnych problemów
i zarządzania nimi. Może to stanowić nową jakość w stosunku do określania się za, albo przeciw czemuś. Tu mamy realne problemy w których
możemy współuczestniczyć, co oznacza prawdziwą samorządność i prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, proponowane narzędzie może być
cennym impulsem dla tych zachowań.
Projekt ma na początku grudnia trafić do laski marszałkowskiej i jako
że powietrze nie ma barw partyjnych, można liczyć na poparcie go przez
większą ilość ugrupowań.
Tadeusz Kopta: Jestem rad z propozycji tu przedstawionych i trzeba im przyklasnąć. Chciałbym się ustosunkować do spraw związanych
z transportem, których jest niewiele, ponieważ jest on niezwykle rozproszony po różnych resortach. Potrzebne są zmiany w różnych ustawach nie
tylko w ustawie o ochronie powietrza. Zacznę od zaprezentowanego projektu, gdzie w artykule 9 odośnie finansowania w podpunkcie siódmym,
proponujemy dopisać jednoznacznie transport rowerowy do zdania finansowanie rozwiązań do wprowadzania niskoemisyjnych oraz publicznych
środków transportu. Dlatego, że wiele gmin nie wie, co to jest transport
niskoemisyjny. Gminy nie wiedzą, że mogą występować o finansowanie
transportu rowerowego z tego programu. Transport rowerowy jest niskoemisyjny, albo nawet zeroemisyjny.
Kolejną sprawą jest ta o którą walczył poseł Tadeusz Arkit, czyli wprowadzenie stref niskiej emisji, co jest szczegółowo opisane w uwagach PKE do
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projektu. Łączy się z tym bardzo ważna sprawa opłat za parkowanie. Jest to
podstawowy element polityki transportowej w gminach. Tymczasem tak się
składa, że mijają kolejne kadencje sejmu i nie udaje się uelastycznić i uwolnić
opłat za parkowanie w miastach. W ten sposób pozbawia się miasta i gminy
bardzo ważnego instrumentu polityki transportowej. Jeżeli się tego nie zrobi,
to nadal gminy nie będą mogły radzić sobie z tymi samochodami. Koniecznie trzeba w ustawie o drogach publicznych te opłaty uelastycznić i przekazać gminom decyzję, jaką opłatę w jakiej strefie ustanowić, bo one najlepiej
wiedzą jak to zrobić. Postulujemy również wprowadzenie opłat za wjazd do
miasta, jego centrum lub innych obszarów funkcjonalnych, w tym kompleksów zabytkowych i to też do decyzji rady gminy. Dla zrównoważeniu popytu
na przewozy z podażą parkowania lub zrównoważenia uciążliwości emisji
z możliwością ich absorbcji w środowisku oraz w ramach zrównoważenia mobilności z założeniem polityki zrównoważonego transportu. PKE
walczy o zrównoważony rozwój od początku swojego istnienia, a jednym
z jego elementów jest zrównoważony transport.
Ostatnia uwaga dotyczy nowej ustawy obecnego rządu, a mianowicie propozycja najnowszej ustawy o elektromobilności, gdzie znalazł się
niebezpieczny zapis zezwolenia na korzystanie z buspasów pojazdom
elektrycznym oraz zwolnienie ich z opłaty za parkowanie. Jest to bardzo
niebezpieczne działanie dlatego, że problem samochodów to nie tylko zanieczyszczenie, ale także brak przestrzeni. Wprowadzenie takich zapisów
będzie miało negatywny wpływ na podział zadań przewozowych i transport zbiorowy, który powinien mieć priorytet, jest już obecnie blokowany
między innymi przez prawoskręty. Zatem nie można dopuszczać do tego
by pojazdy elektryczne blokowały go dodatkowo. Podobnie opłaty za parkowanie są opłatami za zajmowanie przestrzeni i muszą także dotyczyć
pojazdów elektrycznych.
Bogusław Sonik: Oczekujemy w tej chwili na zapowiedzianą inicjatywę rządową ze strony ministerstwa środowiska w porozumieniu z ministerstwem infrastruktury. Na styczniowym posiedzeniu zespołu do spraw
czystego powietrza zrobimy spotkanie właśnie w tej sprawie, by się dowiedzieć na jakim etapie są te prace. Głównym argumentem jaki był podnoszony to ubóstwo społeczne, ale powiedzmy sobie szczerze nawet jeśli
ktoś ma mniej pieniędzy, to nie musi wjeżdżać do Rynku samochodem.
Można zorganizować tak transport, by można było dojechać do jakiejś
przestrzeni gdzie kończy się możliwość indywidualnej jazdy.
Zbigniew Witkowski: W całej dyskusji pomija się jeden środek transportu czyli własne nogi. Nic się na ten temat nie mówi. Chodzenie jest
169

bardzo wskazane, nawet dla bystrości umysłu. Dla połączenia centrum
z Nową Hutą nie ma dróg pieszych, chociaż wcale nie są takie długie. Jednak są one tak poprowadzone, że trzeba wejść w jakieś błoto, jakiś teren
nieoświetlony, co powoduje że są one bardzo niekomfortowe. Gdyby była
możliwość wygodnego przejścia z dala od hałaśliwych ulic, wielu ludzi by
z tego korzystało. Zadziwiające jest to, że ten podstawowy środek transportu jest tak dyskryminowany.
Jestem przeciwny temu, by ograniczać możliwość korzystania z bus
pasów samochodom elektrycznym ponieważ jest ich bardzo mało. Należy
to potraktować jako zachętę dla ludzi by inwestowali w samochody niezanieczyszczające powietrza. Jak tych samochodów będzie dużo, to wtedy
będzie można je pozbawić tego przywileju.
Co do samego projektu mam kardynalne zastrzeżenia. Pomijana jest
rzecz najważniejsza czyli organizacyjna, co jest typowe dla Polski. Kto za
co jest odpowiedzialny w zakresie ochrony środowiska. Pieniądze są na górze i coraz bardziej pcha się je do góry. Natomiast decyzje spycha się na
dół. Prezydent Miasta Krakowa, drugiego co do wielkości miasta w Polsce,
jeśli cokolwiek chce zrobić w kwestii finansów, jest petentem Funduszu czy
ministerstwa. Jest on podstawowym decydentem w gminie a nic nie może.
Mówi się o tym, że powinna być informacja – pochodzi ona z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ale podaje ją minister który
bezpośrednio decyduje o WIOŚ. Dlaczego zatem ten minister nie może
zdecydować, że tak jak dowiadujemy się o pogodzie w każdym dzienniku, również były podawane dane na temat jakości powietrza. Powinna ta
informacja być dostarczana wszystkimi środkami masowej komunikacji.
Również niezwykle ważną kwestią jest zcentralizowanie energetyki.
Miasto Kraków mogłoby mieć własną energię z małych elektrowni choćby i na dachach domów. Wszystkie duże miasta mają płaskie dachy umożliwiające ułożenie hektarów fotowoltaiki. Miasto jednak na to nie pójdzie,
bo nie ma dobrego systemu prosumenckiego i dopłacałoby ono do takich
rozwiązań. Gmina powinna mieć swoją własną sieć wewnętrzną, a dopiero
kiedy w niej brakuje energii, to biorą z sieci krajowej.
Zofia Rachalska-Golda: W zeszłym roku PKE wystosował pismo do
Rady Miasta, ponieważ był opracowywany nowy regulamin utrzymywania czystości w gminie. Proponowano by zakazać używania dmuchaw do
uprzątania liści ponieważ powodują one wtórną emisję i generują one dodatkową emisję oraz hałas. Otrzymano obszerną odpowiedź, że jakkolwiek jest to słuszna inicjatywa tak nie jest możliwe wprowadzenie takiego
zakazu na poziomie uchwały Rady Miasta, ponieważ nie pozwalają na
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to przepisy ustawy. Zatem zajmując się kwestią smogu i to powinno się
wziąć pod uwagę.
W kwestii bus pasów – należy pamiętać, że samochód nie emituje jedynie spalin, jeśli ktoś widział łyse opony powinien się zastanowić gdzie
jest ich reszta, podobnie zużywanie się innych elementów jak: klocków
hamulcowych również generuje zanieczyszczenie środowiska.
Mirosław Janowski: Wszyscy demonizujemy w sposób pozytywny
samochody elektryczne, ale należy pamiętać o tym że samochód elektryczny emituje około pięć razy więcej CO2 niż samochód spalinowy.
I jest kwestią, jak ekologiczność pojazdów elektrycznych rozpatrujemy.
W bilansie lokalnym rzeczywiście jazda jest czysta, natomiast w bilansie
krajowym, jeśli tych samochodów będzie 20%, to emisja poważnie wzrośnie.
Była mowa o audytach energetycznych dla całej Polski. Ostatnio przetarg na nie ogłosiła gmina Kraków. Analizując ten przetarg pod kątem zaangażowania w niego studentów okazuje się, że za audyt który jest porządnie zrobiony i kosztuje 1500 złotych, oferuje się 500 złotych. Powinno się
o tym zapomnieć i bazować jedynie na stymulowaniu mieszkańców do
instalacji ekologicznych źródeł ciepła, a to jaki to daje efekt, będziemy
wiedzieli z pomiarów czy się poprawiło czy też nie. To, żeby mieć do dokumentacji że było tak, a jest inaczej, sądzę że jest niepotrzebne.
Zbigniew Zgała: Są kraje które te problemy już dawno rozwiązały.
Czy proponując tę ustawę wzorowali się państwo na jakichś istniejących
rozwiązaniach? Wydaje się, że wciąż za mało korzystamy z rozwiązań
krajów które są przed nami
Bohdan Makary: Chyba nie wziął ktoś pod uwagę szarego obywatela, odbiorcy tego wszystkiego. Na nim opiera się wdrażanie tych innowacji
technicznych. Jestem w sytuacji, kiedy na własne życzenie zostałem wprowadzony w błąd przez państwo w ramach inwestycji związanych z fotowoltaiką. Po pół roku od inwestycji została zmieniona ustawa i opodatkowano
dofinansowanie, a następnie zmieniono warunki finansowe odbioru energii
i teraz muszę do niej dopłacać. Kto będzie się w to w takim razie bawił.
Tadeusz Kopta: Elektromobilność nie rozwiązuje problemów w transporcie. Motoryzacja jest największym problemem ekologicznym i cywilizacyjnym. Jedynie transport zbiorowy, pieszy i rowerowy jest transportem
zrównoważonym.
Gabriela Lenartowicz: Elektromobilność rozwiązuje problem. Co
mają robić duże spółki energetyczne z prądem w obliczu spadku zapotrzebowania na ich produkt.
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W kwestii fotowoltaiki nie można tworzyć prawa które jest niestabilne,
bo to jest oszustwo. Naraziło się obywateli na nakłady, a potem wprowadzono upustowy system polegający na tym że dają oni w prezencie
20% energii. Jest zapowiadana zmiana ustawy o OZE, ale nie podejmuje
się tych kwestii. Ideą rozwiązań w ramach programów gminnych byłoby
uniezależnienie się od systemu krajowego.
W trakcie tworzenia tej propozycji korzystaliśmy z rozwiązań zagranicznych, ale problem smogowy pochodzący z palenisk jest naszą specjalnością, natomiast w programach związanych z termomodernizacją korzystano z doświadczeń francuskich, gdzie był prowadzony podobny program
na dużą skalę.
O samochodach elektrycznych już mówiłam, ale trzeba to pokazywać.
Bardzo wiele NGO pokazuje pomysł wicepremiera Mateusza Morawieckiego jako idealne rozwiązanie, ale nie mówi się o kwestiach związanych
z emisją.
Jeśli chodzi o audyt energetyczny – zdaję sobie sprawę że audyt energetyczny każdego domu jest awykonalny chociaż byłby potrzebny. Chodzi o to, by znaleźć sposób na zdefiniowanie stanu obecnego, nawet
w uproszczonym zakresie, bo i tak to wiele mówi. Kontrola jest najlepsza
przy użyciu kominiarzy, oni także mogą weryfikować stan tych palenisk
i kominów. Jednak pierwszym i najlepszym źródłem będzie deklaracja
przy śmieciach, choćby pod tym kątem jaki odpad się produkuje. Popiół
jest też odpadem. Jednak to zdjęcie stanu obecnego i przyszłego ma być
podstawą do ubiegania się o pieniądze. Trzeba wiedzieć co chcemy zmieniać i w jakim kierunku. To nie może być chaos, że każdy robi co może.
Pieniądze publiczne powinny dawać najlepszą dźwignię w postaci efektu.
Gmina sobie z mieszkańcami ustali co zrobi i w jaki sposób. Podstawą
powinna być deklaracja sposobu działania, gmina oferując sposób rozliczania ma oczekiwać konkretnego efektu. Instrumenty afirmacyjne są
dobre, ale może się okazać, że będziemy czekać na poprawę zbyt długo,
a drugim zagrożeniem jest spryt Polaków, który często działa także na ich
niekorzyść.
Bogusław Sonik: Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwa aspekty
komunikacyjne. Jeżeli chodzi o ciągi piesze i ich uatrakcyjnienie to faktycznie trzeba o tym zacząć mówić. Jeśli chodzi o politykę rowerową to
ciągle pokutuje przekonanie, że jest to sposób na rekreację, a w tej chwili
w Dani już powstają autostrady rowerowe łączące Kopenhagę z sąsiednimi miastami. W Anglii istnieje krajowa sieć dróg rowerowych i to powinno także powstać w Polsce, byśmy mieli świadomość wsiadając na rower
172

w Krakowie gdzie i jaką trasą możemy dojechać. W Małopolsce akurat to
działa lepiej niż w innych częściach kraju.
Od dłuższego czasu próbuję namówić dwie gminy Wieliczkę i Świątniki by zrobiły trasę spacerową wzdłuż potoku, który je łączy. Spotykam się
jednak z kompletnym brakiem zrozumienia.
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XII Debata 11.12.2017
Strategia Rozwoju Krakowa
W debacie wziął udział Tadeusz Trzmiel, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Miejskich. W jej trakcie Rafał Kulczycki Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta UMK przedstawił zagadnienia
z zakresu kształtowania środowiska w Strategii Rozwoju Krakowa:
TU CHCĘ ŻYĆ – Kraków 2030.
WYBRANE WYZWANIA ROZWOJOWE Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
1. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego, w tym przede wszystkim powietrza.
2. Poprawa ładu przestrzennego; podniesienie jakości i estetyki przestrzeni publicznych, poddawanych silnej presji procesów inwestycyjnych;
potrzeba równoważenia rozwoju Miasta tak, by było spójne i funkcjonujące jako jeden organizm.
3. Niekontrolowana suburbanizacja w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.
4. Oczekiwania ludzi młodych związane z nowym miejskim stylem
życia.
5. Zbyt wysoki udział samochodów indywidualnych w systemie transportowym Miasta i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego; potrzeba
radykalnego zwiększenia mobilności przestrzennej m.in. poprzez rozwój
transportu zbiorowego.
6. Uczynienie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego bardziej zintegrowanym, zwartym terytorium, co pozwoli na jego lepsze powiązanie
i wykorzystanie potencjałów, a w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności Krakowa i całego obszaru.
PLAN STRATEGICZNY
Wizja: Kraków – nowoczesną metropolią tętniącą kulturą, otwartą, bogatą, bezpieczną i przyjazną, dumna z historycznego dziedzictwa, współtworzona przez mieszkańców.
Misja: Misją Krakowa jest tworzenie inteligentnej metropolii, zapewniającej wysoką jakość życia, budowanie kreatywnej gospodarki,
kształtowanie środowiska przestrzennego, poszanowanie środowiska
przyrodniczego oraz rozwój potencjału kulturowego, poprzez współpracę podmiotów różnych sektorów oraz partnerskie współdziałanie
mieszkańców.
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CELE STRATEGICZNE
I. Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury.
II. Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy.
III. Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia.
IV. Kraków – miasto przyjazne do życia.
V. Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa.
VI. Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia.
OBSZAR IV: Jakość życia
CEL STRATEGICZNY IV: Kraków – miasto przyjazne do życia
Realizacja celu ukierunkowana jest na:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu i wysokiej jakości życia
mieszkańców Krakowa.
2. Udostępnienie nowych przestrzeni publicznych, rozumianych jako
miejsca spotkań, aktywności, integracji społecznej, wymiany poglądów
oraz dialogu,
3. Poprawę standardów jakości środowiska i zrewitalizowanie przestrzeni miejskiej.
4. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług publicznych.
5. Rozwijanie przyjaznego, ekologicznego i efektywnego systemu
transportowego, z uprzywilejowaniem transportu zbiorowego.
6. Promowanie w Krakowie zdrowego stylu życia.
CEL OPERACYJNY IV.1: Powszechnie dostępna, wysokiej jakości
przestrzeń publiczna.
CEL OPERACYJNY IV.2: Zrewitalizowane obszary miejskie.
CEL OPERACYJNY IV.3: Zrównoważone Środowisko.
CEL OPERACYJNY IV.4: Przyjazny mieszkańcom, efektywny i ekologiczny system transportowy.
CEL OPERACYJNY IV.5: Wysoki poziom bezpieczeństwa w Krakowie.
CEL OPERACYJNY IV.1: Powszechnie dostępna, wysokiej jakości
przestrzeń publiczna
Realizacja celu ukierunkowana jest na wykreowanie powszechnie dostępnych przestrzeni publicznych, w których kreatywnie łączona będzie
tradycja i nowoczesność, place, ulice i parki staną się atrakcyjnymi miejscami spotkań i aktywności mieszkańców, a wysokiej jakości publiczne
tereny zielone będą równomiernie dostępne w skali miasta.
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Działania kluczowe
1. Wzmacnianie systemowych działań, w efekcie których wzrośnie
dbałość o krajobraz miasta, jego piękno, ład przestrzenny, estetykę i walory widokowe.
2. Skuteczne zwalczanie nielegalnych reklam i graffiti.
3. Przywracanie przestrzeni publicznych mieszkańcom poprzez ograniczenie dostępu samochodów osobowych do centrum miasta w zamian rozwijając efektywny i przyjazny środowisku system transportu zbiorowego.
4. Kształtowanie ulic, szczególnie w centrum miasta i wewnątrz
osiedli, jako przestrzeni publicznych (odwołując się do koncepcji „ulic
– ogrodów”), poprzez uspokajanie ruchu, wprowadzanie pasów zieleni,
znoszenie rozgraniczenia na chodnik i jezdnię oraz równoważenie ruchu
pieszego, rowerowego i samochodowego.
5. Pozyskanie nowych terenów dla przestrzeni publicznych, tworząc
ich zintegrowaną sieć. Tworzenie w każdej dzielnicy funkcjonalnych centrów lokalnej tożsamości, obejmujących m.in. Kluby Rodzica i Centra Aktywności Seniorów.
6. Przeciwdziałanie nadmiernej komercjalizacji przestrzeni publicznych; stymulowanie na tych terenach – szczególnie placach, powstawania
atrakcyjnych miejsc spotkań, wypoczynku i rekreacji, dostępnych nie tylko dla użytkowników obiektów komercyjnych.
7. Zrewitalizowanie istniejących terenów zieleni oraz zwiększenie powierzchni nowych terenów dla rekreacji w obszarze miasta.
8. Łączenie rozproszonych elementów zieleni w zintegrowany system.
9. Tworzenie i ochrona parków rzecznych.
10. Projektowanie zielonych przestrzeni w otoczeniu zabudowy miejskiej oraz wewnątrz osiedli i w centrum miasta („parki kieszonkowe”, podwórka, skwery).
11. Przeciwdziałanie tworzeniu barier architektonicznych w przestrzeni
publicznej, wykluczających osoby z niepełnosprawnością ruchową.
12. Stosowanie zasad zapobiegania przestępczości przez kształtowanie
bezpiecznych przestrzeni.
Polityki:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
2. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (planowane).
3. Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie.
4. Polityka gospodarowania mieniem gminy (nowa).
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Wybrane programy strategiczne:
1. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa.
2. Program rehabilitacji zabudowy blokowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków (planowany).
Wybrane projekty strategiczne:
1. Zorganizowanie parków kulturowych: Stara Nowa Huta, Stare Podgórze z Krzemionkami, Kazimierz - Stradom z Bulwarami Wisły.
2. Utworzenie parków rzecznych, w tym w pierwszej kolejności na
odcinkach rzek: Wisły, Drwinki, Dłubni, Wilgi, Sudół Dominikański, Białuchy.
3. Realizacji koncepcji „ulic – ogrodów”, w tym w pierwszej kolejności
ulic: Krupnicza, Mostowa, Bożego Ciała, Meiselsa, Lipowa, Trynitarska,
Plac Słowiański, Plac Biskupi.
CEL OPERACYJNY IV.2: Zrewitalizowane obszary miejskie.
Realizacja celu skoncentrowana jest na podjęciu – przy aktywnym
udziale mieszkańców Krakowa – kompleksowych działań ukierunkowanych na ograniczenie nierówności w warunkach życia mieszkańców, poprawę dostępu do możliwości jakie stwarza miasto, poprzez:
1. Poprawę jakości życia.
2. Ożywienie przestrzeni lokalnej.
3. Wzrost aktywności gospodarczej.
4. Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej.
Wybrane działania kluczowe:
1. Dostosowywanie otoczenia osiedli i terenów mieszkaniowych do potrzeb rodzin z dziećmi oraz osób starszych.
2. Dążenie do harmonizacji struktury funkcjonalnej i przestrzennej terenów mieszkaniowych.
Wybrane polityki:
1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.
2. Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie.
Wybrane Programy strategiczne:
1. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa.
2. Program rehabilitacji zabudowy blokowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków (planowany).
3. Program Rozwoju Dzielnic (planowany).
4. Wieloletni program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.
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Wybrane projekty strategiczne:
1. Park Zabłocie – „Stacja Wisła”.
2. Rewitalizacja terenów przy moście Kotlarskim – Bulwar Podolski.
3. Budowa „Mariny Krakowskiej”.
4. Rewitalizacja placów: Wolnica, Nowego i św. Ducha.
5. Przebudowa przestrzeni ul. Sławkowskiej.
6. Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym terenom wokół
Nowohuckiego Centrum Kultury.
7. Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy w Nowej Huty projekt
„Spotkajmy się na podwórku”.
8. Realizacja koncepcji „ulic – ogrodów”, w tym w pierwszej kolejności ulic: Krupnicza, Mostowa, Bożego Ciała, Meiselsa, Lipowa, Trynitarska, Plac Słowiański, Plac Biskupi.
CEL OPERACYJNY IV.3: Zrównoważone Środowisko
Realizacja celu ukierunkowana jest na doprowadzenie do standardów
wysokiej jakości środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza, ograniczenia poziomu hałasu oraz
ograniczenia emisji pól elektromagnetycznych.
Działania kluczowe (cz.1):
1. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację wszystkich pieców
węglowych, z równoczesną kontynuacją programu osłonowego oraz zintensyfikowanie współpracy Krakowa z otaczającymi gminami i samorządem województwa na rzecz ograniczenia emisji napływowych.
2. Zmniejszenie emisji komunikacyjnej poprzez zwiększanie udziału
w ruchu transportu zbiorowego i innych ekologicznych form mobilności,
szczególnie rowerów, oraz radykalne ograniczenie ruchu samochodów
w centrum Krakowa.
3. Ograniczenie emisji hałasu poprzez wprowadzanie wyciszonych
torowisk tramwajowych, zakup nowoczesnego taboru tramwajowego
i autobusowego (w tym elektrycznego), stosowanie nawierzchni drogowych o ograniczonej emisji hałasu, ograniczanie dopuszczalnej prędkości ruchu samochodów i stosowanie ekranów akustycznych tylko
w przypadku braku alternatywy.
4. Ograniczenie emisji pól elektromagnetycznych (PEM) do środowiska poprzez preferowanie niekonfliktowych lokalizacji źródeł emisji pól
elektromagnetycznych.
5. Efektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby do 50%
odpadów (papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła) podlegało ponownemu wykorzystaniu.
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6. Modernizowanie i rozbudowa infrastruktury komunalnej.
7. Niemal dwukrotne zwiększenie powierzchni lasów w obszarze
miasta.
8. Stosowanie zasady tzw. zielonych zamówień publicznych przy planowaniu inwestycji i zakupów.
9. Edukowanie i promowanie postaw proekologicznych.
Polityki:
1. Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie
Programy strategiczne:
1. Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa.
2. Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa.
3. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków.
4. Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego.
5. Program Ochrony Środowiska przed Hałasem.
6. Powiatowy program zwiększenia lesistości miasta Krakowa (planowany).
7. Program Ochrony Środowiska przed Promieniowaniem Elektromagnetycznym (planowany).
Projekty strategiczne:
1. Systemowa zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.
2. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w centrum miasta, w tym doprowadzenie ciepła do Starego Miasta i Kazimierza.
3. Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja, zarządzanie energią, wykorzystanie energii odnawialnej).
4. Rozbudowa i modernizacja systemu odwodnienia Miasta.
CEL OPERACYJNY IV.4: Przyjazny mieszkańcom, efektywny i ekologiczny system transportowy
Realizacja celu ukierunkowana jest na:
1. Uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej w ruchu miejskim, także
zapewnienie jej wysokiej dostępności i częstotliwości.
2. Zwiększenie udziału ekologicznych form mobilności: publicznego
transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego.
3. Ograniczenie lub eliminację indywidualnego ruchu samochodowego w mieście, szczególnie ruchu tranzytowego w śródmieściu.
4. Integrację różnych form transportu.
5. Poprawę bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do niechronionych uczestników ruchu.
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Działania kluczowe:
1. Wprowadzenie zdecydowanego uprzywilejowania komunikacji zbiorowej w ruchu miejskim oraz lepszej dostępności i odpowiedniej częstotliwości kursów.
2. Integracja systemów transportowych z przyznaniem priorytetu dla
transportu szynowego.
3. Adaptacja istniejących linii kolejowych dla potrzeb ruchu pasażerskiego, wprowadzenie szybkich, regularnych połączeń o dużej częstotliwości w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA), docelowo co
20 minut.
4. Integracja biletów wszystkich środków transportu, w tym transportu
kolejowego.
5. Podejmowanie działań na rzecz miasta przyjaznego pieszym, w tym
poprzez obniżanie lub likwidację krawężników, uwalnianie chodników od
parkujących samochodów, wyłączanie sygnalizacji świetlnej, oświetlanie
ciągów pieszych i stosowanie elementów małej architektury.
6. Rozwijanie infrastruktury rowerowej, obejmującej także parkingi dla
rowerów, w tym parkingi zadaszone.
7. Wprowadzenie ograniczenia prędkości ruchu w obrębie II obwodnicy, w tym strefy „tempo 30 km/h” (obszary o dużym ruchu pieszych oraz
na osiedlach mieszkaniowych).
8. Ograniczenie międzydzielnicowego tranzytowego ruchu samochodowego wewnątrz III obwodnicy.
9. Podjęcie działań na rzecz uznania terenów wewnątrz II obwodnicy
za obszar o obniżonej emisji komunikacyjnej.
10. Promowanie modelu współdzielenia (współużytkowania) samochodów i rowerów oraz wprowadzanie rozwiązań komunikacyjnych dla osób
o obniżonej mobilności (osoby z niepełnosprawnością, starsze, z dziećmi).
11. Wyznaczenie wydzielonych pasów ruchu przeznaczonych dla autobusów (bus pasy) w celu zwiększania niezawodności transportu zbiorowego.
Polityki:
1. Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa
Programy strategiczne:
1. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących.
2. Program Budowy Dróg dla Rowerów.
3. Program Obsługi Parkingowej dla Miasta Krakowa.
4. Program rozwoju infrastruktury transportowej Krakowa.
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Projekty strategiczne:
1. Budowa nowych linii tramwajowych, w tym budowa kolejnych etapów
Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.
2. Ukończenie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA).
3. Budowa i rozbudowa głównych węzłów przesiadkowych, w tym: Krakowskie Centrum Komunikacyjne, Grzegórzki, Bronowice, Swoszowice/Borek Fałęcki, Bonarka, os. Piastów.
4. Budowa przystanków kolejowych, w tym: Żabiniec, Prądnicka, Prądnik
Czerwony, os. Piastów, Prądnik Biały, Lubocza, Złocień, Grębałów, Jagiełły,
Kliny, Opatkowice, Swoszowice.
5. Budowa brakujących fragmentów III obwodnicy, w tym: Trasy Łagiewnickiej, Trasy Pychowickiej, Trasy Zwierzynieckiej oraz brakujących elementów łączących III i IV obwodnicę Krakowa, w tym: ul. Okulickiego, ul. Kocmyrzowska, ul. Igołomska, al. 29 Listopada, ul. Wolbromska, ul. gen. Wittek,
ul. Humboldta, ul. Bunscha.
6. Budowa parkingów w systemie Parkuj i Jedź (P&R)
7. Inwestycje realizujące koncepcję miasta przyjaznego pieszym, w tym
m.in. Plac Nowy, ul. Krupnicza, ul. Lipowa, al. Róż.
8. Działania na rzecz przygotowania realizacji systemu szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego o parametrach metra.
CEL OPERACYJNY IV.5: Wysoki poziom bezpieczeństwa w Krakowie.
Realizacja celu ukierunkowana jest na poprawę bezpieczeństwa i wzrost
poziomu poczucia bezpieczeństwa w Krakowie, w tym:
1. Zabezpieczanie miasta i jego mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych, awarii infrastruktury krytycznej, katastrof technicznych oraz
aktów terroryzmu.
2. Zabezpieczanie miasta i jego mieszkańców przed skutkami niekorzystnych zmian klimatycznych.
Wybrane Działania kluczowe:
1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeniach miejskich.
2. Usprawnienie zarządzania kryzysowego.
3. Podjęcie działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych, zagrożeń wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich
jak gwałtowne deszcze, wiatry, burze, susze, fale upałów i zimna, miejskie
wyspy ciepła.
Wybrane Programy strategiczne:
1. Lokalny plan ograniczania skutków powodzi i profilaktyki powodziowej dla Krakowa.
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2. Krakowski Program Małej Retencji Wód Opadowych.
3. Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Krakowa (planowany).
Wybrane Projekty strategiczne:
1. Organizacja Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta w Krakowie
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Listy i stanowiska
Polski Klub Ekologiczny

Kraków 23.01.2017

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZANIA
PROBLEMU NISKIEJ EMISJI I POPRAWY JAKOŚCI
POWIETRZA
I. Uwagu wstępne
Konieczne jest maksymalne wykorzystanie istniejącej, ogromnej wiedzy zgromadzonej w: polskich uczelniach, proekologicznych organizacjach pozarządowych oraz w Ministerstwie Środowiska i NFOŚiGW oraz
Ministerstwie Energetyki i Ministerstwie Infrastruktury oraz istniejących
krajowych i zagranicznych dokumentów strategicznych problemowo
związanych z niską emisją.
Poza naturalnymi, zanieczyszczenia powietrza mają trzy fizyczne źródła. Jest to tak zwana niska emisja pochodząca ze spalania paliw; drugim
źródłem są zanieczyszczenia przemysłowe, a trzecim zanieczyszczenia
komunikacyjne. Niska świadomość ekologiczna i zdrowotna społeczeństwa oraz krótkowzroczność przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych
są barierami znaczącej poprawy jakości powietrza.
Niski standard energetyczny budynków jest przyczyną nadmiernego
udziału kosztów energii w budżetach domowych; to ogranicza ich fundusz
swobodnych decyzji, tworząc barierę popytu w wielu dziedzinach gospodarki, ale przede wszystkim ogranicza zdolność kredytową i możliwości
realizacji inwestycji energooszczędnych.
Dużym wyzwaniem jest kwestia termomodernizacji budynków zabytkowych, których nie można modernizować metodami tradycyjnymi
z powodu zabytkowego charakteru elewacji).Dużą role będą pełniły nowatorskie rozwiązania termomodernizacji budynków. Istnieją bariery pozyskania środków na termomodernizacje budynków prywatnych.
Sugerujemy, aby kredytowanie termomodernizacji zostało uregulowane ustawą określającą niskoprocentowe pożyczki. Istnieje obiektywna
bariera, wzmacniana przez czynniki subiektywne jakim jest stan świadomości społeczeństwa, które nie zauważa związków pomiędzy kosztami
energii a standardem energetycznym budynków, czy zachowaniem użytkowników energii a skutkami takich zachowań. Prowadzi to do pozornie
racjonalnego, na najniższym poziomie refleksji ekonomicznej, działania
jakim jest poszukiwanie najtańszego paliwa. Dzisiaj najtańszym paliwem
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są śmieci i odpady węglowe i one są główną przyczyną smogu, konkurując
z zagrożeniami komunikacyjnymi.
Zmiana stanu świadomości społecznej jest procesem złożonym i długotrwałym, u podstaw którego musi być podniesienie standardu energetycznego budynków. Samo wyeliminowanie śmieciowych paliw będzie
ze społecznego punktu widzenia bardzo trudne, bowiem prowadzi ono
wprost do ubóstwa energetycznego ze wszystkimi jego społecznymi
konsekwencjami. Należy przy tym podkreślić, że sam proces termomodernizacji jest bardzo złożony. W szczególności widać to na przykładzie
skutków działania ustawy termomodernizacyjnej. Wydanie nawet miliardowych kwot bez kompleksowego podejścia do termomodernizacji ma
niewielki wpływ na obniżenie energochłonności budynków. Warunkiem
koniecznym zwiększenia efektywności energetycznej sektora komunalnego są zmiany w świadomości użytkowników energii. Istotnym krokiem
w tym kierunku jest wdrożenie systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej. Krok kolejny to inwestycje modelowe w
budynkach wielorodzinnych i nagłośnienie ich, w ramach popularyzacji
dobrych praktyk.
Głęboka termomodernizacja starej zabudowy wielorodzinnej jest porównywalnie efektywna ekonomicznie do wymiany pieców węglowych
na ogrzewanie gazowe, a taka zmiana prowadzi do wzrostu kosztów eksploatacyjnych. Ponadto taka termomodernizacja eliminuje procesy spalania w budynku, dzięki wykorzystaniu wysoko sprawnych systemów
klimatyzacyjnych VRF zasilanych energią elektryczną. W szczególności
nieporozumieniem jest wymiana „kopciuchów” na nowoczesne piece węglowe przystosowane do spalania czystego węgla, bo prowadzi to do radykalnego wzrostu kosztów ogrzewania, gdyż średnia sezonowa sprawność
takiego systemu grzewczego jest bardzo niska. Powoduje to, iż koszt kWh
energii cieplnej z takiego układu jest ponad trzykrotnie wyższy od kosztów energii z pompy ciepła typu powietrze-powietrze.
Należy też bardzo gruntownie zdiagnozować główne problemy i bariery działań na rzecz poprawy jakości powietrza, zwłaszcza w środowisku
miejskim, w tym hamulcowe działanie lobby węglowego.
Wskazanie, które obszary należy bezwzględnie chronić przed zabudową oraz w których powinny być bezwzględnie lokalizowane nowe parki,
obszary zielone i leśne, miejsca rekreacji mieszkańców, poprawiające lokalny klimat. Niezbędne jest zachowanie trzech cech działań:
Kompleksowe podejście, wykorzystujące łącznie i w sposób spójny narzędzia strategiczno – planistyczne oraz prawne, organizacyjno-zarządcze,
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ekonomiczno-finansowe, techniczne i edukacyjne (wpływające na zmianę
świadomości ekologicznej);
Działanie koncentrujące się na przyczynach zjawiska a nie na skutkach
i ich monitorowaniu, bo to jest droga donikąd. Koncentracja na łagodzeniu
(„leczeniu”) skutków nie rozwiązuje istoty problemu;
Działania na rzecz zmniejszenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych
(oszczędność energii oświetlenia drogowego i ulicznego, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych itp.) i działania na rzecz zmniejszenia niskiej emisji ze źródeł
komunikacyjnych muszą być realizowane równocześnie, bo ich ważność
jest zbliżona.
II. Główne cele i instrumentarium
Cele i narzędzia strategiczno–planistyczne oraz prawne. Zmiana podejścia strategicznego – „odwęglenie” myślenia. Jest to stosunkowo łatwe, ponieważ udział palenisk domowych w całości „spożycia” węgla jest
stosunkowo niewielki a udział w niskiej emisji nieproporcjonalnie duży.
Kluczowe dokumenty strategiczne to:
Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany przez Ministerstwo Gospodarki (sierpień 2015 rok stron 168) stanowi
prawdziwą kopalnię wiedzy jako materiał dla Ministerstwa Rozwoju,
Zielona Księga Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych,
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy– Prawo ochrony
środowiska Dz.U. 2015 poz. 1593; tzw. ustawa antysmogowa.
Programy realizacyjne likwidacji niskiej emisji:
Fundusze celowe – NFOŚiGW i funduszy wojewódzkich: np. program
KAWKA – na poziomie lokalnym NFOŚiGW wycofał się z tego programu.
W ramach prawa lokalnego uchwały na poziomie lokalnym realizujące ustawę antysmogową – np. uchwała antysmogowa w Krakowie (od
1 września 2019 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw stałych.
Nie będzie można palić węglem w domowych piecach oraz drewnem
w kominkach
Cele i narzędzia organizacyjno-zarządcze:
– upowszechnienie systemu informowania o jakości powietrza w polskich miastach – obniżenie poziomu emisji od którego informuje się, że
występuje sytuacja smogowa (w innych krajach ten poziom jest zdecydowania niższy, często kilkakrotnie) – to typowa taktyka ukrywania problemu przez manipulację opinią publiczną;
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Niska emisja ze źródeł komunalnych:
Wycofywanie ze sprzedaży starych kotłów nie spełniających norm emisji,
Certyfikacja jakości węgla wówczas możliwe byłoby opomiarowanie
emisji no podstawie kwitów z zakupu paliwa/węgla,
Brak skutecznych instrumentów kontrolnych niskiej emisji ze źródeł
komunalnych,
Zakaz budowy nowych budynków, w których wykorzystywane będzie
paliwo stałe i podłączanie istniejących budynków (wielorodzinnych/ komunalnych) do scentralizowanych systemów grzewczych),
Niska emisja ze źródeł komunikacyjnych:
Uspokojenie ruchu i strefy bez samochodu w obszarach zurbanizowanych,
Dominująca rola transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego
dla ograniczenia ruchu samochodowego,
Budowa infrastruktury rowerowej,
Budowa sieci parkingów „park&ride” (parkuj i jedź) na obrzeżach
miast umożliwiająca przesiadanie z samochodu do transportu zbiorowego,
Nowelizacja ustawy o drogach publicznych w zakresie opłat za parkowanie i wjazd do miast umożliwiających sterowanie popytem,
Eliminacja ruchu tranzytowego przez rozbudowę programu budowy sieci obwodnic (kryterium decydujące nie tylko wielkość miasta ale
przede wszystkim natężenie ruchu tranzytowego) oraz poprzez zmiany w
organizacji ruchu w ścisłych centrach miast,
Uszczelnienie systemu kontroli pojazdów, nie rejestrowanie pojazdów
samochodowych nie spełniających norm emisji. Skuteczne eliminowanie
z ruchu pojazdów z niesprawnymi systemami filtrującymi spaliny,
Zwrócenie uwagi na rolę przewietrzania miasta w procesie walki ze
smogiem. Biorąc pod uwagę fakt, że inwersja orograficzna wskazywana
jest jako główny czynnik powstawania smogu, temat przewietrzania miasta wydaje się być kluczowym i wymaga większej uwagi,
Cele i narzędzia ekonomiczno-finansowe:
Powinien być stworzony zintegrowany program finansowania eliminacji niskiej emisji (komunalnej i komunikacyjnej), zwłaszcza wsparcia
wymiany przestarzałych/ nisko sprawnych pieców CO - np. reaktywacja
programów typu KAWKA; wsparcie „poza systemowych” powiatowych
i lokalnych środków przeznaczonych na ochronę środowiska; zdecydowane wsparcie działań samorządów tym zakresie,
Konsekwentne stosowanie systemu ulg i preferencji dla wykorzystywania
technik OZE pozwalające wzmocnić zakres realnej pomocy w tym zakresie,
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Wzmocnienie instrumentów lokalnych zachęcających do zwiększanie
udziału w ruchu samochodów elektrycznych i hybrydowych,
Automatyzm wprowadzania bezpłatnego transportu publicznego w sytuacjach zagrożenia smogowego. Cele i narzędzia z zakresu techniki:
Coraz szersze wykorzystywanie szerokiej gamy technik pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z OZE, wykorzystywanie kogeneracji.
W regionach, a zwłaszcza w miastach o największym zanieczyszczeniu
powietrza wprowadzić obowiązek wykonania scenariusza (studium) energetycznego w oparciu o możliwości wykorzystania energii odnawialnej;
wykonanie takiego studium to konieczność, ponieważ wszelkie fundusze
(granty) unijne będą uzależniać dotacje na inne projekty prośrodowiskowe
od skali zaangażowania w energię odnawialną,
Sukcesywne zwiększanie udziału w ruchu autobusów i samochodów
elektrycznych i hybrydowych; Zwiększania konkurencyjności komunikacji zbiorowej, zwłaszcza kolei (szybkość, dogodność połączeń, komfort
podróżowania),
W miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, po wcześniejszym audycie
(studium energetycznym) wprowadzić przy oświetlaniu ulic, hal sportowych, obiektów szkolnych szpitalnych i innych obiektach użyteczności
publicznej reduktory energii i oświetlenie LED,
Nie należy dopuszczać do przetargów developerów bez zielonych certyfikatów (budownictwo pasywne). Cele i narzędzia edukacyjne:
Spójnie zbudowana edukacja ekologiczna w celu zmiany zachowań
w gospodarstwach domowych, zwłaszcza dotyczących spalania śmieci i niskiej jakości węgla. Budowa świadomych zachowań mieszkańców osiedli,
Lepiej wykorzystać w zakresie edukacji ekologicznej potencjał organizacji pozarządowych i innych organizacji, w tym religijnych,
Edukacyjne zwiększanie skłonności mieszkańców miast do korzystania
z komunikacji publicznej i zniechęcania do poruszania się samochodem
osobowym,
Zwiększanie popularności carsharingu,
Systemowa działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz stosowania
technik OZE i wyeksponowanie aspektów środowiskowych i ekonomiczno-finansowych.
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Kraków 15.03.2017
Szanowny Pan
Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Polski Klub Ekologiczny – Rada Naukowa i Zarząd Okręgu Małopolska składają propozycję – wstępne założenia strategii wykorzystania
źródeł energii odnawialnej (OZE) w gminie Kraków. Nasze propozycje
i sugestie są wynikiem nie tylko ostatniej ekodebaty z udziałem ekspertów
i praktyków w tym zakresie, ale też efektem doświadczeń i zdobytej wiedzy z różnych konferencji organizowanych np. przez światowe organizacje
ekologiczne oraz agendy rządowe w kraju, na które był zapraszany PKE.
Konieczność wykorzystania OZE wynika z założeń i priorytetów polityki
energetycznej kraju, które również obligują samorządy terytorialne, w tym
gminę Kraków. Od skali zaangażowania w OZE będą uzależnione dotacje
np. z NFOŚiGW na inne projekty ekologiczne Miasta Kraków.
Za partnerów w tym projekcie dla gminy Kraków sugerujemy:
1. Polski Klub Ekologiczny – Rada Naukowa jako promotor, patron takich przedsięwzięć UM w stosunku do instytucji światowych, agend światowych i krajowych jak NFOŚIGW, WFOŚIGW, Ministerstwo Energii,
Środowiska, fundusze norweskie.
2. Fundację Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej
jako realizator dla gminy Kraków na zasadzie zlecenia analizy raportów
itp.
3. Grupę naukowców, ekspertów z AGH, UR z zakresu energii odnawialnej.
W szczególności proponujemy jako priorytetowe zadanie – pozwalające na start projektu OZE – wykonanie mapy miejsc i zakresu możliwości OZE: na początek obiekty komunalne, zbiorowe, jak szpitale, szkoły,
obiekty sportowe, baseny. Byłby to zespół około 20 osób, 3-6 pracowników naukowych i np. studenckie koła naukowe – akcja letnia, staże itp.,
w okresie od kwietnia do września przyszłego roku. Taka mapa – raport
będzie podstawą biznesplanu w zakresie OZE w Krakowie i strategii polityki energetycznej OZE w Krakowie. Finansowanie mapy z budżetu UM,
NFOŚIGW, WFOŚIGW, funduszy unijnych, funduszu norweskiego.
Ze swojej strony, jako kierowników tego projektu sugerujemy: dr. Mirosława Janowskiego (AGH) i mgr. Stanisława Nowackiego (gmina Niepołomice) oraz dobranych innych członków zespołu.
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Z naszej oceny w rachubę głównie wchodzą: fotowoltaika i pompy
cieplne.
Sugerujemy:
– Zatrudnienie co najmniej 2-3 osób do referatu energii odnawialnej,
pracowników w strukturze Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. Zatrudnienie etatowe osób jest konieczne, są gminy w województwie, które
mają tak liczne referaty energii OZE.
– Uwzględnienie w nowej spółce ZIM działu inwestycji w zakresie
OZE, jako już ostatecznego realizatora zadań.
Fundacja MIPiSE mogłaby uruchomić centrum (na początek 1 etat)
promocji i informacji (także prawnej) OZE. Centrum mogłoby propagować OZE zwłaszcza wśród konsumentów indywidualnych, (budynki
mieszkalne.). Etat w ramach zlecenia wykonania mapy.
Osobny projekt godny rozważenia to możliwości biopaliw w Krakowie,
wykorzystanie nieużytków poindustrialnych, łąk np. do plantacji rzepaku
i produkcja biopaliwa. Ten projekt może współgrać np. z pasiekami
pszczelarskimi. Takie rozwiązanie jest możliwe. W wielu miastach tak jest,
o czym przekonaliśmy się na konferencji organizowanej przez Ministerstwo Środowiska, na której też był pan Andrzej Łazęcki.
To są założenia wstępne. Szczegóły i strategie proponujemy omówić na roboczym spotkaniu. Z naszej strony proponujemy udział prof.
W. Roszczynialskiego (Fundacja), dr. inż. Mirosława Janowskiego (AGH),
ew. mgr. Stanisława Nowackiego (UM Niepołomice) i dr. Zygmunta Fury
(PKE)
Prezes Zarządu Okręgu PKE				 Sekretarz Rady Naukowej
mgr Adam Markowski				
dr Zygmunt Fura
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18.08.2017

Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego – Małopolska
w sprawie Puszczy Białowieskiej
Polski Klub Ekologiczny od chwili utworzenia od 1980 w obliczu zagrożenia środowiska życia człowieka, starał się być sumieniem
ekologicznym, budzić sumienie osób decydujących, polityków i rządzących, tak artykułować i wyrażać na ten temat społeczne potrzeby
i oczekiwania aby dobro środowiska człowieka i jego zdrowie było
nadrzędne. Nadrzędną też zasadą w rozstrzyganiu sporów i roszczeń
były merytoryczne argumenty, trafna i poprawna naukowo, uzasadniona diagnoza, racjonalizm w działaniu i decyzjach.
„Plus ratio quam vis” więcej nauki, rozumu niż siły – ta zasada nam towarzyszy od momentu utworzenia PKE. Możliwość artykułowania społecznych potrzeb i skuteczność osiągania wówczas w roku 1980 celów,
była możliwa dzięki rozbudzonej ekologicznej świadomości i wrażliwości. To stawało się powszechne. Wobec braku struktur demokratycznych
w zarządzaniu państwem, istotną rolę odgrywała wówczas solidarność
i opinia światowa.
W obliczu powszechnej aktualnie debaty jaką jest problem Puszczy Białowieskiej uważamy za swoje moralne prawo zająć i wyrazić
głos, opinię ruchu ekologicznego pierwszego niezależnego ruchu ekologicznego jakim jest PKE , po przemianach roku 1980.
Od początku lasy, zieleń, parki narodowe były przedmiotem naszych statutowych działań.
W debacie na temat Puszczy Białowieskiej dostrzegamy uczestnictwo różnych grup także ekologicznych, społecznych grup często o różnych interesach. Dobrze się stało, że ta debata ma znamiona i etykietę debaty politycznej, a nawet walki politycznej, w której argumenty
naukowe, merytoryczne schodzą na plan dalszy.
Nie staramy się zrozumieć argumentów merytorycznych lecz dociekamy kto te argumenty artykułuje i z jakiego pochodzi środowiska
politycznego. Spektakularne akcje zastępują rzeczową debatę. Podejmowane są decyzje powodowane emocjami.
Ubolewać należy, że w kraju po przemianach i demokratyzacji życia publicznego i politycznego uciekamy się do szukania rozstrzygnięć
poza krajem, w instytucjach międzynarodowych. W świecie istnieje
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możliwość kreowania opinii dalekiej od prawdy i faktów. Dostarczamy w ten sposób również argumentów do twierdzenia, że Polacy
nie potrafią rządzić się w swoim kraju, nie potrafią być gospodarzem
mniejszej lub większej Swojej Ojczyzny.
Lasy stanowią ważny element całego środowiska życia człowieka,
stanowią skarb narodowy przynależny Polsce i jej obywatelom. Troska
o lasy, właściwa gospodarka, powinna być obowiązkiem Państwa
Polskiego. Gospodarka zrównoważona z takimi skutkami żeby lasy
były również dostępne dla przyszłych pokoleń. Lasy są bogactwem
zdrowia, tlenu tak istotnego i potrzebnego w obliczu problemów ocieplania klimatu. To jest bogactwo lokalne i globalne. Także bogactwo
kulturowe.
Uważamy, że do gospodarowania lasami, ochrony lasów posiadamy
wykształconą i przygotowaną merytorycznie do wykonywania zawodu armię leśników polskich. Leśnicy polscy są dobrze przygotowywani do ochrony przyrody, traktowania lasu jako skarbu kultury, przyrody i zdrowia. Nazwiska znakomitych leśników polskich jak: prof.
Stefan Myczkowski, prof. Jerzy Fabijanowski czy współcześnie prof.
Tadeusz Kowalski pokazują, że byli oni i są nie tylko w Polsce, ale też
w świecie prekursorami ochrony przyrody, a także twórcami parków
narodowych, w których lasy stanowią element zasadniczy.
Lasy nie tylko w Polsce, ale też w świecie, na wskutek wielu zagrożeń ekologicznych, stanu powietrza, ulegają degradacji. W Polsce,
a w Puszczy Białowieskiej w szczególności, zagrożenia biologiczne
spowodowane chorobami drzew za sprawą także kornika drukarza,
przybiera wymiar ogromny Jest to stan katastrofy ekologicznej, stan
zagrożenia kryzysowego. Środki jakie powinny być podjęte wymagają
mądrej, merytorycznej diagnozy i powinny prowadzić do rozwiązań
skutecznych i obrony Puszczy Białowieskiej przed zagładą.
W zaistniałej sytuacji i stanie debaty na temat Puszczy Białowieskiej,
w obliczu sztucznie prowokowanych konfliktów społecznych apelujemy odwoływać się do argumentów rzeczowych, naukowych, uwzględniających także dobro i interes mieszkańców Puszczy.
Jeśli będzie wola i potrzeba szerszej debaty publicznej z wykorzystaniem ekspertów ze środowiska przyrodników, leśników, botaników
PKE, Rada Naukowa deklaruje chęć w niej uczestnictwa. Członkowie
Rady Naukowej PKE Małopolska mają doświadczenie w debatach,
w różnych zespołach, radach, partiach różnych ugrupowań politycznych. Jesteśmy pluralistyczni i apolityczni od momentu tworzenia
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PKE. Apelujemy także do organizacji ekologicznych, aby w swoich
działaniach i wystąpieniach argumenty merytoryczne brały górę nad
spektakularnymi chwilowymi sukcesami
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Okręgu PKE				 Sekretarz Rady Naukowej PKE
mgr Adam Markowski					
dr Zygmunt Fura
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Polski Klub Ekologiczny

Kraków 27.09.2017
Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie!
Dotyczy: Polityki komunikacyjnej.
Kraków dla ludzi a nie samochodów.
PKE w pełni popiera działania Wojewody na rzecz przywrócenia przestrzeni miejskiej pieszym. Wiele chodników w mieście zajętych zostało
przez parkujące samochody i nie jest zapewniona minimalna przestrzeń
wymagana przez prawo. Piesi, a szczególnie niepełnosprawni na wózkach i matki z wózkami dziecięcymi, muszą wchodzić na jezdnie, aby
omijać samochody stojące nielegalnie na chodnikach. To bardzo utrudnia
codzienne czynności pieszym i jest niebezpieczne. Wielokrotnie, ale niestety bezskutecznie w tej sprawie PKE interweniował. Dlatego z satysfakcją przyjmujemy inicjatywę Wojewody w tym zakresie.
Władze Krakowa od dłuższego czasu próbują pogodzić interesy niezmotoryzowanych ze zmotoryzowanymi. Tymczasem z racji terenochłonności samochodu i wysokiego, wciąż rosnącego wskaźnika motoryzacji, szanse pogodzenia interesów są bliskie zeru. Miasto, a szczególnie
śródmieście Krakowa i Podgórza, mają niewielką pojemność, gdyż przestrzeń jest tam mocno ograniczona. Wszelkie demonstracje entuzjastów
samochodu domagających się od Władz Miasta zapewnienia miejsca do
parkowania, z góry są skazane na niepowodzenie. Ponadto demonstracje
te są szkodliwie społecznie i jako takich nie powinno się ich tolerować.
Gmina nie ma prawnego obowiązku zapewnienia każdemu miejsca do
parkowania. To właściciel samochodu powinien wykazać gminie, że dysponuje miejscem do zaparkowania swego samochodu.
Miasto powinno podjąć politykę parkingową limitującą ilość samochodów parkujących, w zależności od miejsca lokalizacji. To limitowanie szczególnie powinno objąć każdy budynek w centrum miasta. Ponadto trzeba zaprzestać rejestrowania drugich i kolejnych samochodów
w gospodarstwach domowych. Opłaty za wjazd do miasta a szczególnie
do obszarów z deficytem miejsc parkingowych, mogą być dodatkowymi
instrumentami w polityce parkingowej. Jeśli obecnie prawo nie pozwa193

la na takie rozwiązania, to czas najwyższy aby władze miasta zażądały
od swoich posłów wprowadzenia takiego prawa. Osobnym zagadnieniem
są samochody przybyszów, głównie studentów studiujących w Krakowie,
także w tym przypadku trzeba dążyć do limitowania ich ilości.
Po raz kolejny przypominamy, że minęło 30 lat od Apelu PKE o kompleksowe uspokojenie ruchu w śródmieściu Krakowa i starej części Podgórza. Przesłaliśmy wtedy władzom Krakowa zarys koncepcji tego rozwiązania, która została potem wpisana w ogólny plan zagospodarowania
przestrzennego z 1993 roku. Wielokrotnie wracano do tej sprawy na posiedzeniach rady ekspertów komunikacyjnych, opierając się na opracowaniu między innymi specjalistów z Poznania. Władze Krakowa przez
wiele lat tłumaczyły, że nie są w stanie zrealizować tego rozwiązania, bo
nie ma drogowego układu odciążającego obszar śródmiejskich uliczek, jak
i nie ma alternatywy w postaci szybkiego tramwaju. Tymczasem już od lat
funkcjonuje układ drogowy odciążający śródmieście i starą część Podgórza
a także została ukończona linia szybkiego tramwaju z Krowodrzy do Kurdwanowa.
Nie ma zatem żadnych powodów, aby utrzymywać bałagan komunikacyjny, jaki powodują samochody w starej części Krakowa i Podgórza.
To obszar Krakowa, który nie nadaje się do masowego ruchu samochodowego, tak ze względów przestrzennych wynikających z ogromnej terenochłonności samochodu, jak i ze względów ekologicznych.
Wielokrotnie podejmowaliśmy sprawę zagrożeń motoryzacyjnych,
szczególnie udziału samochodów w tworzeniu zagrożeń smogowych. Samochody stanowią zagrożenie nr 1 z uwagi na emisję o dużym stężeniu,
zlokalizowaną na wysokości nosa małego dziecka. Samochody w tym obszarze Krakowa stały się największym problemem ekologicznym, ale też
komunikacyjnym, gdyż blokują transport zbiorowy, szczególnie tramwaje, ale także ruch pieszy i rowerowy. Blokowanie tramwajów przez samochody jest szczególnie groźne dla systemu komunikacyjnego miasta, gdyż
spowalnia tramwaje do poziomu zniechęcającego mieszkańców do korzystania z tej formy transportu. PKE wielokrotnie zwracał się do władz miasta
o przyspieszenie komunikacji tramwajowej. Tymczasem wciąż czas podróży tzw. szybkim tramwajem jest dłuższy niż stojącymi w korkach
samochodami. Ta niekorzystna relacja czasu podróży tramwajem w stosunku do czasu podróży samochodem, wzmaga użytkowanie samochodu
w mieście i wpływa na ciągły wzrost wskaźnika motoryzacji. Apele lobby samochodowego, aby usunąć separatory z ulicy Kalwaryjskiej należy
uznać za szkodliwe społecznie. Wręcz przeciwnie, wszędzie gdzie to tyl194

ko możliwe należy usuwać samochody z torowisk tramwajowych. Trzeba
przy tym pamiętać, aby rowerzystom poprawiać warunki ruchu.
Zgodnie z podstawowymi zasadami inżynierii komunikacyjnej, a także
europejskiej polityki transportowej, już dawno należało ten problem rozwiązać przez usunięcie samochodów z ulic, które nie są w stanie przejąć
tego ruchu. Bez tak zarysowanego programu zmian organizacji ruchu, nigdy nie zlikwidujemy bałaganu komunikacyjnego w śródmieściu Krakowa i problemów ekologicznych, jakie powodują samochody. Miasto musi
być dla ludzi, a nie dla samochodów.
Często środowisko kupców i sklepikarzy szantażuje władze miast, że
ograniczenie ruchu samochodowego spowoduje upadek handlu i turystyki. Tymczasem literatura fachowa wskazuje, że ulice bez samochodu
przynoszą największe profity zlokalizowanym tam firmom, a turyści wolą
spacerować po ulicach bez samochodu, niż w spalinach. Może należałoby
wprowadzić system renty urbanistycznej, która – w połączeniu z odszkodowaniem za ponoszone (rzekomo) straty wprowadziłaby opłatę za korzyści z tytułu zrealizowanych przez miasto rozwiązań w infrastrukturze. Jest
to prawnie możliwe.
Mieszkańcy miasta, a szczególnie ci którzy protestują na Kalwaryjskiej
i Krakowskiej muszą zrozumieć, że są w Krakowie obszary, po których
można jeździć samochodem i obszary, które do tego absolutnie się nie
nadają. A władze Krakowa muszą zrozumieć, że zaspokojenie ambicji entuzjastów motoryzacji, to mnożenie problemów bałaganu komunikacyjnego, zagrożenia zdrowia i życia: spalinami, hałasem, smogiem zimowym
jak i letnim – fotochemicznym.
Dlatego apelujemy o kompleksowe uspokojenie ruchu i maksymalne
ograniczenie przestrzeni dla samochodów. Uznajemy sugestie Wojewody
za słuszne.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Okręgu PKE				 Sekretarz Rady Naukowej PKE
mgr Adam Markowski					
dr Zygmunt Fura
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Polski Klub Ekologiczny

6.10.2017
Pan Profesor Jan Szyszko
Minister Środowiska
Rządu RP

Szanowny Panie Ministrze!
Polski Klub Ekologiczny, pierwsza niezależna organizacja ekologiczna w krajach postkomunistycznych, od swojego założenia w 1980 roku
działała na rzecz stworzenia w Polsce podwalin pod rozwój transportu
rowerowego i turystyki rowerowej. Występowaliśmy w wielu kluczowych sprawach, budząc sumienia ekologiczne władz i społeczeństwa.
Wielokrotnie podejmowaliśmy sprawę zagrożeń motoryzacyjnych,
szczególnie udziału samochodów w tworzeniu zagrożeń smogowych.
W miastach motoryzacja stanowi zagrożenie nr 1 z uwagi na emisję
o dużym stężeniu, zlokalizowaną na wysokości nosa małego dziecka.
Od samochodu nie da się uciec, bo mieszkamy, pracujemy, uczymy się
i odpoczywamy przy ulicach, gdzie cały czas oddychamy spalinami.
Praktycznie żyjemy w sztucznym zanieczyszczonym spalinami środowisku. Dzieci są szczególnie narażone na działanie spalin. Wynika to
z faktu, że dzieci wdychają więcej spalin niż dorośli, ze wzgledu na niski wzrost, bliższy rur wydechowych, mają w stosunku do masy ciała
znacznie większą aktywność oddechową w porównaniu do dorosłych,
ich system odpornościowy nie jest jeszcze w pełni ukształtowany, reagują znacznie mocniej na działanie substancji trujących i drażniących. Nie
należy się zatem dziwić, że zachorowania dzieci na nowotwory krwi, są
prawie dwukrotnie częstsze w miastach niż na wsi. Wiele różnych źródeł
podaje, że im dalej od ruchliwej drogi, tym mniej zachorowań. Choroby
alergiczne występują częściej u dzieci mieszkających w odległości poniżej 200 m od ruchliwych dróg, w porównaniu do ich rówieśników zamieszkujących w odległości powyżej 500 m. Najsmutniejszym jest fakt,
że wg różnych źródeł 40 000-130 000 ludzi rocznie traci przedwcześnie
życie w Europie z powodu zanieczyszczenia środowiska przez samochody. Tymczasem około 40 mln ludzi w 115 największych miastach
UE oddycha powietrzem nie spełniającym dopuszczalnych norm WHO.
Europejska Agencja Środowiska podaje, że 43% stacji monitorujących
zanieczyszczenia motoryzacyjne wykazuje przekroczenia dopuszczalnych norm rocznych NO2, PM10.
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Wielokrotnie w okresie ostatnich 30 lat organizowaliśmy ,,Dni bez samochodu”, proponując rower i transport zbiorowy jako alternatywę dla samochodu. Robiliśmy to znacznie wcześniej niż Komisja Europejska ogłosiła
każdy 22 września ,,Dniem bez Samochodu”. Każdy ,,Dzień bez Samochodu” był wołaniem o budowę atrakcyjnych tras rowerowych. To wezwanie
jako pierwszy w skali regionu podjął Samorząd Województwa Małopolskiego. Wykonano koncepcje przebiegu tras rowerowych przez całe województwo i rozpoczęto budowę w ramach budżetu województwa, ze wsparciem środków Unii Europejskiej. Większość tras prowadzona jest po wałach
i brzegach cieków z dala od samochodowych spalin. Program jest w części
już zrealizowany, ale trzeba go kontynuować.
Do podobnych działań przygotowują się samorządy województwa
zachodnio-pomorskiego i pomorskiego. Doświadczenia województwa
małopolskiego wskazują, że budowę tras rowerowych muszą prowadzić
fachowe instytucje drogowe, dlatego w Małopolsce inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Prowadzi on działania w tempie niespotykanym
dotychczas w skali kraju. Obawiamy się, że tempo to zostanie zakłócone,
a prace wstrzymane, przez nowopowstałe Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie („Wody Polskie”). Z tej racji apelujemy, aby skądinąd
słuszne zmiany dotyczące jednolitego zarządzania ciekami w Polsce realizować z dopuszczeniem dotychczasowego sposobu realizacji tras rowerowych, dopóki nowy zarząd Wód Polskich nie okrzepnie i nie przejmie
fachowców zajmujących się fachowo trasami rowerowymi.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Okręgu PKE				 Sekretarz Rady Naukowej PKE
mgr Adam Markowski						
dr Zygmunt Fura

197

Polski Klub Ekologiczny

Kraków, 13.12.2017
Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie!
Dotyczy: ograniczenia ruchu samochodowego w Krakowie
PKE w pełni popiera działania Pana służb w zakresie ograniczenia ruchu samochodowego w Krakowie. Szczególnie godne poparcia są działania podjęte ostatnio na Kazimierzu. Oczekujemy dalszych takich działań
obejmujących cały obszar wewnątrz II obwodnicy oraz w starej części
Podgórza. Niezrozumiałym są protesty nielicznych grupek ludzi chorobliwie uzależnionych od samochodu, o czym poinformował Dziennik Polski
z dnia 12 grudnia 2017 roku. Władze Krakowa nie mogą ulegać protestom
tych ludzi, bo najważniejsze jest dobro większości mieszkańców Krakowa,
o które od 37 lat upomina się Polski Klub Ekologiczny. Ograniczenie ruchu
samochodowego wiąże się z ograniczeniem przestrzeni dla samochodu na
rzecz pieszych, o którą zgodnie z obowiązującym prawem upomniał się także Wojewoda.
Wiele chodników w mieście zajętych zostało przez parkujące samochody i nie jest zapewniona minimalna przestrzeń wymagana przez prawo. Piesi, a szczególnie niepełnosprawni na wózkach i matki z wózkami
dziecięcymi, muszą wchodzić na jezdnie, aby omijać samochody stojące nielegalnie na chodnikach. To bardzo utrudnia codzienne czynności
pieszym i jest niebezpieczne. Na niebezpieczeństwo zagrażające życiu
narażeni są także seniorzy korzystający z chodników. Wielokrotnie już
wcześniej w tej sprawie PKE interweniował, ale niestety bezskutecznie.
Z satysfakcją więc przyjmujemy inicjatywę Prezydenta na rzecz pieszych. Z satysfakcją dostrzegamy proekologiczną politykę komunikacji
w strategii rozwoju Krakowa do roku 2030, w dokumencie jaki ostatnio
m.in. prezentuje Wydział Rozwoju Urzędu Miasta i Zastępca Prezydenta
Pan Tadeusz Trzmiel.
Władze Krakowa od dłuższego czasu próbują pogodzić interesy niezmotoryzowanych ze zmotoryzowanymi. Tymczasem z racji terenochłonności samochodu i wysokiego, wciąż rosnącego wskaźnika motoryzacji, szanse pogodzenia interesów są bliskie zeru. Miasto, a szczególnie Śródmieście Krakowa
i Podgórze mają ograniczoną pojemność, i przestrzeń jest tam mocno ograniczona. Wszelkie więc demonstracje entuzjastów samochodu domagających się
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od Władz Miasta zapewnienia miejsca do parkowania i wjeżdżania samochodem do wszystkich bez wyjątku obszarów, z góry są skazane na niepowodzenie.
Bezzasadne też są działania na rzecz uruchomienia prokuratury w dziedzinie,
która jest kompetencją samorządu, a nie władzy sądowniczej. Ponadto protesty
te są szkodliwe społecznie i jako takich, nie powinno się ich tolerować. Gmina
nie ma prawnego obowiązku zapewnienia każdemu miejsca do parkowania. To
właściciel samochodu powinien wykazać gminie, że dysponuje miejscem do
zaparkowania swego samochodu.
Natomiast obowiązkiem miasta jest zapewnienie transportu zbiorowego.
Im lepszy ten transport zbiorowy gmina zapewnia, tym lepiej to świadczy
o gminie. Należy docenić działania władz Krakowa w zakresie poprawiania
standardu tramwajów i autobusów. Oczekujemy dalszej poprawy, szczególnie
w zakresie wyznaczania nowych bus pasów i zwiększania prędkości komunikacyjnej transportu zbiorowego, szczególnie tramwajowego. Wszystko po to,
aby zwiększyć konkurencyjność i atrakcyjność transportu zbiorowego. Chęć
i dążenie do luksusu musi ulec w konfrontacji z prawem większości, prawem
calego Miasta do lepszej jakości życia w Krakowie, życia w zdrowym środowisku. Jeśli chodzi o komunikację Kraków już dawno dotknął „punktu zwrotnego”. Dobrze się stało, że to dostrzegają Władze Miasta. Polityka komunikacyjna jest elementem walki ze smogiem, elementem tak samo ważnym, jak walka
z paleniskami na paliwo stałe.
Miasto powinno podjąć politykę parkingową limitującą ilość samochodów parkujących w zależności od miejsca lokalizacji. To limitowanie
szczególnie powinno objąć każdy budynek w centrum miasta. Ponadto
należy zaprzestać rejestrowania drugich i kolejnych samochodów w gospodarstwach domowych. Opłaty za wjazd do miasta, a szczególnie do obszarów z deficytem miejsc parkingowych, mogą być dodatkowymi instrumentami w polityce parkingowej. Jeśli obecnie prawo nie pozwala na takie
rozwiązania, to czas najwyższy aby władze miasta zażądały od swoich
posłów wprowadzenia takiego prawa. Osobnym zagadnieniem są samochody przybyszów, głównie studentów studiujących w Krakowie, także
w tym przypadku trzeba dążyć do limitowania ich ilości. Zwłaszcza, że są
to samochody bardzo stare, niezwykle groźne dla środowiska, szczególnie
groźne dla powietrza. 120 000 samochodów wjeżdżających codziennie do
miasta stanowi poważny problem ekologiczny. Także w tym przypadku
należy podjąć działania, ograniczające to niekorzystne zjawisko. Możemy
brać przykład z rozwiązań w Europie, rozwiązań w innych miastach. Są
miasta takie jak np.Oslo, gdzie wprowadza się już zakaz wjazdu do określonych miejsc (ulic) w centrum.
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Po raz kolejny przypominamy, że minęło 30 lat od Apelu PKE o kompleksowe uspokojenie ruchu w Śródmieściu Krakowa i starej części Podgórza.
Przesłaliśmy wtedy władzom Krakowa zarys koncepcji tego rozwiązania,
która została potem wpisana w ogólny plan zagospodarowania przestrzennego z 1993 roku. Wielokrotnie wracano do sprawy na posiedzeniach rady
ekspertów komunikacyjnych, opierając się na opracowaniu między innymi
specjalistów z Poznania. Obecnie, gdy władze Krakowa podjęły działania
ograniczające dominację samochodu, nie można ulegać hałaśliwym grupkom. Wręcz przeciwnie, kontynuować działania, a hałaśliwe grupki zaprosić
na warsztaty edukacyjne, pokazujące jak wielkie problemy generują samochody dla zdrowia i życia mieszkańców. Przede wszystkim jednak wytłumaczyć tym ludziom, że nie ma żadnych szans, aby wszyscy chętni mogli
swobodnie korzystać z samochodu w miastach. Warto też zwrócić uwagę,
że od lat większość mieszkańców Krakowa opowiada się za ograniczeniem
wjazdu samochodów do Śródmieścia. Z ostatnio przeprowadzonych badań
podanych przez Gazetę Wyborczą wynika, że 63% mieszkańców uważa, że
władze miasta powinny ograniczyć wjazd samochodów do centrum poprzez
zamykanie ulic i wyższe opłaty za parkowanie.
Nie ma zatem żadnych powodów, aby utrzymywać bałagan komunikacyjny, jaki powodują samochody w starej części Krakowa i Podgórza.
To obszar Krakowa, który nie nadaje się do masowego ruchu samochodowego, tak ze względów przestrzennych wynikających z ogromnej terenochłonności samochodu, jak i ze względów ekologicznych. Wielokrotnie
podejmowaliśmy sprawę zagrożeń motoryzacyjnych, szczególnie udziału
samochodów w tworzeniu zagrożeń smogowych. Samochody stanowią
zagrożenie nr 1 z uwagi na emisję o dużym stężeniu zlokalizowaną na
wysokości nosa małego dziecka. Samochody w tym obszarze Krakowa
stały się największym problemem ekologicznym, ale też komunikacyjnym, gdyż blokują transport zbiorowy, szczególnie tramwaje, ale także
ruch pieszy i rowerowy. Blokowanie tramwajów przez samochody jest
szczególnie groźne dla systemu komunikacyjnego miasta, gdyż spowalnia tramwaje do poziomu zniechęcającego mieszkańców do korzystania
z tej formy transportu. PKE wielokrotnie zwracał się do władz miasta
o przyspieszenie komunikacji tramwajowej. Tymczasem wciąż czas podróży tzw. szybkim tramwajem jest dłuższy niż stojącymi w korkach samochodami. Ta niekorzystna relacja czasu podróży tramwajem w stosunku
do czasu podróży samochodem wzmaga użytkowanie samochodu w mieście i wpływa na ciągły wzrost wskaźnika motoryzacji. Apele entuzjastów
samochodu, aby usunąć separatory z ulicy Kalwaryjskiej należy uznać za
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szkodliwe społecznie. Wręcz przeciwnie, wszędzie, gdzie to tylko możliwe, należy usuwać samochody z torowisk tramwajowych. Należy przy
tym pamiętać, aby rowerzystom poprawiać warunki ruchu.
Zgodnie z podstawowymi zasadami inżynierii komunikacyjnej, a także
europejskiej polityki transportowej, już dawno należało ten problem rozwiązać przez usunięcie samochodów z ulic, które nie są w stanie przejąć
tego ruchu. Bez tak zarysowanego programu zmian organizacji ruchu, nigdy nie zlikwidujemy bałaganu komunikacyjnego w Śródmieściu Krakowa i problemów ekologicznych jakie powodują samochody. Miasto musi
być dla ludzi, a nie dla samochodów.
Środowisko kupców i sklepikarzy szantażuje władze miasta, że ograniczenie ruchu samochodowego spowoduje upadek handlu i turystyki. Tymczasem literatura fachowa wskazuje, że ulice bez samochodu przynoszą
największe profity zlokalizowanym tam firmom, a turyści wolą spacerować po ulicach bez samochodu niż w spalinach. A może należałoby wprowadzić system renty urbanistycznej, która – w połączeniu z odszkodowaniem za ponoszone (rzekomo) straty wprowadziłaby opłatę za korzyści
z tytułu zrealizowanych przez miasto rozwiązań w infrastrukturze. Jest to
prawnie możliwe. Ci, którzy protestują obecnie przeciwko ograniczeniom
dla samochodu na Kazimierzu, muszą zrozumieć, że są w Krakowie obszary,
po których można jeździć samochodem i obszary, które do tego absolutnie się
nie nadają. Gdyby władze Krakowa uległy tym protestom, to naraziłyby miasto na dalsze eskalowanie bałaganu komunikacyjnego, zagrożenia zdrowia
i życia spalinami, hałasem, smogiem zimowym i letnim fotochemicznym
oraz wypadkami.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, apelujemy o dalsze kompleksowe uspokojenie ruchu i maksymalne ograniczenie przestrzeni dla samochodów.
Apelujemy o dalszą stanowczość i konsekwencję w realizacji proekologicznej polityki komunikacyjnej w Krakowie.
Polski Klub Ekologiczny, oraz jego eksperci z Rady Naukowej, deklarują współpracę w realizacji ekologicznych rozwiązań na rzecz Miasta.
Apelujemy do organizacji ekologicznych o wspólną koalicję w walce
o ekologiczną komunikacje w Krakowie.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Okręgu PKE
mgr Adam Markowski

Sekretarz Rady Naukowej PKE
dr Zygmunt Fura
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Kraków 27.12.2017
Szanowny Pan
Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Polski Klub Ekologiczny Okręg Małopolska z satysfakcja przyjął Pańską decyzję o rezygnacji z pokazów pirotechnicznych podczas imprez sylwestrowych.
O szkodliwości pokazów pirotechnicznych i zakazie ich stosowania pisaliśmy już w memoriałach w roku 2015. Decyzja o rezygnacji z fajerwerków pirotechnicznych jest zgodna z aktualnymi tendencjami w świecie,
także w miastach, które dotychczas słynęły z najbardziej rozrywkowych
imprez sylwestrowych i rozległych pokazów tego typu.
Kraków ma szczególne powody, żeby zrezygnować z takich pokazów
pirotechnicznych nie tylko podczas Sylwestra, ale w ciągu całego roku, ze
względu na stan zanieczyszczenia powietrza. W ciągu kilkuminutowych
pokazów do powietrza dostają się takie szkodliwe pierwiastki jak stront,
bar, a zapylenie może wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie. Istotne są też
szkody, jakie pokazy powodują u zwierząt (psy, koty, ptactwo). Apelujemy
o wprowadzenie całkowitego zakazu pokazów pirotechnicznych obowiązującego cały rok.
KRAKÓW STREFĄ WOLNĄ OD POKAZÓW PIROTECHNICZNYCH.
Apelujemy też o rezygnację z pokazów pirotechnicznych nie tylko organizowanych przez Miasto, ale też podczas imprez sylwestrowych i karnawałowych, za które odpowiadają np. hotele, kluby sportowe. To także
dotyczy oprawy artystycznej wydarzeń sportowych.
Emisje zanieczyszczeń powietrza na małej przestrzeni zwielokrotniają
swoją moc i szkodliwość. Najczęściej największe skutki i konsekwencje
zdrowotne takich pokazów ponoszą ludzie młodzi.
Do służb porządkowych, straży miejskiej i policji apelujemy o konsekwentne egzekwowanie swoich uprawnień, wynikających z przepisów kodeksu karnego i wykroczeń, jakie przy pokazach pirotechnicznych można
stosować.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Okręgu PKE
mgr Adam Markowski			
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Sekretarz Rady Naukowej PKE
dr Zygmunt Fura

Skład Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego:
–– dr Araszkiewicz Edward, fizyk, inspektor ochrony radiologicznej,
–– prof. dr hab. inż. Marian Banas, ochrona i inżynieria środowiska,
Akademia Górniczo-Hutnicza,
–– prof. dr hab. inż. arch. Bartkowicz Barbara, architekt, urbanista, Politechnika Krakowska,
–– dr inż. Bauer Marek, transport, komunikacja, Politechnika Krakowska,
–– prof. dr hab. inż. arch. Bieda Krzysztof, architekt, urbanista, Politechnika Krakowska,
–– dr inż. Bohatkiewicz Janusz, transport, komunikacja, budowa dróg,
Politechnika Lubelska,
–– dr Borkowski Krzysztof, turystyka i ochrona środowiska, Akademia
Wychowania Fizycznego, Wyższa Szkoła Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkiej,
–– prof. dr hab. Borys Tadeusz, ekonomista, Uniwersytet Zielonogórski,
–– prof. dr hab. inż. Brzeżański Marek, silniki spalinowe, emisja komunikacyjna, Politechnika Krakowska,
–– prof. dr hab. inż. Czekońska Krystyna, pszczelarstwo, Uniwersytet
Rolniczy,
–– prof. dr hab. Dobrowolski Jan, biolog, sozolog, Akademia Górniczo-Hutnicza,
–– dr hab. Dresler Zbigniew, ekonomista, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości,
–– dr Duda Ludomir, energetyka, energooszczędność,
–– prof. dr hab. Famielec Józefa, ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny, WSZiB,
–– prof. dr hab. inż. Flaga Andrzej, inżynieria środowiska, Politechnika
Krakowska,
–– dr inż. Flaga Stanisław, ekspert w urzędzie marszałkowskim i praktyk pszczelarstwa,
–– mgr. inż. Friedberg Jan, transport, komunikacja,
–– dr Fura Zygmunt, chemik, sekretarz Rady Naukowej PKE,
–– dr inż. Gałka Aleksy, ochrona środowiska, Uniwersytet Rolniczy,
Akademia Krakowska,
–– dr inż. Gliniak Maciej, inżynieria środowiska, energia odnawialna,
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Uniwersytet Rolniczy,
dr inż. Grela Jerzy, budownictwo wodne, gospodarka wodna,
prof. dr hab. Górka Kazimierz, ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie,
dr Grzywacz Jan, ekonomia, tłumacz przysięgły języka niemieckiego,
prof. dr hab. Hodorowicz Stanisław, chemik, Uniwersytet Jagielloński,
mgr inż. Holeksa Bogdan, leśnik, kierownik projektu Kotarz Arena,
budownictwo ekologiczne,
prof. dr hab. Holtzer Mariusz, chemik Przewodniczący Rady Programowej Szkoły Walerego Goetla, Akademia Górniczo Hutnicza,
dr inż. Iwanicka Zsuzsanna, inżynieria środowiska, główny ekolog
w Banku Ochrony Środowiska S.A.,
dr inż. Janowski Mirosław, energetyka odnawialna, cieplne systemy energetyczne, efektywność energetyczna, inżynieria środowiska,
Akademia Górniczo Hutnicza,
mgr Kaźmierczak Andrzej, diagnostyka i bezpieczeństwo materiałów, Laboratorium AED Polska Sp. z o.o. Warszawa,
dr Klima Stanisława, ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny,
mgr inż. Kołomyjski Tomasz, leśnik, radny Dzielnicy XIII Krakowa,
dr inż. Kopta Tadeusz, polityka transportowa i drogownictwo,
mgr inż. Marek Kownacki, energetyka, energooszczędność, energia
odnawialna,
dr hab. .Kozak Krzysztof, fizyk jądrowy, Instytut Fizyki Jądrowej
PAN,
prof. dr hab. inż. Kozłowski Henryk, geotermia, Politechnika Krakowska,
prof. dr hab. inż. Krąpiec Marek, geolog, Akademia Górniczo-Hutnicza,
prof. dr hab. inż. Krzaklewski Wojciech, leśnik, rekultywacja, ekologia lasu, Uniwersytet Rolniczy,
dr inż. Król Alfred, leśnik, Prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony
Przyrody,
dr inż. Kuczyńska Iwona, inżynieria środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza,
dr Kwaśniak Małgorzata, chemik, Krakowska Szkoła Promocji
Zdrowia,
mgr Leśniak Tadeusz, pszczelarz, ochrona pszczół,

–– mgr inż. Maurer Krzysztof, technolog żywności, właściciel firmy
Tłocznia Maurera,
–– prof. dr hab. inż. Miczyński Janusz, inżynieria środowiska, ochrona
powietrza, Uniwersytet Rolniczy,
–– prof. dr hab. inż. Mikuła Janusz, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, Politechnika Krakowska,
–– prof. dr hab. Mirek Zbigniew, przyrodnik, wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
–– Mokrzycki Józef, gospodarka odpadami, utylizacja odpadów,
–– prof. dr hab. inż. arch. Myczkowski Zbigniew, ochrona krajobrazu,
Politechnika Krakowska,
–– dr inż. Pabjańczyk Wiesława, energetyka, OZE, Politechnika Łódzka,
–– dr hab. inż. Paćko Paweł, mechatronika, modelowanie komputerowe, Akademia Górniczo-Hutnicza,
–– mgr inż. Paszucha Marek, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
–– dr inż. Petryk Agnieszka, inżynieria środowiska, ochrona powietrza,
Uniwersytet Rolniczy,
–– dr hab. inż. Pindor Tadeusz, zarządzanie, ochrona środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza,
–– dr n. med. Placha Wojciech, biochemik, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
–– mgr inż. Rabsztyn Kazimierz, rolnictwo ekologiczne,
–– prof. dr hab. inż. Roszczynialski Włodzimierz, aerolog, zarządzanie
środowiskiem, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości,
–– prof. dr hab. Sawicka-Kapusta Katarzyna, biolog, botanik, Uniwersytet Jagielloński,
–– dr Skotnicki Józef, biolog, zoolog,
–– prof. dr hab. inż. Szarata Andrzej, polityka komunikacyjna, Politechnika Krakowska,
–– dr hab. inż. Szurlej Adam, polityka energetyczna, Akademia Górniczo Hutnicza,
–– prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria, ochrona i inżynieria środowiska, ekorozwój, Akademia Górniczo Hutnicza,
–– dr inż. Thier Agnieszka, ekonomista, polityka wodna, Uniwersytet
Ekonomiczny,
–– prof. dr hab. inż. Andrzej Tomek, leśnictwo, gospodarka łowiecka,
ochrona fauny, parki narodowe, Uniwersytet Rolniczy,
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–– prof. dr hab. inż. Tuszyński Tadeusz, technologia żywności, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia,
–– prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz, mechatronika, robotyka, diagnostyka
stanu konstrukcji, bezpieczeństwo materiałowe, Akademia Górniczo-Hutnicza,
–– mgr Waksmundzki Krystian, geograf, sozolog, założyciel Polskiego
Klubu Ekologicznego,
–– dr inż. Wantuch Agnieszka, energetyk, Akademia Górniczo-Hutnicza,
–– prof. dr hab. inż. Wilczyńska Wanda, geologia, geochemia i ochrona
środowiska, Uniwersytet Pedagogiczny,
–– prof. dr hab. Witkowski Zbigniew, biolog, ekologia turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego,
–– prof. dr hab. inż. Żakowska Lidia, transport, komunikacja, Politechnika Krakowska,
–– dr Zgoda Leopold, filozof, etyk,
–– dr inż. arch. Zieliński Miłosz, architektura krajobrazu,
–– dr inż. Zuśka Zbigniew, inżynieria środowiska, ochrona powietrza,
Uniwersytet Rolniczy.

206

Skorowidz nazwisk
Bartkowiak Barbara 9
Bilska-Wilkosz Anna 13, 35
Deptała Renata 15
Dziarmagowski Marek 18
Friedberg Jan 18
Fura Zygmunt 19
Gałka Aleksy 20, 37, 68
Golba Jan 21
Grodzki Wojciech 21
Grzywacz Jan 22, 34
Holeksa Bogusław 22, 56, 134, 169
Iwanicka Zsuzsanna 23
Jagielak Maciej 23
Janowski Mirosław 23, 24
Kahl Janusz 24, 45
Kempf Piotr 25
Kopta Tadeusz 33
Kosiorowski Jan 36
Kownacki Marek 39, 42, 128
Krąpiec Marek 39
Krzywonos Sylwester 41
Laidler Piotr 138
Legutko Jan 41, 55
Lenartowicz Gabriela 41, 44
Leśniak Tadeusz 43
Listwan Ryszard 43, 57
Łasak-Strutyńska 44
Łazęcki Magdalena 45, 54
Makary Bohdan 47, 57
Marcinek Roman 49, 57
Mercha Marek 58
Michalik Marek 50
Miczyński Janusz 52
Mirek Zbigniew 52
Młynarczyk Andrzej 54, 168, 171
Mokrzycki Józef 55, 121
Myczkowski Zbigniew 55
207

Nachlik Elżbieta 56
Partyka Józef 57, 171
Pasierbek Tomasz 58
Paszucha Marek 58
Pekar Anna 63
Pietrusiak Tomasz 70
Placha Wojciech 79
Pyszczek Tomasz 82
Rachalska-Golda Zofia 83
Roszczynialski Włodzimierz 85
Sokołowski Michał 85, 116
Sonik Bogusław 90
Sowa Jan 95
Spendel Zdzisław 96
Stawiany Wojciech 97, 114, 120
Stawska Jolanta 107
Stonawski Jakub 112, 114
Surówka Maciej 128
Szyszko Jan 130
Tomasiewicz Janusz 130
Tomek Andrzej 142
Uhl Tadeusz 146
Waksmundzki Krystian 149
Węgrzyn Benedykt 153
Witkowski Zbigniew 157, 160, 171
Wnęk Dariusz 158, 169, 172
Zgała Zbigniew 170
Zgoda Leopold 171
Żakowska Lidia 171

208

209

