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oraz Czytelnicy „Zielonej Planety” –

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku życzę Wszystkim – 

w imieniu własnym i Zarządu naszego Okręgu – 
wiele satysfakcji i sukcesów dla dobra nas samych 

i naszego środowiska oraz szczęścia 
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym!
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W arsztaty odbyły się 10 grudnia 2004 r. 

Na zaproszenie organizatorów odpo-

wiedziało ponad 70 osób, przy czym nie było 

ani jednego zgłoszenia z Urzędu Miejskiego 

Wrocławia, mimo, iż warsztaty odbywały się 

w budynku tegoż urzędu na Nowym Targu.

Celem warsztatów było:

– przekazanie informacji na temat wymo-

gów Unii Europejskiej w zakresie udziału spo-

łecznego oraz praktyk partycypacji społecznej 

stosowanych w Polsce i w Niemczech,

– przybliżenie uczestnikom grup warsz-

tatowych: celu i pojęć z zakresu partycypacji 

społecznej, dostępnych form i zagrożeń udziału 

społecznego oraz znaczenia udziału społecz-

nego dla rozwoju lokalnego i regionalnego.

Warsztaty podzielone zostały na dwie czę-

ści: na część referatową zakończoną dyskusją 

oraz na część roboczą zakończoną podsu-

mowaniem. Otwarcia warsztatów dokonali: 

Grzegorz Roman – dyrektor Departamentu 

Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego 

Wrocławia oraz Bogusław Wojtyszyn – pre-

zes Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu 

Ekologicznego. Prowadzącymi część refera-

tową, w której zaprezentowano sześć refe-

ratów, byli Bogusław Wojtyszyn i Aureliusz 

Mikłaszewski.

R eferat „Rola partycypacji społecznej w bu-

dowie społeczeństwa demokratycznego”, 

wygłoszony przez dr. Jana Jerzmańskiego (Jen-

drośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo 

Gospodarcze i Ochrona Środowiska. Sp. z o.o.), 

zawierał omówienie udziału społeczeństwa 

w prawie Unii Europejskiej, w prawie mię-

dzynarodowym i w prawie polskim. Autor 

zwrócił uwagę na częste zmiany przepisów 

prawnych w Polsce, co rodzi patologie. Pani 

Barbara Kosiol (Europejska Akademia Środo-

wiska Miejskiego, Berlin), w swoim referacie 

„Udział społeczny a Europa – jak to funkcjo-

nuje”, poruszyła problem ważności udziału 

społecznego w podejmowaniu decyzji przez 

samorządy lokalne oraz wytycznych Komisji 

Europejskiej w tym zakresie, zwróciła uwa-

gę m.in. na wymóg partycypacji społecznej 

w przygotowaniu wniosków o dotację z fun-

duszy unijnych i konieczność stosowania przez 

państwa członkowskie prawa unijnego w prak-

tyce. Dla stworzenia trwałej kultury współ-

uczestniczenia obywateli nieodzowne są:

– ścisła kooperacja polityki, administracji 

i czynnika obywatelskiego,

– strukturalne i organizacyjne umoco-

wanie partycypacji społecznej w polityce 

i administracji,

– wzajemne zaufanie między polityką, 

administracją i obywatelami.

W referacie pt. „Dialog polityków ze spo-

łeczności lokalną – rola polityków w kształ-

towaniu demokracji”, prof. Jan Waszkiewicz 

(Politechnika Wrocławska), podzielił się swoimi 

przemyśleniami i doświadczeniami (był Marszał-

kiem Województwa Dolnośląskiego) w zakresie 

partycypacji społecznej na poziomie regionu. 

Zwrócił też uwagę na dwa rodzaje dyskusji, 

toczących się we wspólnotach terytorialnych. 

Celem pierwszego rodzaju dialogu jest wzmac-

nianie więzi wspólnotowych, dochodzenie do 

wiążącego wspólnotę „my”. Drugi typ dialogu 

ma na celu osiągnięcie konkretnego rezultatu, 

uzgodnienie sposobu i formy działania. Cha-

rakteryzuje się typem więzi obiektywnych lub 

formalnych. W społeczności toczyć się powinna 

dyskusja w obu wymiarach. 

Pan Frank Baumann (Biuro BLAU, Do-

radztwo i Planowanie dla miasta i krajobrazu, 

Berlin) w referacie pt. „Partycypacja społeczna 

w planowaniu i polityce – przykłady, metody 

i doświadczenia”, zaprezentował na konkret-

nym przykładzie nieurządzonego terenu zieleni 

w Berlinie, szeroki wachlarz działań podej-

mowanych przez władze i planistów w celu 

wciągnięcia w proces planowania okolicznych 

mieszkańców. Był to bardzo dobry przykład 

partycypacji społecznej inicjowanej przez sa-

morząd, który umożliwił wielu uczestnikom 

zrozumienie istoty tego procesu oraz dostęp-

nych metod i procedur. Autor zwrócił uwagę 

na kryteria procesów partycypacyjnych, które 

są pomocne w jego przygotowaniu. Ważne 

jest określenie co jest przedmiotem udzia-

łu społecznego, jakie są jego zadania i cele, 

czy są przejrzyste i jasne dla wszystkich? Na 

końcu należy ocenić wyniki całego procesu 

partycypacji społecznej; czy uczestnicy są 

zadowoleni z udziału, czy wynik akceptu-

ją również osoby niezaangażowane? Ważne 

jest, by wyjaśnić społeczeństwu dlaczego nie 

wszystkie wnioski mogą być uwzględnione 

w opiniowanym projekcie. 

Kolejny referat, pt. „Czy potrzebna jest 

aktywność społeczna w działalności samo-

rządów?”, wygłosił Grzegorz Roman (Urząd 

Miejski Wrocławia), w którym prezentował 

formy aktywności społeczności lokalnej na 

przykładzie gminy wiejsko-miejskiej, dzie-

Udział społeczeństwa w zrównoważonym rozwoju lokalnym to temat warsztatów skierowanych do przedstawicieli 

samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych Dolnego Śląska i Opolszczyzny, zorganizowanych przez PKE OD 
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ląc się przy okazji swymi doświadczeniami 

z Wrocławia. Zwrócił w nim uwagę na zmianę 

struktury zawodowej rad gminnych, w których 

brakuje przedstawicieli biznesu. W efekcie przy 

podejmowaniu decyzji przez samorządy prze-

ważać zaczynają kryteria nieekonomiczne. Li-

kwidacji uległy merytoryczne zespoły doradcze 

przy komisjach rady gminy w wyniku zmiany 

przepisów prawnych. Obecnie burmistrz może 

powołać jedynie nieformalne ciało doradcze. 

We Wrocławiu duży udział społeczny widocz-

ny jest w pracach nad budżetem gminy – rady 

osiedlowe zgłaszają własne wnioski, biorą czyn-

ny udział w dyskusjach nad budżetem. Duże 

znaczenie dla spraw gminy mają także nie-

formalne oddziaływania obywateli. Rozsądne 

władze nie lekceważą ich, wsłuchując się w nie, 

na bieżąco korygują swoją politykę.

Ostatnim wygłoszonym referatem był 

referat Aureliusza Mikłaszewskiego (Okręg 

Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego) 

pt. „Działalność pozarządowej organizacji eko-

logicznej jako forma partycypacji społecznej”, 

w którym zawarte zostały doświadczenia Klubu 

z wielu kampanii. Był to przykład oddolnych 

inicjatyw „wyrąbywania” drogi dla udziału 

społeczności lokalnych w podejmowaniu de-

cyzji przez samorządy, na przykładzie spalarni 

odpadów w Chojnowie, projektu „Założeń do 

planu zaopatrzenia w energie dla Wrocławia” 

i Koalicji „Rowerowy Wrocław”. Autor zwrócił 

uwagę na znaczenie społecznych konsultacji, 

które są ważnym elementem rozwiązywania 

i unikania konfliktów. Jednocześnie wskazał 

na najczęściej występujące wady procesu kon-

sultacji, do których zaliczył m.in.: opracowanie 

jednowariantowego projektu, zatajanie szcze-

gółów rozwiązań i podstawowych informacji, 

brak publicznych dyskusji nad zamierzeniami 

władz, odmowa dostępu do projektów, do-

kumentów, koncesji, pozwoleń, oznajmianie 

mieszkańcom o planowanych inwestycjach 

bez możliwości ich przedyskutowania i wnie-

sienia poprawek do projektów, zwracanie się 

o opinię do organizacji np. z innego miasta 

z pominięciem organizacji „rodzimych”, które 

są lepiej poinformowane o problemie. 

W trakcie dyskusji uczestnicy zwracali uwagę 

na bardzo trudną drogę konsultacji społecznych, 

brak uznania głosu społecznego przez władze 

lokalne, brak konsultacji społecznych przy wielu 

projektach (np. modernizacja pl. św. Macieja, 

ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu), nie-

doskonałości prawa polskiego w tym zakresie 

oraz brak zrozumienia i docenienia roli party-

cypacji społecznej w procedurze podejmowa-

nia decyzji przez władze lokalne. Podkreślono 

także rozbudowanie form udziału społeczne-

go w Niemczech (różne sposoby informacji, 

zbierania uwag, propozycji i opinii, dyskusje 

publiczne itp.) oraz konieczność konsultacji 

społecznych przed podjęciem decyzji przez 

urząd, tak, by wnioski mieszkańców mogły 

być uwzględnione w projekcie. Uczestnicy 

podejmowali także problem braku reakcji 

gminy na oddolne inicjatywy mieszkańców 

i organizacji (np. Park Pokoleń, powołanie rad 

osiedlowych w Lubinie).

W  części typowo warsztatowej uczestni-

cy podzieleni zostali na cztery grupy 

robocze. Odpowiadali oni na trzy pytania 

w ramach grup tematycznych, a następnie 

odpowiedzi te wartościowali, przypisując 

im rangi (punkty).

Moderatorem pierwszej grupy, zajmu-

jącej się tematem „Budowa społeczeństwa 

obywatelskiego – pierwsze kroki”, był Ry-

szard Radomski. Grupa ta opracowała te-

maty: cechy społeczeństwa obywatelskiego, 

czynniki wyzwalające i hamujące inicjaty-

wę obywatelską oraz pozytywne przykłady 

partycypacji społecznej w oparciu o własne 

doświadczenia. Wśród cech społeczeństwa 

obywatelskiego uczestnicy wyróżnili m.in.: 

wpływ na decyzję władz, świadomość oby-

watelską, istnienie lidera, który zachęca do 

inicjatyw, atmosferę przyjazną tworzeniu 

stowarzyszeń i organizacji. Do czynników 

hamujących inicjatywę obywatelską zaliczono 

m.in. brak dostępu do informacji, zniechę-

canie do podejmowania inicjatyw, brak kon-

sultacji społecznych, biurokracja, przywary 

społeczne, natomiast do czynników wyzwa-

lających inicjatywę obywatelską – dostęp do 

informacji, zaangażowanie, operatywność, 

poczucie odpowiedzialności za środowisko, 

ograniczoną rolę lokalnych ośrodków poli-

tycznych. Wśród pozytywnych przykładów 

partycypacji społecznej podano np. zmianę 

w projekcie przebiegu obwodnicy śródmiej-

skiej i zainstalowanie ekranów akustycznych, 

budowa ścieżki przyrodniczej, funkcjonowanie 

koalicji „Rowerowy Wrocław”, ograniczenie 

uciążliwości zlewni fekaliów. 

Tematem drugiej grupy, której moderatorem 

był Bogusław Wojtyszyn, było „Zagrożenia 

dla procesu partycypacji społecznej”. Grupa 

ta opracowała: cele partycypacji społecznej, 

czynniki sprzyjające i utrudniające udział 

społeczny ze strony urzędu oraz ze strony 

obywateli (społeczności lokalnej). Wśród ce-

lów partycypacji społecznej grupa umieściła: 

współuczestniczenie w planowaniu i realizacji 

działań, monitoring działań władz, inicjaty-

wy prawotwórcze oraz udział w łagodzeniu 

i likwidacji konfliktów. Do czynników utrud-

niających udział społeczny ze strony urzędu 

zaliczono m. in: samowładztwo, korupcję, brak 

przygotowania do dialogu ze społecznością 

lokalną, wygodnictwo, ze strony obywateli 

fo
t.
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natomiast – brak organizacji działań, brak 

wiary w skuteczność działań, strach przed 

konsekwencjami, brak wsparcia merytoryczne-

go. Partycypacji społecznej sprzyja, zdaniem 

uczestników, ze strony urzędu: prawo zapew-

niające udział społeczny, wsparcie finansowe, 

życzliwa postawa, inicjatywa władz, natomiast 

ze strony obywateli – zaplecze organizacyj-

no-merytoryczne, wzorce działań – liderzy, 

prawo obywatela do zrzeszania się i dostęp 

do mediów. Przy formułowaniu zagrożeń dla 

procesu partycypacji społecznej, uczestnicy 

II grupy wykorzystali swoje doświadczenia 

z toczących się konfliktów m.in. wokół budo-

wy „stawów rybnych” w gminie Chocianów 

czy też zamiaru budowy drugiego kamienio-

łomu w pobliżu schroniska „Andrzejówka”, 

w gminie Mieroszów.

Trzecia grupa zajmowała się tematem 

„Sposoby i formy aktywizacji społeczności 

lokalnej”, a jej moderatorem był Aureliusz 

Mikłaszewski. Grupa ta opracowała: przyczy-

ny aktywności społecznej, sposoby i formy 

aktywizacji społeczności lokalnej przez urzę-

dy lokalne oraz rodzaje inicjatyw oddolnych, 

podejmowanych przez społeczność lokalną. 

Najważniejszymi czynnikami aktywizują-

cymi do działania społeczność lokalną są: 

wspólne problemy, które wymagają rozwią-

zania dla dobra ogółu, konieczność zintegro-

wania społeczności, przełamania marazmu 

społecznego oraz przygotowanie argumentów 

merytorycznych do wykorzystania w wystą-

pieniach. Wśród sposobów i form aktywi-

zacji społeczności lokalnej przez samorząd 

uczestnicy warsztatów wymienili m.in.: róż-

ne formy pomocy ludziom potrzebującym, 

działania na rzecz poprawy warunków życia, 

potrzeba aktywności społecznej wynikają-

ca np. w wymogów prawnych, przełamanie 

bierności. W rodzajach inicjatyw oddolnych 

podejmowanych przez społeczność lokalną 

znalazły się zapisy m.in.: organizacja życia 

kulturowego i społecznego, powstawanie 

organizacji i stowarzyszeń, organizowanie 

imprez społeczno-kulturalnych, wspólne 

projekty i tworzenie grup działalności.

Moderatorem czwartej grupy była Krystyna 

Haladyn, a tematem tej grupy było „Czemu służy 

partycypacja społeczna”. Grupa ta opracowała: 

cele jakim służy partycypacja społeczna (do 

jakich jest potrzebna), jaki wpływ ma partycy-

pacja społecznej na rozwój lokalny i regionalny 

oraz dziedziny życia społecznego (społeczno-

gospodarczego), w których partycypacja spo-

łeczna jest najbardziej efektywna (przydatna). 

Uczestnicy pod hasłem „do czego jest nam 

potrzebna partycypacja społeczna” umieścili 

m.in. zapisy: doskonalenie prawa miejscowego, 

włączenie społeczeństwa do aktywnego dzia-

łania, udział we współzarządzaniu, budowanie 

poczucia wspólnoty lokalnej, rozwiązywanie 

problemów, ale też np. poprawa efektywności 

zarządzania. W odpowiedzi na pytanie „jaki 

wpływ ma partycypacja społeczna dla rozwo-

ju lokalnego i regionalnego?” zapisano m.in.: 

 integruje społeczeństwo, zbliża ludzi, zapewnia 

zrównoważony rozwój, wpływa na obniżenie 

kosztów realizacji przedsięwzięć, kreuje auto-

rytety, poprawia komunikację między społecz-

nością a władzą. Wśród dziedzin, w których 

partycypacja społeczna jest najbardziej efek-

tywna uczestnicy wymienili m.in.: sytuacje 

zagrożenia, kataklizmy, organizacja imprez 

sportowo-kulturalnych, edukacja, ochrona 

środowiska i przyrody, pomoc charytatywna. 

Pewne zdziwienie może budzić niska pozycja 

„zagospodarowania przestrzennego”, w którym 

udział społeczny zapewniony jest prawnie (moż-

liwość zgłaszania wniosków i uwag do planu, 

obowiązek udziału społecznego w procedurze 

sporządzania raportu OOŚ). Odpowiedzią na 

to mogą być rozwinięcia tematów w innych 

grupach, np. brak wiary w skuteczność dzia-

łań, a to znaczy że z partycypacją społeczną 

w Polsce nie jest dobrze. 

W arsztaty osiągnęły założone cele. Uczest-

nicy wysłuchali referatów informują-

cych o podstawach prawnych Unii Europej-

skiej i krajowych, odnoszących się do udziału 

społecznego, różnych form i płaszczyzn dys-

kusji polityków ze społeczeństwem, wpływu 

konsultacji społecznych na rozwój regionalny 

i lokalny. Poszerzyli także swoje wiadomości 

w zakresie różnych form partycypacji społecz-

nej, ich przydatności w różnych sektorach życia 

społeczno-gospodarczego oraz uczestniczyli 

w wymianie doświadczeń w tym zakresie. 

Uczestnicy grup roboczych mieli także okazję 

do przećwiczenia logiki i zakresu formuło-

wanych pojęć, często abstrakcyjnych, w ob-

rębie konkretnych zadań, przedyskutowania 

ich oraz podzielenia się swoimi doświadcze-

niami i wątpliwościami w zakresie udziału 

społecznego.

Warsztaty pozwoliły także na zebra-

nie informacji dotyczących zasobu wiedzy 

uczestników w zakresie procedur i sposobów 

partycypacji społecznej oraz na zgromadze-

nie dość bogatego materiału, który może być 

pomocny w dalszej pracy Polskiego Klubu 

Ekologicznego. A pracy jest naprawdę dużo, 

gdyż jak wykazał plon pracy grup warszta-

towych w zakresie rzeczywistego udziału 

społeczeństwa w rozwoju lokalnym, trzeba 

wypracować procedury, wzorce zachowań 

urzędów (ale i mieszkańców) i formy współ-

pracy dla dobra całego społeczeństwa. 

mgr Krystyna Haladyn
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Synteza strategii działania 

WFOŚ i GW na lata 2005–2008

Strategia działania Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu na lata 2005–2008 

wyznacza główne obszary działania Funduszu 

dla finansowego wspierania przedsięwzięć 

na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej województwa dolnośląskiego.

Realizacja tych zadań odbywać się będzie 

w celu urzeczywistnienia określonej dla Fun-

duszu ustawowej misji, jaką jest finansowe 

wspieranie przedsięwzięć służących ochronie 

środowiska i poszanowaniu jego wartości, 

w oparciu o konstytucyjną zasadę zrówno-

ważonego rozwoju, przy zachowaniu bezpie-

czeństwa ekologicznego kraju i regionu. 

Istotnym dokumentem, który w swych 

postanowieniach wytycza ramy działania 

Funduszu, jest „Wspólna Strategia Działa-

nia Narodowego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej na lata 2005–2008”. Szczególnie do-

tyczy to przyjętych tam rozwiązań w zakre-

sie współdziałania funduszy ekologicznych 

w absorpcji, niepodlegających zwrotowi, 

środków z Unii Europejskiej. Planowany 

udział WFOŚ i GW w realizacji tych zadań 

może być zauważalny w skali całego kraju. 

Szacunkowo wyniesie on blisko 3% całości 

środków pomocowych i blisko 6% urucho-

mionych z funduszy ekologicznych.

Określone w strategii obszary działania 

oraz szczegółowe kierunki wydatkowania 

środków oparte zostały o:

– zasadę optymalizacji efektu ekolo-

gicznego,

– zbilansowanie prognozowanych możli-

wości zakumulowania środków finansowych 

w ramach Funduszu,

– prognozę zamierzeń inwestycyjnych 

opracowaną także w oparciu o uzyskane 

informacje od inwestorów,

– ustalone priorytety zamierzeń w uję-

ciu poszczególnych segmentów ochrony 

środowiska.

Przeprowadzona analiza możliwości 

i potrzeb wykazała, że występujące źródła 

przychodów Funduszu i ich zasobność nie 

pozwolą w pełni zabezpieczyć realizacji za-

łożonych zadań, bez radykalnego obniżenia 

stanu funduszu własnego, i konieczne jest po-

zyskanie dodatkowych zasileń. Rozwiązanie 

problemu odniesione zostało do pozyskania 

pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 190 mln zł. 

Stosowne w tej mierze uzgodnienia już zo-

stały dokonane.

Strategia ustala hierarchię wydatkowania 

środków finansowych Funduszu gdzie głów-

nym priorytetem jest zapewnienie wkładu fi-

nansowego dla realizacji przedsięwzięć dofi-

nansowywanych środkami Unii Europejskiej. 

W tym zakresie założono aktywny udział 

Funduszu w udzieleniu pomocy finansowej, 

w zakresie przedsięwzięć współfinansowa-

nych z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności. Z uwagi na długofalowy okres 

realizacji tych zadań, w strategii założono 

przejściową kumulację środków finansowych 

w poszczególnych okresach rocznych.

Zadania „unijne” spowodują zmiany 

w strukturze zarówno wydatków (obniże-

nie się udziału i kwot dotacji), kierunkach 

wydatkowania środków, jak też powstanie 

nowych potrzeb. Wymienić tutaj należy 

udział Funduszu w finansowaniu kosztów 

przygotowania aplikacyjnego, projektowo-

dokumentacyjnego oraz udzielanie pożyczek 

pomostowych.

Założenia strategii oparto na istniejącym 

aktualnie stanie prawnym, w tym także okre-

ślonym w wewnętrznych regulacjach WFOŚ 

i GW we Wrocławiu. W odniesieniu do tych 

ostatnich, wykluczyć nie można konieczności 

dokonywania w przyszłości zmian dotyczą-

cych, np. wysokości oprocentowania pożyczek 

czy wprowadzenia możliwości częściowych 

ich umorzeń (np. udzielanych na realizację 

projektów, które z obiektywnych przyczyn 

nie zostały objęte bezzwrotną pomocą ze 

środków UE).

Zawarte w strategii prognozy bilansu moż-

liwości finansowych i potrzeb oraz rozwiązań 

szczegółowych zabezpieczają przyrost fun-

duszu własnego na koniec okresu i stwarzają 

finansową bazę do bezkolizyjnego finanso-

wania zadań także po roku 2008.

Misja i priorytety działalności 

WFOŚ i GW we Wrocławiu 

na lata 2005–2008

1. Podstawy prawne 

i uwarunkowania regionalne 

opracowania strategii

Podstawę prawną sporządzenia strategii 

działania WFOŚ i GW we Wrocławiu na 

najbliższe cztery lata wyznaczyła noweli-

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na lata 2005–2008

Przedstawiony poniżej program został zaprezentowany przez prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej dr. Lecha Poprawskiego podczas spotkania z członkami PKE w dniu 8 listopada 2004 r.

STRATEGIA DZIAŁANIA
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zacja ustawy „Prawo ochrony środowiska”, 

ogłoszona 3 października 2003 r. w Dz. U. 

nr 190, poz. 1865.

Realizując postanowienia zawarte w art. 

414, ust. 3, pkt 1 wyżej cytowanej ustawy, 

opierając się na „Wspólnej strategii działa-

nia Narodowego Funduszu i wojewódzkich 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej na lata 2005–2008” oraz uwzględnia-

jąc uwarunkowania regionalne, opracowano 

strategię działania WFOŚ i GW we Wrocławiu 

na lata 2005–2008. Opracowując strategię, 

opierano się o następujące dokumenty:

– ustawa „Prawo ochrony środowiska”,

– II Polityka Ekologiczna Państwa,

– Polityka Ekologiczna Państwa na lata 

2003–2006 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2007–2010,

– Traktat o przystąpieniu Rzeczypospo-

litej Polskiej do Unii Europejskiej,

– Program zrównoważonego rozwoju 

i ochrony środowiska województwa dolno-

śląskiego,

– Wojewódzki Plan Gospodarki Odpada-

mi Województwa Dolnośląskiego.

2. Misja i cele strategiczne 

działania WFOŚ i GW we Wrocławiu

Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocła-

wiu jest finansowe wspieranie przedsięwzięć 

służących ochronie środowiska i poszanowa-

niu jego wartości w oparciu o konstytucyjną 

zasadę zrównoważonego rozwoju przy zacho-

waniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju 

i realizacji programów ekologicznych państwa 

i województwa dolnośląskiego.

Realizując misję Fundusz sformułował 

następujące cele strategiczne:

– aktywne włączenie się w proces wy-

pełniania zobowiązań w zakresie inwestycji 

ekologicznych wynikających z traktatu ak-

cesyjnego do Unii Europejskiej.

– hierarchiczność w kolejności dofinan-

sowania zadań środkami Funduszu z prio-

rytetem wspomagania przedsięwzięć dofi-

nansowywanych środkami bezzwrotnymi 

pochodzącymi z Unii Europejskiej.

– działania w zakresie racjonalnego wyko-

rzystania posiadanych środków w celu mak-

symalizacji efektów ekologicznych .

3. Priorytety działalności

Strategia w dziedzinie ochrony wód 
i gospodarki wodnej

Wspierane będą następujące cele:

a) w dziedzinie ochrony wód w pierwszej 

kolejności dofinansowywane będą przedsię-

wzięcia związane z realizacją „Krajowego 

programu oczyszczania ścieków komunal-

nych”, w tym:

– budowa, rozbudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków mająca na celu osią-

gnięcie wymaganych standardów jakości 

ścieków odprowadzanych do środowiska,

– budowa systemów kanalizacyjnych,

– budowa obiektów gospodarki osadowej, 

mająca na celu właściwe zagospodarowanie 

osadów powstających w oczyszczalniach 

ścieków,

– przedsięwzięcia związane z ograniczaniem 

zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego;

b) w dziedzinie gospodarki wodnej:

– zwiększanie zasobów dyspozycyjnych 

wody oraz wyższa skuteczność ochrony prze-

ciwpowodziowej poprzez wspieranie budowy 

zbiorników retencyjnych, programów małej 

retencji, działań administratorów cieków do-

tyczących budowy i modernizacji urządzeń 

ochronnych,

– rozbudowę infrastruktury terenów 

wiejskich w zakresie budowy i rozbudowy 

ujęć wodnych oraz budowy systemów wo-

dociągowych w ramach realizacji progra-

mów porządkowania gospodarki ściekowej 

na tych terenach.

Realizacja zadań zapisanych w „Krajowym 

programie oczyszczania ścieków komunal-

nym” nakłada na gminy obowiązek wypo-

sażenia aglomeracji w systemy kanalizacji 

zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w nastę-

pujących terminach:

– do 31 grudnia 2015 r. w przypadku aglo-

meracji o równoważnej liczbie mieszkańców 

(RLM) wynoszącej od 2.000 do 15.000,

– do 31 grudnia 2010 r. w przypadku 

aglomeracji o RLM wynoszącej powyżej 

15.000.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy 

„Prawo wodne”:

– oczyszczalnie ścieków dla aglomeracji 

powyżej 15.000 RLM muszą być wyposażo-

ne w urządzenia zapewniające podwyższone 

usuwanie związków azotu i fosforu – w ter-

minie do dna 31 grudnia 2010 r.

– oczyszczalnie dla aglomeracji o RLM 

wynoszącej 2.000–15.000 – muszą zapew-

niać pełne biologiczne oczyszczanie ścieków 

– w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Zapisy te są efektem negocjacji z Unią 

Europejską w sektorze „Środowisko”, prze-

niesionych następnie do traktatu akcesyjne-

go, a wynikają bezpośrednio z postanowień 

Dyrektywy 91/271/EWG.

Fundusz będzie wspierał również przed-

sięwzięcia wynikające z Dyrektywy 76/464/

EWG z 4 maja 1976 r. dotyczącej zanieczysz-

czenia spowodowanego przez niektóre sub-

stancje odprowadzone do środowiska wodne-

go Wspólnoty, zgodnie z którą w terminie do 

31 grudnia 2007 r. niezbędne będzie:

– zakończenie podjętych przedsięwzięć 

związanych z modernizacją procesów techno-

logicznych przy produkcji chloru (eliminacja 

rtęci) oraz wyeliminowania rozpuszczalników 

chloroorganicznych

– zorganizowanie monitoringu substancji 

niebezpiecznych w ściekach i wodach od-

biornika objętych dyrektywami – „córkami” 

(12 substancji).

Strategia w dziedzinie ochrony 
powietrza

Wspierane będą następujące cele:

– ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 

głównie w energetyce komunalnej i zawo-

dowej, na rzecz poprawy jakości powietrza 

na obszarach (w tym chronionych), strefach 

i w aglomeracjach, w których lokalnie docho-

dzi do przekraczania dopuszczalnych pozio-

mów zanieczyszczeń powietrza, które obejmie 

Wojewódzki Program Naprawczy,

– zwiększenie produkcji energii z odna-

wialnych źródeł energii.

Powyższe cele będą realizowane w ra-

mach następujących przedsięwzięć:

– zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze 

szczególnym uwzględnieniem redukcji dwu-

tlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cie-

plarnianych z energetycznego spalania paliw 

i procesów technologicznych,

– ograniczanie niskiej emisji, głównie 

w miastach, miejscowościach turystyczno-

uzdrowiskowych oraz położonych w kotli-

nach górskich,
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– racjonalizacja gospodarki energią (w tym 

kogeneracja),

– wykorzystanie źródeł energii odna-

wialnej.

Strategia rozwoju energetyki odnawial-

nej zakłada uzyskanie 7,5% udziału energii 

odnawialnej w bilansie paliwowo – energe-

tycznym kraju w 2010 r. oraz 14% w 2020 r. 

Dla osiągnięcia tego celu planowane są m.in. 

kierunki następujących działań:

– kontynuacja dofinansowania modernizacji 

i budowy kotłowni opalanych biomasą,

– wytwarzanie energii z biogazu w postaci 

energii elektrycznej i cieplnej,

– dofinansowanie budowy i moderni-

zacji elektrowni opartych o źródła energii 

odnawialnych.

Realizacja wymienionych przedsięwzięć 

pozwoli na spełnienie wymogów dyrektywy 

UE nr 2001/80/WE z 27 października 2001 r. 

dotyczącej ograniczenia emisji niektórych za-

nieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów 

energetycznych spalania paliw w okresach:

– od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2015 r. 

na emisję dwutlenku siarki,

– od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2015 r. 

na emisję pyłów,

Strategia w dziedzinie ochrony ziemi 
i gospodarki opadami

Wspierane będą następujące cele:

– zmniejszenie materiałochłonności go-

spodarki poprzez wprowadzenie technologii 

bezodpadowych i małoodpadowych, 

– zwiększenie poziomu odzysku odpadów 

i recyklingu odpadów,

– stworzenie podstaw dla nowoczesnego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, za-

pewniającego wzrost odzysku zmniejszającego 

ich masę unieszkodliwianą przez składowa-

nie co najmniej o 30% do 2006 r. i o 75% do 

2010 r. (w stosunku do 2000 r.),

– unieszkodliwianie odpadów szczególnie 

niebezpiecznych objętych przepisami Kon-

wencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych 

zanieczyszczeń organicznych,

– prowadzenie działań naprawczych, 

tj. rekultywacja terenów zdegradowanych.

Powyższe cele będą realizowane w ra-

mach następujących przedsięwzięć:

– realizacja gminnych, międzygminnych, 

powiatowych i wojewódzkich planów gospo-

darki odpadami, szczególnie w zakresie zago-

spodarowania odpadów komunalnych, w tym 

wspomaganie systemów zagospodarowania 

osadów ściekowych i kompostowni,

– wspieranie wszelkich działań zmierza-

jących do odzysku i recyklingu odpadów, 

a zwłaszcza odpadów opakowaniowych,

– rekultywacja terenów zdegradowanych,

– unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz-

nych, odpadów medycznych oraz odpadów 

przemysłowych.

Realizacja wyżej wymienionych przed-

sięwzięć pozwoli na spełnienie wymagań 

dyrektyw UE w okresach:

a) w odniesieniu do dyrektywy 94/62/WE 

z dnia 20 grudnia 1994 r. dotyczącej opakowań 

i odpadów opakowaniowych postanowiono, 

że w terminie do 31 grudnia 2007 r. Polska 

osiągnie cele odzysku i recyklingu w sto-

sunku do następujących opakowań zgodnie 

z następującymi celami pośrednimi:

– recykling tworzyw sztucznych: 15% 

dla roku 2005,

– recykling metali: 15% dla roku 2005,

– całkowity poziom odzysku: 37% dla 

roku 2005 oraz 43% dla roku 2006.

b) w odniesieniu do dyrektywy 99/31/WE 

z dnia 26 kwietnia 1999 r. dotyczącej skła-

dowisk odpadów ustanowiono okres przej-

ściowy do 1 lipca 2012 r. na modernizację 

istniejących lub budowę nowych składowisk 

odpadów, zgodnie z uchwalonymi wojewódz-

kimi, powiatowymi i gminnymi planami go-

spodarki odpadami.

Strategia w dziedzinie pozostałych 
przedsięwzięć

Wspierane będą m.in.:

– działania na rzecz inicjatyw i projektów 

zadaniowych w zakresie tworzenia i rozwoju 

Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000” 

w tym również finansowanych ze środków 

Unii Europejskiej,

– przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyro-

dy, monitoringu środowiska, prac badawczych 

na rzecz ochrony środowiska oraz tworzenie 

i rozwój bazy materialnej w zakresie sprzętu 

i urządzeń służących zapobieganiu klęskom 

żywiołowym i usuwaniu ich skutków,

– działania na rzecz rozwoju bazy dy-

daktycznej oraz inicjatyw środowiskowych 

promujących i realizujących różne formy 

edukacji ekologicznej.

Podstawowe wielkości finansowe 

WFOŚ i GW we Wrocławiu w latach 

2005–2008

1. Uwarunkowania i możliwości

Przystępując do formułowania szcze-

gółowych rozwiązań strategii Funduszu, 

oparto się na:

– sprecyzowanych już wcześniej założe-

niach misji i głównych celów strategicznych 

Funduszu,

fo
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Baterie słoneczne umieszczone na ścianie i dachu 
akwaparku w Kudowie, wykorzystywane do ogrzewania wody 

w basenach, sfinansowano m.in. ze środków WFOŚ i GW

Baterie słoneczne umieszczone na ścianie i dachu 
akwaparku w Kudowie, wykorzystywane do ogrzewania wody 

w basenach, sfinansowano m.in. ze środków WFOŚ i GW
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– obowiązującym stanie prawnym, który 

wyznacza aktualnie ustawa „Prawo ochro-

ny środowiska” z uwzględnieniem propozycji 

zmian awizowanych w projekcie rządowym, 

a także regulacjach wewnętrznych Wojewódz-

kiego Funduszu,

– obligujących Fundusz postanowieniach 

ekologicznych programów krajowych i regio-

nalnych a także związanych z akcesją do Unii 

Europejskiej (szczegółowo prezentowanych 

w części strategii poświęconej zakładanym 

priorytetom działalności Funduszu),

– założeniach „Wspólnej strategii działania 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich fundu-

szy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

na lata 2005–2008”, które zakładają znaczny 

udział funduszy ekologicznych w finansowaniu 

nakładów na realizację polityki ekologicznej 

państwa, sięgającej w okresie lat 2005–2008 

kwoty 15.739 mln zł, co odpowiada 20,8% 

prognozowanych kosztów przedsięwzięć 

i 43,8% pomocy wspierającej te zamierze-

nia; wynika to z zestawienia zawartego na 

stronie 12 „wspólnej strategii” (tab. 1.).

– bilansie środków możliwych do wygospo-

darowania w ramach istniejących ustawowych 

źródeł zasilających Fundusz, zachodzących 

relacji w stanie funduszu oraz możliwościach 

zasilania zewnętrznego, jaką jest pożyczka 

z NFOŚ i GW, w kwocie 190 mln zł. 

2. Stan aktualny Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Dotychczasowe tendencje w zakresie sta-

nu funduszu będącego w posiadaniu WFOŚ 

i GW we Wrocławiu najogólniej scharakte-

ryzować należy stwierdzeniem o dynamicz-

nym dotychczasowym jego kształtowaniu się. 

Świadczy o tym zarówno przyrost kwotowy 

ogólnego stanu Funduszu, np. w przeciągu 

roku 2003 wyniósł on 30,1 mln zł, co sta-

nowiło wzrost o 12,4% w stosunku do roku 

poprzedniego, jak też struktura jego skład-

ników z dominującą tutaj pozycją należności 

z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów (na 

koniec 2003 r. – 191,4 mln zł i 70,2% ogólne-

go stanu) oraz płynnych aktywów w posta-

ci środków pieniężnych (65,0 mln zł i 24% 

stanu ogólnego).

Analiza ukształtowanych wielkości, poza 

wspomnianą już dynamiką ogólną rocznych 

przyrostów stanów funduszu, wskazuje na 

tendencje, które rzutują na stany środków 

w ujęciu perspektywicznym, przy następu-

jących założeniach:

– braku zmian w zakresie wielkości opłat 

za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

– utrzymaniu na stałym poziomie oprocen-

towania udzielanych pożyczek, co nie powinno 

mieć wpływu na obniżenie przychodów z tytu-

łu oprocentowania pożyczek z uwagi na stały 

przyrost kapitału udzielanych pożyczek,

– ograniczeniach w zakresie dynami-

zowania kosztów działalności operacyjnej 

Funduszu zgodnie z zapowiedziami zmian 

ustawowych  oraz

– zaprzestaniu finansowania ochrony śro-

dowiska w formie kapitałowej zgodnie z zalece-

niami „Wspólnej Strategii Działania NFOŚ i GW 

i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej na lata 2005–2008”.

3. Ogólna prognoza przychodów

Uwzględniając wykazane uwarunkowania 

dotyczące strony przychodowej i zakładając:

– stały roczny poziom wpływów z tytułu 

opłat i kar na poziomie 62,1 mln zł,

– postępujący przyrost wpłat z tytułu zwro-

tów kapitału pożyczek (rzędu 15 mln złotych 

rocznie),

– zwiększone kwoty wpływów z tytułu 

oprocentowania pożyczek, biorące się głównie 

z przyrostu obsługiwanego kapitału (zakłada 

się, że w porównaniu do roku 2004 wpływy 

z tytułu oprocentowania pożyczek na koniec 

2008 roku zwiększą się z 9 do 21,5 mln, a więc 

ponad dwukrotnie),

– zaciągnięcie pożyczki w NFOŚ i GW 

w kwocie 190 mln zł, 

przyjęto, że w całym okresie objętym strate-

gią możliwe jest zgromadzenie środków dyspo-

zycyjnych w wysokości 989.452 mln zł, a także 

– co jest bardzo istotne dla kontynuacji misji 

Funduszu w dalszej perspektywie – utrzyma-

nie dynamicznej bazy przychodów Funduszu 

na rok 2009 i lata następne (ryc. 1).

Kierunki wydatkowania 

środków w latach 2005–2008

1. Ogólna prognoza wydatków

W oparciu o prognozowaną stronę przy-

chodową, zakładając:

– postępujący, coroczny (w małej skali) 

spadek kwoty dotacji i dopłat do kredytów (przy 

zmianie dotychczasowej ich struktury),

– rezygnację ze stosowania umorzeń po-

życzek,

Tab. 1. Planowane nakłady i żródła finansowania wykazane w założeniach „Wspólnej strategii działania”

Źródło finansowania
Nakłady w mln zł w latach

Razem
2005 2006 2007 2008

Środki własne przedsiębiorstw wraz 
z kredytami i pożyczkami bankowymi

7.448 8.529 8.858 8.858 33.693

Środki jednostek samorządu terytorialnego 
wraz z kredytami i pożyczkami bankowymi

1.299 1.445 1.585 1.849 6.178

Budżet państwa 964 995 1.379 1.598 4.936

Fundusze ekologiczne 3.250 3.390 4.550 4.549 15.739

Środki zagraniczne i fundusze pomocowe 
Unii Europejskiej, w tym:

4.140 3.708 3.708 3.672 15.228

fundusz kohezji 
i fundusze strukturalne Unii Europejskiej

3.420 3.600 3.600 3.600 14.220

RAZEM 17.101 18.067 20.080 20.526 75.774
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– nieangażowanie środków na zakupy 

akcji i udziałów,

– utrzymanie stałego kwotowego poziomu 

kosztów operacyjnych,

– zasilenie pożyczką z NFOŚ  i GW,

– rozpoczęcie od 2008 r. spłaty pożycz-

ki wraz z oprocentowaniem, zaciągniętej 

w NFOŚ i GW,

można założyć możliwość zrealizowania 

w okresie lat 2005–2008 wydatków rzędu 

985,2 tys. zł. Daje to średnioroczną wiel-

kość wydatków w kwocie 246,3 mln zł przy 

zrealizowanej w 2003 roku w wysokości 

152,9 mln zł i przewidywanej w 2004 roku 

w kwocie 215,1 mln zł (ryc. 2).

2. Zapotrzebowanie na środki 

finansowe na przedsięwzięcia 

zgłoszone do dofinansowania 

z Unii Europejskiej

W okresie objętym strategią zgodnie z usta-

wą „Prawo ochrony środowiska”, fundusze 

ochrony środowiska (gminne, powiatowe, 

wojewódzkie i narodowy) powinny wygo-

spodarować na finansowanie zadań objętych 

polityką ekologiczną środki finansowe nie-

zbędne do absorpcji, niepodlegających zwro-

towi, środków Unii Europejskiej.

Wartość zadań zgłoszonych i planowanych 

do realizacji z funduszy Unii Europejskiej przez 

beneficjentów z terenu województwa dolnoślą-

skiego z udziałem środków  WFOŚ i GW we 

Wrocławiu, szacuje się na  kwotę 6.366,2 mln 

złotych. Prognozuje się, że w okresie objętym 

strategią udział środków unijnych w tych przed-

sięwzięciach wyniesie 3.627,2 mln złotych, co 

stanowi 57% wartości zgłoszonych zadań.

Przy założeniu, że beneficjenci pomocy 

wyłożą kwotę 1.508,2 mln złotych (23,69%), 

a ciężar finansowania pozostałej kwoty dla 

zabezpieczenia wkładu krajowego zosta-

nie poniesiony przez Narodowy Fundusz 

i  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, to 

prognozowane wydatki Funduszu na przedsię-

wzięcia współfinansowane ze środków unij-

nych w okresie objętym strategią ukształtują 

się na poziomie 627,1 mln złotych, średnio 

rocznie około 156,8 mln złotych, z czego pra-

wie 80% środków wydatkowane będzie na 

przedsięwzięcia ochrony wód (tab. 2.).

25%

41%

6%

19%

7% 2%

 Wpływy z tytułu opłat i kar – 248,4 mln zł (25%)

 Spłaty udzielonych pożyczek – 400,0 mln zł (41%)

 Wpływy z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek – 63,1 mln zł (6%)

 Zaciągnięte przez Fundusz kredyty i pożyczki – 190 mln zł (19%)

 Wpłaty nadwyżek funduszy gminnych i powiatowych – 70,9 mln zł (7%)

 Pozostałe wpływy (w tym zyski z operacji kapitałowych) – 17,8 mln zł (2%)

Ryc. 1.  Udział poszczególnych strumieni wpływu środków pieniężnych w strukturze całości wpływów

68,9%

31,1%

  Wydatki środków finansowych na wsparcie wykorzystywanych środków 
pomocowych z Unii Europejskiej (68,9%)

 Wydatki na finansowanie lokalnych priorytetów i potrzeb (31,1%)

Ryc. 3.  Planowane wydatki ogółem w latach 2005–2008 z podziałem na projekty wspomagane środkami UE

 Udzielone pożyczki – 710,0 mln zł (72%)

 Udzielone dotacje i dopłaty do kredytów – 200,0 mln zł (20%)

 Spłata pożyczek i kredytów otrzymanych z zewnątrz – 27,2 mln zł (3%)

 Wydatki operacyjne – 46,0 mln zł (5%)

 Pozostałe wydatki – 2,0 mln zł (0,002%)

Ryc. 2.  Udział poszczególnych strumieni wypływu środków pieniężnych w strukturze całości wypływów

3% 5% 0,002%

20%

72%
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Przedstawione powyżej wyliczenia rozkładu 

wydatków Funduszu na przedsięwzięcia współfi-

nansowane środkami UE należy traktować jako 

szacunkowe, ze względu na możliwe przesunię-

cia czasowe w realizacji współfinansowanych 

projektów. Ponadto Fundusz zakłada, w razie 

zaistnienia potrzeby, możliwość wsparcia fi-

nansowego projektów zgłoszonych do Progra-

mu operacyjnego ZPORR w ramach działania 

1.2, na które alokacja środków z EFRR na lata 

2004–2006 wynosi 33 mln euro.

3. Możliwości finansowania 

przedsięwzięć w okresie 

objętym strategią

Przyjmując wykazane wyżej relacje po-

między przewidywanymi do zgromadzenia 

przychodami i prognozowanymi wielkościami 

wydatków, założono, że nakłady na przed-

sięwzięcia ekologiczne, możliwe do sfinan-

sowania środkami dyspozycyjnymi, wynio-

są w całym czteroleciu 910 mln zł (średnio 

rocznie 227,5 mln zł), z czego na projekty 

wspomagane środkami unijnymi przypada 

68,9% z tej kwoty (ryc. 3 i 4).

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza potrzeb i możliwo-

ści finansowych WFOŚ i GW we Wrocławiu 

dla okresu objętego strategią wskazuje, że jest 

możliwe pełne pokrycie udziału Funduszu na 

dofinansowanie przedsięwzięć wspomaganych 

środkami bezzwrotnymi Unii Europejskiej, co 

Tab. 2.  Prognozowane zapotrzebowanie na środki finansowe na realizację przedsięwzięć zgłoszonych 
do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (w tys. zł)

Wyszczególnienie
Wartość 

zgłoszonych 
zadań

Źródła finansowania

Fundusze
UE NFOŚ i GW WFOŚ i GW 

(Wrocław)
Środki 
własne

FUNDUSZ ISPA 1.083.806 637.605 66.641 93.468 286.092

w
 ty

m
:

a) ochrona wód 543.696 342.194 54.401 81.228 65.873

b) gospodarka wodna 484.975 259.058 11.300 11.300 203.317

c) gospodarka odpadami 55.135 36.353 940 940 16.902

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 5.056.090 2.858.248 537.059 449.882 1.260.901

w
 ty

m
:

a) ochrona wód1 1.667.281 1.130.075 200.00 187.762 149.444

b) ochrona wód2 836.543 559.366 134.000 134.120 9.057

c) gospodarka odpadami2 168.540 128.787 10.000 8.000 21.753

d) gospodarka wodna i 2.383.726 1.040.020 193.059 120.000 1.030.647

FUNDUSZ PHARE 101.255 68.334 0 23.750 9.171

w
 ty

m
: a) ochrona wód 87.255 58.830 0 20.750 7.675

b) gospodarka odpadami 14.000 9.504 0 3.000 1.496

SAPARD 125.000 63.000 0 60.000 2.000

RAZEM 6.366.151 3.627.187 603.700 627.100 1.508.164

% w wartości zgłoszonych zadań 56,98% 9,48% 9,85% 23,69%

1 Zestawienie potrzeb zgłoszonych przez beneficjentów z województwa dolnośląskiego, zaakceptowa-
nych przez ministra środowiska do przygotowania wniosku aplikacyjnego.

2 Zestawienie potrzeb zgłoszonych i planowanych przez beneficjentów z województwa dolnośląskiego, 
oczekujących na decyzję ministra środowiska do przygotowania wniosku aplikacyjnego.

fo
t.

 K
ry

s
ty

n
a
 H

a
la

d
y
n

Realizacja ekranów akustycznych 
przy Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu 
była możliwa m.in. dzięku funduszom WFOŚ i GW

Realizacja ekranów akustycznych 
przy Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu 
była możliwa m.in. dzięku funduszom WFOŚ i GW

fo
t.

 K
ry

s
ty

n
a
 H

a
la

d
y
n

Kotłownia w Lubaniu na biomasę (słomę)
sfinansowana m.in. przez WFOŚ i GW

Kotłownia w Lubaniu na biomasę (słomę)
sfinansowana m.in. przez WFOŚ i GW
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jednocześnie będzie rzutować na wspieranie 

pozostałych lokalnych priorytetów i potrzeb 

na niższym poziomie niż dotychczas.

1. Odniesienie do wielkości 

ujętych we „Wspólnej strategii”

Ukształtowane, prognozowane wydatki 

Funduszu wykazują relacje do wielkości krajo-

wych realizowanych w okresie lat 2005–2008 

wykazane w tabeli 3.

Nie pretendując do znaczącej roli, udział 

WFOŚ i GW we Wrocławiu w finansowaniu 

zadań ochrony środowiska jest zauważalny 

w skali kraju i wyniesie blisko 3% całości 

środków pomocowych oraz prawie 6% uru-

chamianych funduszy ekologicznych.

2. Okres po roku 2008

Przyjmując omawiane wcześniej relacje 

i prognozowane przychody i rozchody, zało-

żono ukształtowanie zmian w stanie funduszu 

w wielkościach i strukturze według danych 

zestawionych w tabeli 4.

Z powyższych wielkości, poza wzrostem 

kwoty funduszu (o 154,1 mln zł w porównaniu 

do roku 2004) wynika, że na koniec okresu 

objętego strategią:

– nie wystąpią zmiany w zakresie stanu 

akcji i udziałów, chociaż może wystąpić ich 

zmniejszenie jeżeli ustawowo Fundusz zo-

bowiązany byłby do ich zbycia,

– dynamicznie wzrośnie stan niespłacone-

go kapitału obsługiwanych przez beneficjen-

tów pożyczek (na koniec roku 2008 wyniesie 

556.987 tys. zł),

– wystąpią zobowiązania z tytułu pożycz-

ki zaciągniętej z NFOŚ i GW,

– prognozowany stan środków pienięż-

nych na koniec okresu (16.283 tys. zł) za-

bezpiecza płynność finansową na początku 

roku 2009.

Stany powyższe funduszu oraz niezmie-

niające się źródła i zasobność statutowych za-

silań w środki finansowe gwarantuje w pełni 

zabezpieczenie realizacji zadań po roku 2008. 

Prognozowane wielkości tych parametrów 

w odniesieniu do roku 2009 przedstawione 

zostały orientacyjnie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śodowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Tab. 3.  Prognozowane na lata 2005–2008 wydatki Funduszu w relacji do wielkości krajowych (w mln zł)

Wyszczególnienie
Wielkości 

ze „Wspólnej 
strategii”

W tym WFOŚ i GW
we Wrocławiu

%

Ogółem środki pomocowe na finansowanie zadań 
ekologicznych ze wszystkich źródeł:

W tym z funduszy ekologiocznych ogółem

30.967,0

15.739,0

910,0

910,0

2,94

5,78

Środki funduszy ekologicznych na wspieranie 
projektów finansowych ze środków unijnych

7.106,0 627,0 8,82

Pozostałe wydatki z funduszy ekologicznych 8.633,0 283,0 3,28%

Tab. 4. Założone ukształtowanie zmian w stanie Funduszu (w tys. zł); pw – prognozowane wielkości

Wyszczególnienie

2003 2004 pw
koniec r.

2005 pw
pocz. r.

2005 pw
koniec r.

2006 pw
pocz. r

2006 pw
koniec r.

2007 pw
pocz. 

2007 pw
koniec r.

2008 pw
pocz. r

2008 pw
koniec r.początek

roku
koniec
roku

Rzeczowy majątek 
trwały + wartości 
niemater. i prawne

4.071,85 5.353,20 8.828,20 9.269,61 9.733,09 10.219,75 10.730,73

Akcje i udziały 18.136,05 10.709,05 10.709,05 10.709,05 10.709,05 10.709,05 10.709,05

Papiery 
wartościowe

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki 
pieniężne

38.339,99 65.024,41 11.283,11 8.363,11 34.483,11 20.323,11 16.283,12

Należności 
z tytułu udzielo-
nych pożyczek

181.523,21 191.437,82 246.987,82 341.987,82 451.987,82 436.987,82 556.987,82

Pozostałe aktywa 564,65 566,57 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Zobowiązania
(minus)

–453,26 –292,93 –230,00 –60.220,00 –160.210,00 –190.200,00 –162.990,00

Stan Funduszu 242.682,49 272.798,11 278.178,17 310.709,59 347.303,07 388.639,73 432.320,72

100 mln zł
Dotacje pozostałe

100 mln zł
Dotacje na dofinansowanie projektów unijnych

183 mln zł
Pożyczki pozostałe

527 mln zł
Pożyczki na dofinansowanie projektów unijnych

Suma dotacji: 200 mln zł
(22% całości dofinasowania)

Suma pożyczek: 710 mln zł
(78% całości dofinasowania)

Suma środków na zadania 
nieobjęte pomocą UE: 

283 mln zł
(31,1% całości dofinasowania)

Suma środków na zadania 
unijne: 627 mln zł
(68,9% całości 
dofinasowania)

Ryc. 4.   Struktura wydatków ogółem w latach 2005–2008 z podziałem na sposób finansowania z wyszcze-
gólnieniem dofinansowania zadań wykorzystujących środki unijne
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Zakończenie artykułu pod tym samym tytułem w poprzednim numerze „Zielonej Planety” brzmiało tak: „Globaliza-

cja realizowana przez międzynarodowe banki i ponadnarodowe koncerny poglębia różnice i wzmacnia zależności 

krajów biednych od bogatych. Koncerny nadal się rozwijają zawłaszczając funkcje państw i wpływają na ich polity-

kę socjalną i zagraniczną. Powiększanie się obszarów biedy i enklaw bogactwa rodzi poczucie niesprawiedliwości. 

Globalizm oparty na niesprawiedliwości musi się zmienić. Czy takie zmiany są w ogóle możliwe?”

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Globalizacja
dobrodziejstwo czy zagrożenie? (II)

K
ilka lat temu nie było to w ogóle brane 

pod uwagę. Ale pogłębiająca się pola-

ryzacja zaczyna grozić załamaniem się go-

spodarki w przeludnionych częściach świata 

i społecznymi wybuchami na niespotykaną 

dotychczas skalę. Jak daleko jest jeszcze do 

tych niekontrolowanych reakcji nikt nie chce 

się wypowiadać. Ale panuje zgodne przekona-

nie, że sądząc po doświadczeniach XX wieku 

– każda rewolucja przynosiła fatalne skutki. 

Nie tędy więc droga.

Pojawiają się też pierwsze sygnały, że 

możliwy jest do realizowania inny scena-

riusz, usuwający główne źródło zagrożeń, 

jakim jest bieda i zapóźnienie w rozwoju 

całych krajów. Problem w tym, że do zmian 

konieczna jest wola polityczna stwarzająca 

przesłanki do podejmowania decyzji o reali-

zacji innego, bardziej prospołecznego modelu 

rozwoju. Na konferencji Rio+10 w Johannes-

burgu w roku 2002 dostrzeżono racje anty-

globalistów i potrzebę dialogu. To jeszcze nie 

przełom, ale przygotowanie pola do dyskusji 

i konkretnych przedsięwzięć. Nieco dalej 

poszło francuskie stowarzyszenie młodych 

prezesów firm stwierdzając, że „kapitalizm 

upadnie tak, jak upadł komunizm, jeżeli nie 

zadba bardziej o sprawiedliwość społeczną, 

jeżeli nie weźmie bardziej pod uwagę wartości 

moralnych i duchowych. A biznesmeni, szefo-

wie takich firm jak Canon, Shell lub Philips, 

apelują do swoich kolegów, by walczyli z biedą 

i jaskrawymi nierównościami społecznymi. 

Przyznają przy tym, że kierują się nie tylko 

motywacjami etycznymi. Twierdzą, że jeśli 

tego nie zrobią, to „świat będzie jeszcze bar-

dziej nie do zniesienia dla wszystkich i że 

grozi nam w końcu globalny wybuch.” To 

nowość. Tak dotychczas ludzie biznesu nie 

przemawiali. Oczywiście, u podstaw takich 

stwierdzeń leży obawa przed zagrożeniem, 

ale intencje stwarzają nadzieję na zmiany idą-

ce w dobrym kierunku. W Kanadzie działa 

organizacja Canadian Bizness for Social Re-

sponsibility (CBSR), która zrzesza 140 du-

żych i średnich firm. Dbają one o ekorozwój 

i o swoich pracowników, o gminy, miasta, 

o wspólne dobro. Czynią to z dwóch powo-

dów – bo im się to opłaca i że w ten sposób 

można zmienić świat. Ten kierunek działania 

wspierają fundusze etyczne, które proponują 

inwestowanie wyłącznie w firmy działające 

etycznie i społecznie. Powstały w Kanadzie 

fundusz Ethical Funds osiągnął już sukces na 

tym polu. Inwestorzy świadomie lokują pie-

niądze w takim funduszu uważając, że jest to 

działanie prospołeczne, wyrównujące nierów-

ności rozwoju, czy nawet warunków pracy. 

Amerykanin Bill Draton, absolwent Har-

vard Business School, poszukuje do współpracy 

przedsiębiorców społecznych, którzy „mierzą 

swój sukces nie według wyników w zwalcza-

niu plag świata: chorób, nędzy, zanieczysz-

czenia”. Takich społecznych przedsiębiorstw, 

wyselekcjonowanych według surowych kryte-

riów, jest w tej chwili 1700, a dzięki pomocy 

finansowej założonej w tym celu firmy Ashohi 

przez pierwsze dwa lata startu powstały firmy 

działające dla dobra ludzi. Ashoha postano-

wiła rozszerzyć swoją działalność na Euro-

pę Zachodnią, gdzie jest duże bezrobocie. 

W USA i Kanadzie coraz więcej poważnych 

firm uważa, że dla nich najważniejsza jest 

odpowiedzialność społeczna biznesu. To no-

wość w hierarchii celów działania firm. Sze-

fowie przedsiębiorstw przyznają, że ich celem 

jest nie tylko produkcja i maksymalny zysk, 

lecz także „dbanie o swoich pracowników, 

o wspólnoty, w których funkcjonują i o do-

bro ogółu.” Takie firmy uzyskują długofalo-

wą stabilność, promują zdrowe społeczności 

i stabilne gospodarki. Okazuje się, że takie 

prospołeczne nastawienie nie tylko nie hamuje 

rozwoju firm, lecz go ułatwia, czyni stabil-

niejszym. Powoduje redukcję kosztów, wiąże 

większość osób zainteresowanych istnieniem 

firmy, zwiększa sprzedaż wśród wspierających 

klientów, przyciąga zdolnych pracowników, 

którzy wyżej cenią sobie stabilność i uznanie 

niż wyższe zarobki w atmosferze drapieżnej 

konkurencji i niepewności zatrudnienia. Oka-

zuje się, że „wyścig szczurów” do stanowisk 

i zarobków nie odpowiada znacznej części 
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społeczeństwa i że możliwe są inne modele 

rozwoju, bardziej zrównoważone.

N
a świecie, a szczególnie w USA, odzy-

wają się głosy mówiące o konieczności 

odrzucenia dotychczasowej koncepcji globali-

zacji. Bank Światowy zmienia swoją politykę, 

a World Economic Forum z Davos dostrzega 

problem i konieczność jego rozwiązania, o czym 

wcześniej w ogóle nie mówiono. Bardzo jed-

noznaczna jest wypowiedź Horsta Kohlera, 

od niedawna dyrektora Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego: „Jeżeli nie potrafimy 

mieć wizji tego, jak globalizacja działa na 

korzyść wszystkich, to zwróci się ona prze-

ciwko nam i będzie zagrażać dobrobytowi 

– nawet w krajach bogatych.” David Korten, 

amerykański autor bestsellerów ekonomicz-

nych mówi wprost „W latach 80 kapitalizm 

zwyciężył komunizm. W latach 90 zwyciężył 

on demokrację i gospodarkę rynkową. Dla tych 

z nas, którzy wierzyli od młodości, że kapita-

lizm jest fundamentem demokracji i wolno-

ści rynkowej stwierdzenie, że w kapitaliźmie 

demokracja jest do sprzedania temu, kto da 

najwięcej i rynek jest planowany centralnie 

przez megakorporacje większe od większości 

państw, stało się wielkim zaskoczeniem”.

Wymownym tego przykładem jest pyrrusowe 

zwycięstwo krajów biednych w negocjacjach 

w meksykańskim Cancun w roku 2003. Można 

tak bowiem potraktować niepowodzenie nego-

cjacji Światowej Organizacji Handlu (WTO), 

gdy państwa biedniejsze zaczęły domagać się 

od bogatszych ustępstw według swoich pro-

pozycji. Nie zdołano jednak uzgodnić zasad 

konkurencji, ułatwień handlowych i przejrzy-

stości procedur przetargowych, organizowa-

nych przez poszczególne rządy. Kluczowym 

problemem okazała się sprawa subsydiowania 

rolnictwa. Państwa najbiedniejsze od samego 

początku zajmowały stanowisko, że zgodzą się 

na inne porozumienia, jeżeli kraje najbogatsze 

zrezygnują ze wszystkich subsydiów rolnych. 

To z kolei było nie do zaakceptowania przez 

USA i Unię Europejską. Produkty tych krajów 

wygrywały bowiem z produktami lokalnymi, 

przyczyniając się wręcz do niszczenia rodzi-

mego rolnictwa, a kraje biedne pozbawiały się 

zysków z tytułu eksportu własnych produktów 

rolnych. Brak zgody krajów biednych dopro-

wadził do porażki negocjacji, co uznano jako 

zwycięstwo, choć pyrrusowe, nad USA, Unią 

Europejską czy Koreą Południową. Eksperci 

są zdania, że na braku porozumienia więcej 

stracili najbiedniejsi. Teraz dojdzie przypusz-

czalnie do rozmów i bilateralnych porozumień 

pomiędzy poszczególnymi krajami, a rynki będą 

otwierane lokalnie, nie globalnie i oczywiście 

według potrzeb krajów bogatych. Negocjacjom 

WTO w Cancun towarzyszyły demonstracje, 

nie tak gwałtowne jak w roku 1999 w Seattle, 

ale protestujących było już więcej.

W
 roku 2003 w Brasilii, stolicy Brazy-

lii, spotkała się grupa G-20, tj, grupa 

krajów, które reprezentują połowę ludności 

świata i dwie trzecie rolników. W jej skład 

wchodzą Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chi-

le, Chiny, Egipt, Ekwador, Filipiny, Indie, 

Indonezja, Kuba, Meksyk, Nigeria, Pakistan, 

Paragwaj, RPA, Tanzania, Tajlandia, We-

nezuela i Zimbabwe. Nie są to kraje najbo-

gatsze, obok kolosów jak Chiny czy Indie 

są kraje znacznie mniejsze, jak Paragwaj 

czy Ekwador. G-20 domaga się redukcji 

subsydiów dla rolników w krajach najbo-

gatszych. Takie bowiem subsydia blokują 

eksport płodów rolnych do krajów bogatych. 

Jako przykład podaje się eksport bawełny 

z Mali do USA, który całkowicie został za-

blokowany z powodu niskich cen bawełny 

w USA. Amerykańscy farmerzy uprawiają-

cy bawełnę dostają bowiem od rządu około 

2 miliardów dolarów rocznie. Ale otwarcie 

najbogatszych rynków rolnych uważane jest za 

sprawę priorytetową, która umożliwić może 

wyrównanie ogromnych dysproporcji w roz-

woju. Biedne kraje pozostaną nadal biedny-

mi, jeśli nie będą miały gdzie sprzedawać 

swoich produktów. Subsydiowania rolnictwa 

broni też Unia Europejska. Unijny komisarz 

ds. handlu Pascal Lamy powiedział wprost, 

że zniesienie wszystkich subsydiów dla rol-

ników jest niemożliwe. Tak więc Unia bro-

ni swojej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), 

a Stany Zjednoczone wspierają swoich far-

merów za pomocą ustawy o rolnictwie (Farm 

Bill). Według szacunków OECD kraje naj-

bardziej rozwinięte dopłacają rocznie do 

swojego rolnictwa ogromą kwotę 300 mld. 

dolarów. I to nie tylko do produkcji czy odło-

gowania, ale także do eksportu, co właśnie 

utrudnia lub w ogóle uniemożliwia eksport 

towarów rolnych z krajów najbiedniejszych. 

A więc pat! Choć niezupełnie – pojawiają 

się bowiem pierwsze przesłanki zmian. Unia 

Europejska planuje zmiany w polityce rolnej, 

polegające na stopniowym odchodzeniu od 

dotacji produkcji, odłogowania czy eksportu 

na rzecz dotowania programów rolno-śro-

dowiskowych, preferujących rolnictwo bar-

dziej przyjazne dla środowiska. Obecnie na 

programy te przeznaczonych jest zaledwie 

około 10% wydatków na rolnictwo, nie można 

więc oczekiwać szybkich zmian i obniżenia 

dotacji do produkcji rolnej. Na przeszkodzie 

stoją tu rzesze rolników europejskich, którzy 

będą zdecydowanie protestowali przeciwko 

niekorzystnym dla nich zmianom.

Nadchodzą święta.
Dzielnica dobrobytu – 

luminacje na reprezentacyjnej 
ulicy Berlina Kudam, 

gdzie można kupić zegarki 
tak drogie jak samochody...

Nadchodzą święta.
Dzielnica dobrobytu – 

luminacje na reprezentacyjnej 
ulicy Berlina Kudam, 

gdzie można kupić zegarki 
tak drogie jak samochody...
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Cierpi na tym środowisko. Wysokowy-

dajne rolnictwo niszczy różnorodność bio-

logiczną. Tworzy wręcz „zielone pustynie” 

– schemizowane ogromne monokultury 

upraw. Wysokie zyski z takiego produkcyj-

nego rolnictwa nie rekompensują strat środo-

wiskowych. Czynnikiem najbardziej jednak 

zagrażającym środowisku i hamującym inwe-

stycje zmierzające do jego poprawy jest bieda 

i nędza. Kraje walczące o przeżycie nie mają 

możliwości ekonomicznych, by środowisko 

chronić. Ochrona środowiska nie udała się 

jeszcze w żadnym biednym kraju, a jedynie 

częściowo w niektórych krajach bogatych. 

Tymczasem problemy związane ze środowi-

skiem boleśnie dotykają kraje rozwijające się, 

które zamieszkuje około 5 miliardów ludzi, 

czyli 83% mieszkańców Ziemi.

Punktem wyjścia musi być przyjęcie do 

wiadomości, że odpowiedzialność za stan 

środowiska nie dotyczy wszystkich w jed-

nakowym stopniu. Kraje bogate, uprzemysło-

wione, z intensywnym rolnictwem znacznie 

bardziej przyczyniają się do niszczenia śro-

dowiska, niż kraje biedne. Powinny zatem 

przyjąć większą część odpowiedzialności za 

rozwiązanie problemów ochrony środowiska. 

Oznacza to konieczność zmian w sposobie 

produkcji i użytkowania energii, ogranicze-

nia subsydiów, właściwego ustalania cen, 

brania pod uwagę kosztów zewnętrznych, 

np. transportu, opodatkowania produktów 

szkodzących środowisku. Oznacza to także, 

że powinny dostarczać krajom rozwijającym 

się więcej środków na ochronę środowiska. 

W latach 1990–2000 roczna pomoc wynosi-

ła około 2 miliardy dolarów, o wiele mniej, 

niż potrzeby określone w Rio de Jeneiro czy 

Johannesburgu. W tym samym czasie roczne 

wydatki na zbrojenia wynosiły 900 miliar-

dów dolarów.

J
eśli więc mamy zamiar powstrzymać de-

gradację środowiska, musimy dokonać 

zasadniczej zmiany priorytetów:

1. Kraje rozwinięte muszą stworzyć wzo-

rzec postępowania dla innych państw, przesta-

wiając się na przyjazne dla środowiska meto-

dy gospodarowania. Powinno to obejmować 

zwiększenie kontroli zanieczyszczenia wody, 

powietrza i gleby, zrównoważony rozwój go-

spodarki i zwiększenie pomocy finansowej 

na ochronę środowiska, także w krajach bied-

nych. Dotyczy to także zwiększenia składek 

na Global Environment Facility. Od roku 1991, 

gdy 38 krajów ustanowiło ten fundusz, wpła-

ty zmniejszyły się o 10%, zamiast wzrastać, 

choćby z powodu inflacji. Trzeba więc same-

mu dać przykłady modelowych rozwiązań, 

które przeszły praktyczny egzamin i nadają 

się do powielenia w krajach rozwijających 

się. Wypracowanie takich rozwiązań kosztuje, 

ale to właśnie może być istotnym wkładem 

krajów odpowiedzialnych za rozwój gospo-

darczy, odbywający się kosztem zniszczenia 

środowiska. Polityka nakłaniania biednych 

do oszczędzania, gdy się samemu tego nie 

czyni, jest niewiarygodna. Głównym celem 

społeczeństw krajów rozwijających się jest 

poprawa gospodarki i życia mieszkańców. 

Odbywa się to poprzez naśladowanie wzor-

ców rozwoju, jakie przyniosły kraje kapita-

listyczne ze wszystkimi wspomnianymi już 

zagrożeniami środowiskowymi. Tych błędów 

lub ich większości można uniknąć, jeśli kraje 

rozwinięte przedstawią nadające się do po-

wielenia drogi, prowadzące do wyrównania 

dysproporcji zrównoważonego rozwoju.

2. Od krajów rozwijających się oczekiwać 

należy poprawy działalności w istotnych dla 

zdrowia ludzi i rozwoju gospodarki sektorach, 

jak: zaopatrzenie w wodę, energetyka, trans-

port czy handel. Chodzi tu również o zmiany 

w polityce cenowej tak, by zmniejszyć zuży-

cie zasobów nieodnawialnych, stymulować 

sprzedaż pracy ludzkiej i uwzględniać długo-

falowe programy prowadzące do zrównowa-

żonego rozwoju. To wszystko we współpracy 

z krajami, które mogą się podzielić swoimi 

osiągnięciami w medycynie, farmacji (tań-

sze leki!), oszczędzaniu energii, eliminacji 

najgroźniejszych trucizn i przyjaznym dla 

środowiska rolnictwie. Konieczne jest więc 

międzynarodowe współdziałanie dla prze-

stawienia gospodarki na bardziej efektywne 

wykorzystanie kopalin, surowców energetycz-

nych i stosowanie odnawialnych źródeł ener-

gii. To konieczność. Szacuje się bowiem, że 

jeśli utrzyma się obecne, czysto biznesowe 

podejście do tej kwestii, to w roku 2030 emisja 

dwutlenku węgla będzie o 70% większa niż 

dzisiaj, a udział odnawialnych źródeł w ogól-

nym zużyciu energii wzrośnie z 2 do zaledwie 

około 4%. W tej właśnie dziedzinie potrzebne 

są wspólne wysiłki, by powtórzyć sukces, jaki 

podjęto w rolnictwie, określony jako „zielo-

na rewolucja”. W efekcie wspólnych działań 

z mapy głodu zniknęły takie kraje jak Chiny 

czy Indie, a wiele krajów z importerów stało 

się eksporterami żywności. Stało się tak dzięki 

pomocy krajów bogatych, którym udało się 

we współpracy z krajami rozwijającymi się 

pomóc potrzebującym w zakresie poprawy 

poziomu uprawy ziemi, nawadniania i wpro-

wadzenia nowych odmian roślin, dających 

znacznie wyższe plony, bardziej odpornych 

na choroby, a także skuteczniejszym formom 

ochrony upraw przed zagrożeniami. Nadal 

jednak aż 840 milionów ludzi na świecie jest 

chronicznie niedożywionych. To tak, jakby 

Obok ogromnego bogactwa
na świecie powiększa się
margines ubóstwa

Obok ogromnego bogactwa
na świecie powiększa się
margines ubóstwa
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23 kraje wielkości Polski były stale głodne. 

A wszystko to dzieje się w sytuacji, gdy świat 

jest w stanie wyprodukować wystarczającą 

masę żywności by nakarmić wszystkich 

potrzebujących – uważają analitycy Banku 

Światowego. Według nich należy odnotować 

pewien postęp – raport Banku (z r. 2004) 

podaje, że biednych jest mniej. W roku 1992 

było ich 1,4 mld, w roku 2001 było „tylko” 

1,1 miliarda. To nadal o 1,1 miliarda za dużo! 

Dziś co ósmy mieszkaniec Ziemi jest biedny 

i głodny. A bez poprawy bytu materialnego 

nie można nawet mówić o poprawie stanu 

środowiska w tych krajach. Przyczyną tego 

stanu jest fakt, że gospodarki krajów bied-

nych są słabe, często wstrząsane wewnętrz-

nymi konfliktami, przeważnie rolnicze. Aby 

przeżyć muszą eksportować, a więc posiadać 

rynki zbytu w krajach bogatych. Te zaś blo-

kują je poprzez subsydia dla swoich rolników. 

W rezultacie ceny płodów rolnych spadają, 

i nawet eksport po niskich cenach nie wystar-

cza. Dla poprawy sytuacji, poza zmianami 

reguł handlowania, niezbędna jest pomoc na 

szkolenia administracji, budowa infrastruk-

tury, programy aktywizacji zawodowej i re-

strukturyzacji rolnictwa. Konieczna jest także 

rozsądna dystrybucja pomocy zagranicznej 

i przejrzyste reguły jej udzielania oraz kon-

trola wykorzystania środków pomocowych. 

Ale przede wszystkim konieczna jest wola 

polityczna krajów bogatych dla udzielenia 

takiej pomocy.

W  sprawach generalnych, dotyczących 

polityki globalnej konieczny jest głos 

kogoś, na kogo można się powoływać, kto jest 

światowym autorytetem. I taki głos się zna-

lazł – jest nim Jan Paweł II. Wystosował on 

w sprawie globalizacji pismo do World Food 

Summit w Rzymie, w którym stwierdza, że 

jeśli walka z biedą na świecie nie osiągnęła 

wielkich sukcesów, to z powodu braku „kultury 

solidarności i stosunków międzynarodowych 

ukształtowanych przez pragmatyzm pozbawiony 

etnicznych i moralnych podstaw”. Zaznaczył 

też zdecydowane miejsce Kościoła katolickiego 

pisząc, że „jego zasadniczym powołaniem jest 

być blisko biednych tego świata”. A jeszcze 

przed dwoma laty, przed konferencją w Jo-

hannesburgu, w dokumencie skierowanym 

do uczestników konferencji, która odbyła się 

na Bali (27 V – 7 VI 2002 r.) przypomniał 

deklarację z Rio, która stwierdza na wstępie, 

że „osoby ludzkie są w centrum działania 

na rzecz rozwoju zrównoważonego” i dlate-

go proponuje, by szczyt (w Johannesburgu 

– przyp. autora) przyjął koncepcję „ludzkiej 

ekologii”. To nie nastąpi, stwierdza Papież, 

jeżeli nie zrozumiemy, że „nowe modele kon-

sumpcji i produkcji muszą być dyskutowane 

i promowane w zgodzie z zasadami ludzkiej 

godności i solidarności”. Czyżby znowu soli-

darność miała być kluczem do przemian na 

wielką skalę? Dla przeprowadzenia zmian 

w skali globu, konieczne jest wspólne, a więc 

solidarne, współdziałanie pracodawców i pra-

cobiorców międzynarodowych, koncernów, 

korporacji i zatrudnionych w nich pracow-

ników. Właśnie zasada ludzkiej solidarności 

powinna stanowić podstawę polityki – nie tylko 

gospodarczej, lecz również międzynarodowej 

– gdyż „solidarność posiada duchową jakość, 

która musi być o wiele bardziej zakorzeniona 

w nowym podejściu do problemów między-

narodowych”. Zamiast nastawionej na zysk 

globalizacji potrzebujemy, jak pisze Papież 

„międzynarodowego współrządzenia”.

W tym kontekście „ludzka ekologia” jest 

autentycznym znakiem solidarności wśród 

mieszkańców naszego globu, a także solidar-

ności obecnego i przyszłych pokoleń. Należy 

zatem zmienić gruntownie nasze koncepcje 

polityczne i gospodarcze tak, by były kie-

rowane nie dążeniem do zysku za wszelka 

cenę, lecz wolą wprowadzenia rozwoju zrów-

noważonego. Od tej właśnie woli zależy, czy 

globalizacja zmieni swoje oblicze i będzie 

można skorzystać z jej zalet, czy też rozwój 

będzie się odbywał kosztem biedy milionów 

ludzi, traktowanych instrumentalnie z chęci 

zysku przez globalne organizacje.

Ojciec Święty podkreśla, że musimy pa-

miętać, iż dobro osoby ludzkiej stanowi cel 

polityki zrównoważonego rozwoju. Nie można 

też zapomnieć, że ta osoba musi być trakto-

wana we wszystkich jej wymiarach. Celem 

staje się integralny rozwój człowieka, a szerzej 

rozumiany „rozwój nie może być ograniczony 

tylko do gospodarki, ale aby stać się auten-

tycznym, musi dążyć do wszechstronnego 

rozwoju każdego człowieka”.

Papież ma bardzo szeroką koncepcję. Poza 

zazwyczaj przyjmowanymi wartościami cho-

dzi również o ekologię kultury, gospodarki, 

społeczną, jakości życia i stosunków mię-

dzynarodowych. Dążenia te powinny być 

skierowane tak, aby „znaleźć sposoby na 

lepsze układanie stosunków w społeczności 

ludzkiej przez zapewnienie podstawowych 

elementów sprawiedliwości, praw człowieka, 

pokoju i wolności”. 

Globalizacja według Papieża nie jest 

a priori rzeczą dobrą lub złą. Będzie tym, 

co z nią zrobimy. Może i musi stać się globa-

lizacją ducha, globalizacją miłości i w istocie 

globalizacją solidarności. Papież podkreśla, 

że „solidarność jest twardą i stałą determi-

nacją, aby zaangażować się na rzecz dobra 

wspólnego”. Zauważa też, że w dobie obec-

nej globalizacji „człowiek zaczął wątpić, 

czy potrafi i może mieć istotny wpływ na 

kształtowanie swojego otoczenia i rzeczy, 

które stworzył”. Nie ulega wątpliwości, że 

państwa „mogą robić więcej, by wzbogacić 

koncepcję polityczną wspólnoty i wspierać 

aktywny i odpowiedzialny udział ludzi 

w sprawach publicznych i w podejmowaniu 

decyzji”. Te jasno i zdecydowanie wyrażone 

życzenia i pragnienia Ojciec Święty uzupeł-

nia propozycjami konkretnych kroków. Są 

nimi: oparcie całej polityki gospodarczej na 

zasadzie zrównoważonego rozwoju, priorytet 

dla ochrony środowiska, ale także priorytet 

dla środowiska rodzinnego, kulturalnego, 

społecznego.

W
 e wspomnianym dokumencie Ojciec 

Święty Jan Paweł II domaga się zdecy-

dowanie „priorytetu na rzecz zlikwidowania 

nędzy”, zapewnienia: możliwości zatrudnienia, 

edukacji, podstawowej ochrony zdrowotnej 

i podstawowego mieszkania”. Jest to więc 

zarys całej koncepcji politycznej i gospo-

darczej, a w samej rzeczy ludzkiej.

Od nas zależy, czy będziemy umieli słu-

chać Papieża i ratować siebie i cywilizację. 

Czy te słowa dotrą do ludzi decydujących 

o gospodarce światowej – elit politycznych 

i gospodarczych krajów rozwiniętych? Bo to 

one będą decydowały o przyszłości świata. 

Aby dotarły, konieczny jest stały nacisk społe-

czeństw na swoje rządy, gremia zarządzające 

gospodarką i ponadnarodowe korporacje.

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
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P
owierzchnia archipelagu wynosi ponad 

62 tys. km2, z czego lodowce stano-

wią 65%. Nigdy nie było tutaj stałej ludności, 

czasami pojawiali się wielorybnicy i myśli-

wi. Dopiero po odkryciu, pod koniec XIX 

w., złóż węgla kamiennego powstały osady 

górnicze. Obecnie głównym ośrodkiem ad-

ministracyjnym jest Longyearbyen, mniejsze 

miejscowości to Ålesund i rosyjski Barents-

burg. Mieszka w nich ludność napływowa, 

która wymienia się co kilka lat. Jej liczebność 

wynosi około 2,5 tys. 

Polscy naukowcy trafili na Spitsbergen 

w okresie międzywojennym. W 1957 roku, 

w ramach III Międzynarodowego Roku Geo-

fizycznego, w fiordzie Hornsund w zatoce 

Białego Niedźwiedzia, powstała Polska Stacja 

Polarna PAN, która od 1978 r. pracuje nieprze-

rwanie w cyklach całorocznych. Każdego roku 

przyjeżdżają tutaj polskie wyprawy organizo-

wane przez uniwersytety, w tym Uniwersytet 

Wrocławski. Przyrodnicza unikatowość Spits-

bergenu wynika z jego położenia, obok siebie 

występuje zlodowacenie podziemne w posta-

ci wieloletniej zmarzliny, zlodowacenie na-

ziemne oraz zlodowacenie morskie w formie 

paku lodowego. Wyspę opływają stosunkowo 

ciepłe wody prądów morskich: Zachodnio- 

i Południowospitsbergeńskiego, stanowiące 

odnogę Prądu Zatokowego. Dominuje klimat 

polarno-morski, podczas zimy temperatura 

powietrza rzadko spada poniżej –30°C, lato 

jest krótkie, a temperatura wynosi zaledwie 

kilka stopni. Uciążliwe są bardzo silne wiatry 

i mgły. Noc polarna trwa tutaj od listopada 

do połowy lutego. Z powodu minimalnej in-

gerencji człowieka środowisko przyrodnicze 

jest zbliżone do naturalnego. 

Klimat Ziemi w ostatnim stuleciu charakte-

ryzuje się wyraźnym ociepleniem, które szacuje 

się na 0,4°–0,7°C. Przyjmuje się, że wzmożona 

w ostatnich dekadach emisja dwutlenku węgla, 

metanu i freonów, odpowiada za wystąpienie 

efektu cieplarnianego. Jego efektem jest glo-

balne ocieplenie, szybka recesja lodowców, 

podniesienie poziomu morza. Wskazuje się na 

człowieka, jako sprawcę tych zmian. Są tak-

że opinie zakładające, że zmienność klimatu 

wywołują naturalne czynniki astronomiczne 

i geologiczne. Wymienia się zmiany aktywności 

Słońca, których miernikiem jest m.in.: liczba 

plam słonecznych, zmienność kształtu orbity 

Ziemi, a także – nachylenia jej osi względem 

Słońca. Zwraca się uwagę na cykliczność tych 

zmian wynoszącą 11 lat, w przypadku plam 

słonecznych, do kilkudziesięciu tysięcy lat dla 

zmian kształtu orbity Ziemi. Tym ostatnim 

przypisuje się ogromny wpływ na zmiany 

klimatu w plejstocenie, kiedy doszło do dra-

stycznego ochłodzenia klimatu i powstania 

lądolodów. Przeszłość geologiczna Ziemi 

świadczy o zmienności klimatu, przejawia-

jącej się w świecie zwierzęcym i roślinnym 

oraz formacjach geologicznych. O ogromnych 

zlodowaceniach w erze paleozoicznej świad-

czą tyllity – skamieniałe moreny, na obecność 

klimatu tropikalnego wskazują pokłady węgla 

kamiennego spotykane na wszystkich konty-

nentach. Nie są jasne jego przyczyny, jak i spo-

dziewane skutki. Kasandryczne wizje skutków 

globalnego ocieplenia są ostatnio podważane. 

Przyjmuje się zaledwie kilkuprocentowy udział 

gazów szklarniowych w efekcie cieplarnia-

nym, stronniczość ekspertyz, często finanso-

wanych przez koncerny przemysłowe, a na-

wet rządy bogatych krajów. Niewiarygodne są 

wyniki badań składu chemicznego powietrza, 

zawartego w rdzeniach lodowych, ponieważ 

zaniżają poziom CO2 w przeszłości. Ciągle 

niedoceniana jest rola oceanów w absorbcji 

CO2. Globalne ocieplenie klimatu w ostatnim 

stuleciu jest faktem, natomiast niepewne są 

jego przyczyny, jak i spodziewane skutki. Nie 

potrafimy jednoznacznie odpowiedzieć, czy 

mamy do czynienia z trwałym trendem, czy 

tylko z oscylacją klimatu.

Spróbujmy zatem prześledzić reakcję lo-

dowców Spitsbergenu na globalne ocieplenie, 

ponieważ, jak wiadomo, są one szczególnie 

wrażliwe na zmiany warunków termicznych 

i opadowych. Najczęstszą reakcją lodowca na 

wzrost temperatury powietrza jest pojawienie 

się ujemnego bilansu jego masy, co oznacza, 

że ablacja (ubytek lodu w wyniku tajania, pa-

rowania oraz „cielenia” się lodowca) przewa-

ża nad procesami akumulacji. W rezultacie 

zmniejsza się powierzchnia lodowca i jego 

kubatura, pojawia się, chociaż nie zawsze 

i szybko, recesja czoła lodowca.

Subpolarne lodowce SpitsbergenuSubpolarne lodowce Spitsbergenu
a globalne ociepleniea globalne ocieplenie

Spitsbergen jest największą z wysp archipelagu Svalbard, ale dopiero w roku 1920 stał się częścią Norwegii. 

 Archipelag został odkryty w roku 1596 przez holenderskiego żeglarza Wiliama Barentsa. Położony jest między 74° 

a 81° szerokości geograficznej północnej i 10° a 35° długości geograficznej wschodniej.

JAN KLEMENTOWSKI
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P
ierwsze pomiary topograficzne lodow-

ców Spitsbergenu pochodzą z końca XIX 

wieku. Na ich podstawie opracowano mapy 

poziomicowe i w miarę dokładnie zaznaczono 

zasięgi lodowców. Kolejne pomiary topografii 

lodowców przeprowadzili Norwedzy w la-

tach 1905–1906 i późniejszych. Najbardziej 

wiarygodne pomiary topograficzne pochodzą 

dopiero z lat trzydziestych XX wieku. Mapy 

z tego okresu stanowią dobry punkt odnie-

sienia dla współczesnych pomiarów zmian 

zasięgów i położenia czół lodowców. 

W basenie glacjalnym Hornsundu wy-

stępuje 29 lodowców, które stanowią ponad 

70% jego powierzchni. Najwięcej, bo aż 14, 

jest lodowców dolinnych, z których osiem 

uchodzi do morza, 10 lodowców górskich oraz 

5 lodowców wyprowadzających (wypływo-

wych). Przykładem lodowca dolinnego jest 

np. Gåsbreen, wyprowadzającego (wypływo-

wego) np. Paierlbreen i Hornbreen, a górskiego 

– cyrkowego Sofiebreen. Niektóre lodowce 

tworzą typ przejściowy, np. Hansbreen, po-

nieważ procesy ablacji i procesy dynamicz-

ne zachodzące wewnątrz lodowca, powodują 

znaczące obniżenie jego powierzchni.

Odrębny typ lodowców tworzą tzw. lodowce 

gruzowe (skalne). Ich kształt nie przypomi-

na klasycznego lodowca, raczej morenę lub 

nie w pełni uformowany stożek usypiskowy. 

Lodowiec gruzowy zbudowany jest z ostro-

krawędzistego gruzu oraz bloków skalnych 

scementowanych krystalicznym lodem. Lód 

może stanowić od 30 do 70% objętości lo-

dowca skalnego. Obecność lodu oraz jego 

plastyczne deformacje powodują, że czasami 

lodowce tego typu wykazują niewielki ruch. 

Nie wydaje się jednak, żeby lodowce gruzowe 

szybko reagowały na zmiany klimatu.

Jak wynika z prawie 50-letnich badań lo-

dowców prowadzonych przez polskich bada-

czy, w basenie glacjalnym w fiordzie Horn-

sund, wszystkie tamtejsze lodowce (29) mają 

ujemny bilans masy, jak również wszystkie 

wykazują zmiany swojej geometrii. Oznacza 

to, że współcześnie maleje grubość lodowców, 

nawet o kilkadziesiąt metrów, zmniejsza się 

powierzchnia lodowców, a ich czoła cofają 

się. Wszystkie lodowce uchodzące do morza 

podlegają cieleniu się. Proces ten polega na 

odrywaniu się od wysokiej ściany czoła lo-

dowca pakietów i brył lodu. Falowanie morza 

oraz tworzenie się u podstawy czoła lodowca 

nisz termoabrazyjnych przyśpiesza cielenie 

się lodowca. Sam lodowiec w tym miejscu 

najczęściej jest oparty o skalne podłoże, rza-

dziej, a dotyczy to dużych lodowców, podłoże 

skalne jest silnie przegłębione i cielenie od-

bywa się bez kontaktu z podłożem. Cieleniu 

towarzyszy huk spadających mas lodu oraz 

wysoka fala. Podczas zimy cielenie się lodow-

ców praktycznie zamiera. Inaczej przebiega 

ablacja lodowców, których jęzory wytapiają 

się na lądzie. Powierzchnia jęzora lodowco-

wego najczęściej łagodnie obniża się i ulega 

ścienieniu. Stąd lodowce te nie posiadają stro-

mego czoła, a cofanie się jęzora lodowcowego 

jest nieznaczne. Należy pamiętać, że podczas 

całego roku trwa powolne przemieszczanie 

lodu z obszaru jego akumulacji – najczęściej 

półfirnowych – do jęzorów, gdzie dominuje 

ablacja. Ruch powierzchni lodowców, koń-

czących się na lądzie, wynosi kilkanaście 

metrów w ciągu roku, natomiast lodowców 

spływających do morza – ponad 200 m/rok, 

a nawet więcej. Badania wykazały, że ruch 

lodowca w wyniku plastycznych deformacji 

lodu jest mniej istotny w porównaniu z jego 

„ślizganiem” się po skalnym podłożu. W ruchu 

ślizgowym ważną rolę pełni cienka warstewka 

wody między skalnym podłożem, a spągiem 

lodowca. Znajduje się ona pod wysokim ci-

śnieniem, a jej działanie przypomina trochę 

smar zmniejszający tarcie. Dotyczy to dużych 
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lodowców, natomiast lodowce mniejsze prze-

mieszczają się głównie dzięki deformacjom 

lodu i ruch ten jest z reguły nieznaczny.

S
zczególnym przejawem ruchu lodowca 

jest jego gwałtowne przyspieszenie, na-

wet o kilkanaście razy. Powierzchnia lodowca 

ulega rozbiciu, obniżeniu, pojawiają się systemy 

nowych, bardzo głębokich szczelin, a czasem 

także katastrofalny awans czoła lodowca. Ten 

rodzaj ruchu lodowca nazywany jest szarżą 

lodowcową (surging) i zawsze łączy się z prze-

mieszczeniem wielkich mas lodu z obszaru re-

zerwuarowego do obszaru odbierającego (Jania 

1988). W pierwszej fazie szarży odbywa się 

szybkie przemieszczanie się mas lodowych 

z pola firnowego w kierunku jęzora lodowca, 

później ruch ten staje się słabszy a rozpoczyna 

się faza wzmożonej ablacji w niżej położonych 

partiach jęzora i czoła lodowca. Kiedy szarża 

odbywa się do morza, towarzyszy jej intensywne 

cielenie się lodowca. Czas trwania całego cy-

klu może trwać od kilkudziesięciu do kilkuset 

lat. Faza aktywna trwa tylko kilka lat, a nawet 

krócej. Awans lodowców szarżujących do mo-

rza jest zależny od jego głębokości. Bardziej 

krótkotrwały jest awans lodowca do morza 

głębokiego, ponieważ sprzyja ono wzmożonej 

ablacji przez cielenie się. W przypadku morza 

płytkiego awans lodowca jest bardziej trwa-

ły, ponieważ cielenie się przebiega wolniej. 

Powstaje specyficzna sytuacja, kiedy awans 

czoła lodowca jest bardzo szybki, natomiast 

ocieplenie klimatu przemawiałoby za silną 

ablacją, a zatem i recesją czół lodowcowych. 

Z tych względów wnioskowanie o relacjach 

zachodzących między ociepleniem klimatu, 

a zmianami położenia czół lodowcowych musi 

być ostrożne. Większość glacjologów za przy-

czynę szarż lodowcowych przyjmuje zmiany 

klimatyczne oraz zmiany fizyczne zachodzące 

wewnątrz lodowców. Redukcja efektu szarży 

lodowców jest dość szybka, ponieważ masy lodu 

uchodzące do morza szybko ulegają ablacji. 

Czoła lodowców uchodzących do fiordu ule-

gają recesji. W konsekwencji w każdym roku 

powierzchnia fiordu powiększa się o 1 km2. 

Jak wykazały badania Jani (1988) w XX w. 

powierzchnia fiordu powiększyła się o około 

100 km2.

N
ajpełniej poznanym lodowcem w Horn-

sundzie jest lodowiec Hansa. Zmiany 

położenia czoła lodowca śledzone są od po-

czątku XX w. Dokładne pomiary fotograme-

tryczne i geodezyjne z roku 1918 stanowią 

punkt odniesienia do badań współczesnych. 

Lodowiec znajduje się w południowej części 

Ziemi Wedela-Jarslberga i spływa do wnętrza 

fiordu w formie poszarpanej lodowej ściany. 

Długość lodowca przekracza 16 km, a po-

wierzchnia wynosi około 58 km2. Lodowiec 

ma przebieg południkowy, a jego miąższość 

w strefie akumulacji dochodzi do 400 m. 

Jak wynika z analizy materiałów kartogra-

ficznych, w latach 1899–1918 czoło lodowca 

cofnęło się w sumie o 200 m. Jak widać, na 

początku XX wieku średnie roczne tempo 

cofania się czoła lodowca było niewielkie 

– wynosiło około 10 m. W latach 1918–1957 

recesja była już dwukrotnie wyższa. Czyżby 

zapowiedź globalnego ocieplenia? W następ-

nych latach pojawiły się naprzemian okresy 

awansu i recesji lodowca w granicach 100 m. 

Wyraźna recesja utrzymywała się w latach 

1960–1973. Awans lodowca pojawił się w la-

tach 1973–1980 i wyniósł 200 m. Od roku 

1980 obserwujemy ciągłą i bardzo szybką 

recesję. Spod lodu wynurzyły się fragmenty 

nowego lądu – od wschodu Oseanografer-

tangen, na zachodzie zaś, jako najmłodszy, 

Baranowskiodden. 

Jak podaje Jania (1988), średnia roczna 

recesja lodowca Hansa w różnych okresach 

XX w. wynosiła odpowiednio: 1900–1918 

Cielący się 
lodowiec Hansa

Cielący się 
lodowiec Hansa
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fotoreportaż

na okładce!

– 11 m/rok; 1918–1936 – 34 m/rok; 1936–1961 

– 18 m /rok; 1961–1983 – 14 m/rok; 1983–

1985 – 41 m/rok. W lecie 2004 r. odsłoniło 

się lokalnie skalne podłoże pod lodowym 

klifem spływającym do fiordu, co świadczy 

o postępującej recesji lodowca.

Drugi lodowiec w rejonie Hornsundu, rów-

nie dobrze poznany, to lodowiec Werenskiolda. 

Spłaszczony i cienki jęzor lodowca znajduje 

się na lądzie, a przy jego morenie znajduje się 

Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstała ona 

w roku 1971 i z przerwami służy wyprawom 

polarnym, jako baza terenowa w badaniach 

glacjologicznych i geomorfologicznych. 

Lodowiec Werenskiolda jest typowym 

lodowcem dolinnym, jego długość wynosi 

9,5 km, a powierzchnia 27 km2. Łączy się 

on z mniejszym lodowcem Skilryggbreen. 

Lodowiec ten posiada pięknie uformowaną 

strefę morenową oraz sandry. Grubość lodowca 

wynosi maksymalnie 140 m w części północ-

nej i zaledwie 50 m w strefie czołowej. Bilans 

masy lodowca jest ujemny, jednak obliczono 

go na podstawie stosunkowo krótkiego okresu 

badań. Średnia roczna recesja czoła lodowca 

w okresie 1958–1982 wyniosła 23 m/rok, ale 

podczas ostatniej dekady XX wieku tylko 15 

m/rok. Znajduje tutaj potwierdzenie, że rece-

sja lodowców, których czoła znajdują się na 

lądzie jest mniejsza niż tych, które spływają 

do morza. W tym samym czasie grubość lo-

dowca obniżyła się łącznie o 9,5 m. 

W wielu publikacjach przeważają katego-

ryczne stwierdzenia o zbliżającej się zagładzie 

lodowców na kuli ziemskiej i wskazaniu czło-

wieka za sprawcę tego nieszczęścia. Mnożą 

się hipotetyczne scenariusze opisujące zagładę 

krajów położonych nad brzegami mórz, gi-

gantyczne potopy. Nasuwają się jednak wąt-

pliwości, czy dysponując krótkimi okresami 

monitoringu lodowców na kuli ziemskiej moż-

na taki scenariusz napisać. Pierwsze badania 

lodowców zostały zapoczątkowane w Alpach 

200 lat temu, a badania bilansu masy lodow-

ców na początku XX wieku. Jak podaje Bra-

ithwaite (2002), w latach 1946–1995 badania 

bilansu masy lodowców były prowadzone na 

246 lodowcach na kuli ziemskiej. Wadą tych 

badań były zbyt krótkie okresy ich trwania. 

Badane lodowce były zbyt małe i nie reprezen-

towały zróżnicowania klimatycznego Ziemi. 

Monitorowano lodowce położone najczęściej 

w strefie klimatów morskich, a mniej – w kli-

matach zimnych i suchych. Większość danych 

pochodzi z Europy Zachodniej, Ameryki Pół-

nocnej i dawnego Związku Radzieckiego. Nie 

ma wystarczających dowodów wskazujących 

na globalny trend wytapiania się lodowców na 

kuli ziemskiej. O ile w ogóle można mówić 

o recesji lodowców, to opinia ta może dotyczyć 

tylko określonych regionów Ziemi. Potrzebne 

są dalsze badania w różnych regionach Ziemi 

z zastosowaniem GIS (Global Information Sys-

tem), zunifikowane metody pomiarowe, pre-

cyzyjne badania bilansu masy lodowców. Czy 

zatem lodowce Spitsbergenu przetrwają globalne 

ocieplenie? Nie mam wątpliwości!

dr Jan Klementowski

Uniwersytet Wrocławski

Szczegółowy wykaz literatury do artykułu 
dostępny u Autora i w Redakcji.

EKOLACZKI z Przedszkola nr 15 w Zawierciu
oraz Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Zawierciu

zapraszają

do udziału w 1. Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Plastycznym

Chodźmy łąką, lasem polem...
którego celem jest umożliwienie dzieciom odzwierciedlenia swoich przeżyć związanych z obcowaniem 
i bezpośrednim kontaktem z przyrodą – jej bogactwem i pięknem – w postaci pracy plastycznej lub utwo-
ru poetyckiego, a przez to pokazanie swoich możliwości twórczych, których inspiracją jest przyroda.

Regulamin Konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

 2. Technika plastyczna prac dowolna, format A4.

 3. Liczba nadsyłanych prac z placówki dowolna.

 4. Każda praca plastyczna i utwór poetycki powinien zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz pełnym 

adresem placówki.

 5. Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczać osobiście do organizatora konkursu do 30 marca 2005 r. pod ad-

resem: Przedszkole nr 15, ul. Wierzbowa 27, 42-400 Zawiercie.

 6. Oceniane są tylko prace indywidualne.

 7. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac.

 8. Spośród nadesłanych prac zostaną wyłonione 3 najlepsze w każdej kategorii wiekowej (oddzielnie plastyczne i po-

etyckie) oraz wyróżnienia.

 9. Laureatów wyłoni komisja powołana przez organizatora Konkursu w dniu 22 kwietnia 2005 r.

 10. O wynikach Konkursu powiadomieni zostaną tylko laureaci, a lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej przedszkola www.ekolaczki.republika.pl.
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Motto: Jeśli prawa stanowione nie wypły-

wają z prawa naturalnego ani zwyczajowego, 

wówczas są ułomne. Nie może być praw, które 

pozbawiają was praw naturalnych.

Malcolm McClure, Nexus, nr 5(37)/2004

G
łęboko zostało usatysfakcjonowane moje 

poczucie sprawiedliwości; a więc nie ja 

jedna głoszę szaloną opinię, że prawo opi-
sane artykułami i paragrafami musi być 
zgodne „z rozumem”, czyli z poczuciem 
zwykłej, ludzkiej logiki i przyzwoitości. 
Moje doświadczenia ze sposobami manipu-

lacji prawem, KTÓRE JEST, upoważnia mnie 

do postawienia tezy, zawartej w tytule, że 

polska administracja, wszystkich i wszelkich 

szczebli walczy z prawem, KTÓRE JEST, 

walczy ze zdrowym rozsądkiem i na wszyst-

kie możliwe sposoby kpi z ludzkiej godności. 

A oto dowody...

Dowód I
W marcu 1999 r. na wniosek mieszkańców 

gminy Chocianów Koło PKE w Chocianowie 

wystąpiło o zbadanie legalności działań firmy 

Hydro-Trans i jej klonów (własność panów 

Ryszarda i Henryka Gawrzołów ), która „przy 

okazji” budowy stawów rybnych eksploato-

wała kopaliny – żwir i piasek. Nie czekali-

śmy długo na sprzeciw administracji. A oto 

kolejność zdarzeń...

1. Burmistrz i Rada Miejska w Chocia-

nowie stanęli murem w obronie inwestorów, 

stwierdzając w adresowanych do nas pismach, 

że prezes Koła kreuje się na gminną liderkę, 

a inwestorzy posiadają „właściwe” i komplet-

ne dokumenty. W piśmie OP 0716-47/1/99 

z 14.09.1999 r. burmistrz napisał: „(...) po raz 

kolejny informuję, że inwestycja «stawy ryb-

ne» realizowana na prywatnym terenie przez 

Przedsiębiorstwo Hydro-Trans od początku 

nie budziła zastrzeżeń formalnoprawnych” 

(w czasie gdy pan burmistrz pisał to pismo, 

jeszcze nie widział dokumentów dotyczących 

inwestycji).

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska (WIOŚ) Oddział Zamiejscowy 

w Legnicy i WIOŚ we Wrocławiu podchodzą 

do sprawy składowania odpadów w wyro-

bisku poważnie. Inspektorzy przyjeżdżają, 

oglądają i wydają zarządzenia pokontrolne, 

które w żadnym razie nie są respektowane 

przez inwestorów. Na nasze sprzeciwy od-

powiadają, że ich możliwości działania są 

ograniczone i nic ponadto co robią, zrobić 

nie mogą. Dzięki temu stanowisku przez 7 lat 

do wyrobiska zwozi się, naturalnie bez opłat, 

odpady w postaci gruzu budowlanego, żużla 

poszybowego, śmieci komunalnych. Zalegają 

one w wyrobisku do tej pory. Są jednak „nie-

widoczne” dla różnych organów pod warstwą 

mułu pochodzącego z płukania żwiru i pia-

sku. Ostatecznie dajemy WIOŚ spokój, gdy 

pani kierownik poufnie informuje nas, „że od 

2001 r. WIOŚ jest agendą Wojewody Dolno-

śląskiego i nie może nic zrobić wbrew...”

3. Wojewoda dolnośląski, po licznych wy-

stąpieniach Zarządu Okręgu Dolnośląskie-

go PKE i Koła w Chocianowie, postanawia 

przyznać nam statut strony w postępowaniu 

i wszcząć postępowanie w sprawie wydoby-

wania kopaliny przez PPTS Hydro-Trans przy 

budowie stawów rybnych – pismo OŚ.IV.7421-

63/2000 z dnia 31.10.2000 r. Postępowanie 

do dziś nie zostało zakończone.

4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-

lanego (PINB) w Polkowicach stwierdza w pi-

śmie PINB 7353/9-2/99 z dnia 19.10.1999 r. , 

że „(...) na razie na przedmiotowej budowie 

brak jest stwierdzeń naruszenia warunków 

pozwolenia na budowę czy przepisów ustawy 

«Prawo budowlane»”. Takie stanowisko bę-

dzie zajmował przez kolejne lata, torpedując 

nasze próby powstrzymania pogłębiającej się 

degradacji środowiska i kradzieży kopalin.

5. Urząd Marszałkowski we Wrocławiu 

w piśmie DMŚ-7615-198-690/99 12.05.1999 r. 

„(...) podziela szereg wątpliwości (...) i (...) 

znajduje podstawę do skierowania tej sprawy 

z wniosku Polskiego Klubu Ekologicznego 

do rozpoznania przez właściwą terenowo 

prokuraturę.”

6. W tym czasie (czerwiec 1999 r.) otrzy-

mujemy „Analizę prawną dotyczącą naruszeń 

prawa przy budowie stawów rybnym na tere-

nie Chocianowa”, opracowaną przez Centrum 

Prawa Ekologicznego we Wrocławiu. Nieza-

leżni prawnicy wskazują, że działalność firmy 

Hydro-Trans narusza: ustawę o działalności 

Ostatnio wpadł mi w ręce australijski dwumiesięcznik „Nexus”, a w nim duży artykuł Eve Hillary pt. „Prawo zwy-

czajowe kontra problem globalizmu”. Autorka opisuje w nim działania australijskiego adwokata sprawiedliwości 

społecznej, Malcolma McClurego, który z powodzeniem dochodzi praw obywateli, zmuszając australijskie sądy do 

stosowania w rozstrzygnięciach prawa naturalnego tj. opartego o zdrowy rozsądek.

DANUTA CYRULIK

AdministracjaAdministracja

prawoprawo
ko n t r a

§ §
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gospodarczej (1988 r.), ustawę „Prawo geo-

logiczne i górnicze” (1994 r.), ustawę „Prawo 

wodne” (1974 r.), ustawę Prawo „budowlane” 

(1994 r.). Wskazują też na prowadzoną przez 

firmę niezgodną z prawem gospodarkę od-

padami, zarówno w związku z ich składo-

waniem w wyrobisku, jak i bezdecyzyjnym 

przemieszczaniem mas ziemnych.

6. Na temat „łebskiego pretekstu” ukazuje 

się seria artykułów w „Gazecie Wrocławskiej”. 

Problemem zainteresowała się Prokuratura Re-

jonowa w Lubinie! Jadę tam, wezwana, z dość 

już pokaźną teczką dokumentów. Jak mogę, 

podpowiadam pani prokurator, kto może być 

faktycznym beneficjentem nielegalnej kopalni. 

Czekamy z pełnym zaufaniem do organów 

ścigania... ale już niedługo z artykułu „Łeb-

ski facet” opublikowanego w „Gazecie Wro-

cławskiej” dowiadujemy się, że Prokuratura 

Rejonowa w Lubinie wydała postanowienie 

o odmowie wszczęcia śledztwa – sygn. akt 

5 DS. 453/99 z dnia 29.09.1999 r., ponieważ 

„(...) właściciel PPTS Hydro-Trans zachowa-

niem swoim nie wyczerpał ustawowych zna-

mion występku z art. 183 §1 kk.” Prokurator 

nie potwierdził zarzutów stawianych przez 

mieszkańców wobec nielegalnej eksploatacji 

żwiru i niszczeniu środowiska naturalnego, bo 

dopatrzył się luki prawnej. „Cóż, prokurator 

nie tworzy prawa, tylko je stosuje” – mówi 

rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy 

(cytat z art. „Łebski facet”).

7. Rozsyłamy prośby o zajęcie się sprawą 

do posłów: AWS-u, UW, LPR-u, PiS-u, Sa-

moobrony, senatora UP – bez echa. Do posła 

SLD nie zwracamy się, bo jest nim Zdzisław 

Maraszek – były wojewoda legnicki, dzięki 

któremu mamy ten bigos.

8. W kwietniu 2000 r. zjeżdża na teren 

budowy stawów wysoka komisja z Warsza-

wy. Uczestniczy w niej zastępca Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska. W wyniku 

kontroli Minister Środowiska stwierdza nie-

ważność pozwolenia wodno-prawnego (decy-

zja BOA II pw 46/585/00/LC z 7.07.2000 r.). 

Nie ma ona jednak żadnego wpływu na in-

tensywność prac kopalnianych. Co więcej, od 

8 czerwca 2000 r. inwestor ustawia system 

urządzeń płuczących i sortujących żwir. Teraz 

produkt ma wyższą jakość, a więc i wyższą 

cenę. Panowie Gawrzołowie mają zbyt – a to 

do KGHM, a to na opolski odcinek autostra-

dy, a to – w woreczkach, konfekcjonowany 

– na rynek berliński. Co ma z tego gmina? 

Zawalone mosty, połamane przepusty, obe-

rwane pobocza, popękane drogi, hałas i spa-

liny. Klub jest szykanowany, a prezes Koła 

PKE oskarżona przez zaradnego przedsię-

biorcę z art. 212 ust 1 i 2 kk o naruszenie 

dóbr osobistych.

9. W maju 2001 r. Starostwo Polkowic-

kie zostaje poddane kontroli Najwyższej Izby 

Kontroli (NIK) w zakresie załatwiania spraw 

związanych z budową stawów rybnych. Wy-

niki tej kontroli, prowadzonej jednocześnie 

w sześciu dolnośląskich powiatach, są dla 

środowiska tragiczne. W pięciu z nich kontro-

lerzy NIK wykryli 11 wykopalisk, które nie 

miały nic wspólnego ze stawami. Proceder 

nielegalnego wydobywania żwiru przez panów 

Gawrzołów w protokole pokontrolnym NIK 

jest opisany na 20 stronach. NIK skierował 

wystąpienie o zbadanie sprawy do Prokura-

tury Rejonowej w Legnicy. Koło PKE takie 

wystąpienie skierowało w dniu 4.02.2002 r. 

do Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Mijają 

już dwa lata gry w ping-ponga, w którą grają 

z nami kolejno i wielokrotnie Prokuratura 

Rejonowa w Lubinie, Prokuratura Rejonowa 

w Legnicy, Prokuratura Okręgowa w Legnicy, 

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu, Pro-

kurator Krajowy, Minister Sprawiedliwości, 

Premier RP. Ktoś zapyta, czy warto „w tym 

kraju” angażować własny czas, zdrowie, pie-

niądze? Odpowiem: warto, bo w końcu we 

wrześniu 2003 roku z Prokuratury Okręgowej 

w Legnicy otrzymujemy informację, że:

– „(...) Andrzej Szymkowiak, który pod-

pisał z upoważnienia Wojewody Legnickiego 

decyzję, pozwolenie na budowę stawów, stanął 

przed sądem za nieumyślne naruszenie reguły 

ostrożności wymaganej przy wydawaniu de-

cyzji administracyjnych i nie przeprowadził 

oceny merytorycznej przedstawionych doku-

mentów pod kątem ich zgodności z przepi-

sami prawa, a w szczególności z wymogami 

technicznymi projektowanego obiektu. (...) 

W wyniku czego w obrocie prawnym zaist-

niała wadliwa decyzja dająca inwestorowi 

podstawę do rozpoczęcia i kontynuowania 

inwestycji polegającej na eksploatacji zło-

ża kruszywa pod pozorem budowy stawów 

rybnych, a organom nadzoru budowlanego 

uniemożliwiająca prowadzenie prawidłowej 

oceny inwestycji z uwagi na ogólnikowość 

i braki w zatwierdzonym projekcie budow-

lanym, tj. o czyn z art. 231 § 3 kk”.

– „W dniu 31.01.2003 r. (por. kontrola NIK 

maj-czerwiec 2001 r. – dopisek Autora) Pro-

kurator Rejonowy w Legnicy wniósł sprzeciw 

do Ministra Infrastruktury od decyzji Woje-

wody Legnickiego (pozwolenie budowlane) 

(...), a w dniu 6.02.2003 r. sprzeciw został 

przekazany do GINB w Warszawie.”

10. W dniu 2.1.2003 r. zwrócono się do 

Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu 

o wystąpienie przez Ministra Sprawiedli-

wości z inicjatywą ustawodawczą i wyeli-

minowaniu luki prawnej, polegającej na po-

minięciu w przepisach wymogu pozwolenia 

na budowę dla inwestycji w postaci stawu 

rybnego. Ta informuje nas, że „(...) w aktu-

alnie obowiązującym prawie budowlanym 

powyższy wymóg został już wprowadzony 

w życie – art. 19 ust. 2 pkt. 9a.”. Zauważmy, 

oto 6 lutego 2003 r. Minister Infrastruktury 

przekazuje do Głównego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego (GINB) sprzeciw Prokuratora 

Rejonowego w Legnicy i do dnia 15 wrze-

śnia 2003 r. (data powyższego pisma) brak 

jest reakcji, zarówno GINB-u, jak i Proku-

ratury (?). Powiadomiłam o tym Premiera 

RP w piśmie z dn. 21.11.2003 r. Może dzięki 

temu wystąpieniu, GINB w styczniu 2004 r. 

(o czym dowiedzieliśmy się z prasy) wycofał 

z obrotu prawnego decyzję, której degradu-

jące efekty długo będą gnębić środowisko 

naszej gminy.

Sprawa oczywiście nie jest zakończo-

na, gdyż GINB informuje w swojej decyzji, 

że POSZKODOWANY (tj. inwestor) może 

domagać się odszkodowania za poniesioną 

szkodę!? Czy szkodą jest to, że wydobył tylko 

2 mln ton żwiru po 15 zł za tonę ? Jak jednak 

wynika z pisma Prokuratury Apelacyjnej we 

Wrocławiu nr Ap I Dsn 39/03/LG z dnia 12 lu-

tego 2004 r., zlecono Prokuraturze Okręgo-

wej w Legnicy spowodowanie uzupełnienia 

postępowania przygotowawczego przeciwko 

Andrzejowi Szymkowiakowi o okoliczności, 

które mogą wskazywać na działania właści-

cieli firmy Hydro-Trans, ukierunkowane na 

pozyskiwanie, bez wymaganej koncesji, ko-

palin i ich wprowadzenie do obrotu. Tak więc, 

może zbliżamy się powolutku, acz nieuchron-

nie, do wyjaśnienia, czy inwestor naruszył 
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prawo w sposób istotny. Na razie akta w tej 

sprawie, pozostające w naszym posiadaniu, 

liczą około 400 stron.

K
olejnych dowodów na postawioną na 

wstępie tezę nie będę opisywać aż tak 

szczegółowo, bo niejeden Czytelnik zapewne 

ma już dość tego, co przeczytał do tej pory. 

Uczestnikami kolejnych zwarć są jak zwykle: 

z jednej strony bezradni mieszkańcy i Koło 

PKE, a z drugiej strony – z założenia, demo-

kratycznie wybrani, reprezentujący interesy 

społeczności lokalnej – radni, burmistrz, 

starosta, wojewoda i kierownicy wydzia-

łów, referatów itd.

Dowód II
Panowie Gawrzołowie czując się bezkarnie 

i „u siebie” w szerokim znaczeniu tego słowa 

wybudowali sobie drogę. Droga, zwana przez 

okoliczną ludność „gawrzołką”, połączyła nie-

legalną żwirownię z drogą wojewódzką Lubin-

Chocianów. 50-60 ciężarówek wywożących 

każdorazowo codziennie po 50 ton kopaliny 

(a w powrotną stronę odpady) muszą przecież 

którędyś jeździć. Ponieważ mieszkańcy wcze-

śniej (w latach 1998–1999) podnieśli larum 

o przejazdy zmasowanego transportu przez 

wąskie uliczki miasta, sprytny przedsiębior-

ca zrobił sobie własną drogę, zajmując polną 

drogę gminną, grunty rolne innych właścicieli 

i grunty rolne własne. Poszerzył istniejącą drogę 

z 2 do 6–8 m i podniósł jej koronę miejscami 

o 80–100 cm, dowożąc, oczywiście, odpady 

z okolicznych rozbiórek budowlanych i żużel 

pomiedziowy. Zanim wystąpiliśmy do Bur-

mistrza – a potem kolejno i wielokrotnie: do 

Rady Miejskiej, PINB w Polkowicach, Rady 

Powiatowej, Starosty Polkowickiego – po-

prosiliśmy Centrum Prawa Ekologicznego 

we Wrocławiu o analizę prawną tego stanu 

rzeczy. CPE potwierdziło słuszność naszego 

sprzeciwu wobec samowoli budowlanej, pole-

gającej na dewastacji drogi polnej. W piątym 

roku naszych wystąpień otrzymaliśmy decyzję 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, nakazu-

jącą Gminie Chocianów usunięcie, w terminie 

do dnia 31 grudnia 2004 r., nieprawidłowości 

dotyczących stanu technicznego wyżej wymie-

nionych dróg gminnych. Jak dotąd, burmistrz 

nie kiwnął nawet palcem.

Dowód III
1. 24.08.2001 r. inwestor Kazimierz 

Laudacki, zamieszkały w Głogowie, zgłosił 

w Wydziale Administracji Budowlanej Sta-

rostwa Powiatowego w Polkowicach zamiar 

budowy stawów w Chocianowie o powierzchni 

6,40 ha lustra wody na gruntach własnych, 

wykupionych od gminy i radnego rady miej-

skiej w Chocianowie. „(...) Staw będzie ko-

mercyjnym łowiskiem służącym zaspokojeniu 

potrzeb mojej rodziny”, jak pisze w jedno-

stronicowym „Projekcie wykonania stawów 

rybnych na potrzeby własnego gospodarstwa 

rolnego”. I dalej: „(...) urobek powstały z ko-

pania stawów będzie zagospodarowany prze-

ze mnie m.in. do urządzenia obrzeży stawów 

(...) i dla potrzeb mojego gospodarstwa (...), 

źródłem zasilania stawów w wody będzie 

woda gruntowa. (...) Głębokość średnia sta-

wów wynosić będzie 1,5 m poniżej pozio-

mu lustra wody”. Milczącą zgodą zgłoszenie 

przyjęte jest przez Starostę Polkowickiego, 

więc inwestor rozpoczyna budowę stawów. 

Nie byłoby niczego złego w realizacji szczyt-

nego zamiaru zaspokajania potrzeb rodziny 

p. Laudackiego, gdyby nie kontekst dotych-

czasowych działań starostwa.

2. Milczącą zgodę na realizację inwestycji 

Starosta Polkowicki wydaje już po kontroli 

NIK, gdzie szczegółowo biegły, powołany 

przez NIK, opisał warunki glebowo-wodne 

tego terenu, w którym działa nielegalna żwi-

rownia p. H. Gawrzoła i odbywa się nielegalne 

eksploatowanie kruszywa „pod pozorem”, tym 

razem, rekultywacji byłej żwirowni. Wody jest 

tu niewiele i w dodatku mocno zanieczyszczona 

manganem, co wyklucza komercyjną hodowlę 

ryb. Ponadto inwestor, zaraz po otrzymaniu 

zgody, w dniu 6.11.2004 r. zawarł umowę 

z PU-B „Gawrzoł” p. H. Gawrzołem. W pi-

śmie do Starosty Polkowickiego wyjaśnia też, 

że „(...) budowy stawów rybnych nigdy nie 

traktowałem jako eksploatacji kopalnianych. 

Wykopywany przy kopaniu stawów urobek 

jest dla mnie masą ziemną, którą generalny 

wykonawca jest zobowiązany zagospodarować 

zgodnie z założeniami projektowymi i za-

wartą umową”. I wykonawca, p. H. Gawrzoł, 

zagospodarowuje. Wykopany żwir płucze na 

urządzeniach sortujących i sprzedaje.

3. 1.07.2002 r. Koło PKE występuje do 

Starosty Polkowickiego z wnioskiem o prze-

prowadzenie kontroli zgodności budowy 

stawów rybnych ze zgłoszeniem złożonym 

w Starostwie oraz zobowiązaniu inwestora 

do sporządzenia przeglądu ekologicznego. 

15.07.2002 r. – totalna odmowa. Odwołu-

jemy się do Samorządowej Komisji Odwo-

ławczej (SKO) w Legnicy, składamy wnio-

sek do Prokuratora Okręgowego w Legnicy 

o wszczęcie śledztwa w sprawie nielegalnej 

eksploatacji żwiru. Prokuratora Rejonowa 
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w Legnicy postanawia odmówić wszczęcia 

postępowania. Składamy zażalenie. Sprawa 

trafia do Sądu Rejonowego w Lubinie. Sąd 

postanawia zażalenia nie uwzględnić.

4. PINB w Polkowicach, po przeprowadzeniu 

na budowie kontroli, stwierdza, że „kontrola 

nie wykazała istotnych odstępstw od warun-

ków zawartych w zgłoszeniu” – norma. SKO 

w Legnicy jednak uwzględnia naszą skargę 

i orzeka uchylić zaskarżone postanowienie 

i sprawę przekazać do ponownego rozpatrze-

nia przez organ I instancji.

5. 14.04.2003 r. zostaje wydana decyzja 

Starosty, zobowiązująca K. Landeckiego do 

sporządzenia przeglądu ekologicznego budowy 

stawów rybnych, a 5.06.2003 r. otrzymujemy 

zawiadomienie, że Starosta Polkowicki wszczął 

z urzędu postępowanie administracyjne w spra-

wie wydobywania kopaliny bez, wymaganej 

prawem geologicznym i górniczym, koncesji, 

na działkach K. Laudackiego. Ze zdumienia 

oczy robią się nam jak pięciozłotówki.

6. Telefonicznie otrzymujemy zaproszenie 

do złożenia wniosków o dopuszczenie PKE OD 

do udziału w postępowaniu na prawach strony. 

Mimo oporu wewnętrznego wysyłamy wniosek, 

bo decyzja o jego bezprzedmiotowości już zapa-

dła i jesteśmy potrzebni w celu jej zaskarżenia, 

by sprawę mógł rozpatrzyć Wojewoda.

7. 18.07.2003 r. otrzymujemy decyzję 

z rozstrzygnięciem o bezprzedmiotowości 

postępowania. W uzasadnieniu czytamy m.in.: 

„(...) ponieważ mamy do czynienia z formułą 

bezdecyzyjną realizacji robót budowlanych, 

trudno jest mówić o istotnych odstępstwach 

od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę 

(art.36 a Pb) – w zgłoszeniu zamiaru wyko-

nywania robót budowlanych nie zatwierdza 

się dokumentacji technicznej, stanowiącej 

załącznik do zgłoszenia, gdyż jest to doku-

mentacja bardzo uproszczona (...)”.

8. 5.08.2003 r, składamy odwołanie do 

Wojewody Dolnośląskiego. 18.09.2003 r. Wo-

jewoda orzeka utrzymać w mocy zaskarżoną 

decyzję. 14.10.2004 r, składamy skargę na 

Wojewodę Dolnośląskiego do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego (WSA) we Wrocła-

wiu. 17.09.2004 r. zapada wyrok w imieniu 

Rzeczypospolitej Polskiej: „(...) po rozpoznaniu 

sprawy ze skargi PKE OD Koło w Chocia-

nowie na decyzję Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 18.09.2003 r. nr 1/2003 w przedmiocie 

umorzenia postępowania w sprawie wydo-

bywania kopaliny bez wymaganej koncesji: 

I – uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzają-

cą ją decyzję Starosty Polkowickiego z dnia 

18 lipca 2003 r. Nr SR7511-1/02/03; II – od-

stępuje od orzekania w przedmiocie wyko-

nania zaskarżającej decyzji i poprzedzającej 

ją decyzją organu pierwszej instancji.” W po-

nad czterostronicowym uzasadnieniu WSA we 

Wrocławiu podnosi szkolne błędy popełnione 

przez organy pierwszej i drugiej instancji: „Za-

skarżona decyzja Wojewody Dolnośląskiego 

nie zawiera w istocie żadnego z wymaganych 

przez ustawodawcę elementów uzasadnienia 

faktycznego, co stanowi poważne naruszenie 

art. 107 §3 k.p.a, a ogólnikowość tzw. wywo-

du prawnego powoduje w konsekwencji, iż 

rozstrzygnięcie to nie poddaje się w istocie 

kontroli Sądu.”

Tak, warto jednak mówić „NIE”. Zawsze 

twierdziłam, „że w Polsce jest prawo”. Nie-

stety ci, którzy w naszym, obywateli imieniu 

mają go wykonywać, zupełnie się z nim nie 

liczą i obserwujemy totalny brak egzekucji 

prawomocnych wyroków. O tym też od lat 

słyszymy w telewizji i do znudzenia czytamy 

w polskiej prasie.

Dowód IV
Kolejny dowód dotyczy nielegalnego 

poboru żwiru pod pozorem rekultywacji 

obszaru po byłej kopalni żwiru. Pomimo 

prawomocnych decyzji i nałożonych grzy-

wien właściciel gruntów nadal sprzedaje 

nielegalnie pozyskany żwir. I co na to bur-

mistrz, starosta? NIC.

Dowód V
Na nasz wniosek o wydanie do wglądu 

decyzji GINB w sprawie unieważnienia de-

cyzji pozwolenia budowlanego na budowę sta-

wów rybnych przez panów Gawrzołów, wbrew 

oczywistym przepisom o dostępie do infor-

macji, zawartych w ustawie „Prawo ochrony 

środowiska” i Konstytucji RP, otrzymaliśmy 

odmowę. Wniosek będzie rozpatrywał WSA 

we Wrocławiu.

Dowód VI
Sprawa o wydanie zakazu prowadzenia 

działalności gospodarczej – bazy złomowej 

na osiedlu domków jednorodzinnych – ma 

pozytywne dla mieszkańców zakończenie po 

wyroku NSA (rozpoczęcie sprawy w 1998 r., 

zakończenie – październik 2004 r.)

Dowód VII
Koło PKE odstąpiło od prowadzenia 

spraw, które dotykają mniejszych obszarów, 

choć wcale nie uważamy ich za nieistotne, 

a dotyczyły one:

– usytuowania boiska sportowego dla mło-

dzieży na czynnym parkingu samochodowym, 

równolegle do drogi wojewódzkiej – władze 

gminy zmobilizowały młodzież do zbierania 

podpisów przeciwko jego likwidacji;

– nielegalnego pozyskania torfu pod 

pozorem budowy stawów rybnych – sprawę 

wreszcie prowadzi Prokuratura Apelacyjna 

we Wrocławiu;

– nielegalnego pozyskiwania torfu pod 

pozorem melioracji – sprawę też prowadzi 

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu;

– zabezpieczenia zabytkowego parku 

w Chocianowie przed zniszczeniem poprzez 

zalanie obiektu przez wody powierzchnio-

we i gruntowe – dla władz gminnych spra-

wy nie ma.

W każdej z wymienionych spraw otrzy-

maliśmy tak beznadziejnie sformułowane 

reprymendy od miejscowych notabli, po-

lkowickiego Sanepidu, służb starostwa, że 

postanowiliśmy tymczasem „zawiesić” do-

chodzenie prawdy.

N
a zakończenie przytoczę fragment ze 

wspomnianego na wstępie artykułu: 

„(...) w przeciwieństwie do rozległych praw 

pisanych, konstytucje wielu demokratycznych 

krajów (...) elegancko formułują zwyczajowe 

prawa społeczeństwa – prawa, które gwaran-

tują utrzymanie standardów moralności społe-

czeństwa, prawo naturalne i zdrowy rozsadek. 

Prawa pisane pozostają najczęściej w konflikcie 

i w wyraźnym kontraście do praw konstytu-

cyjnych. (...) Poszczególni ludzie i ich grupy 

coraz bardziej zdają sobie sprawę, że te «złe 

prawa» służące interesom korporacji i potężnej 

elicie, są skorumpowane, odrażające, poza-

konstytucyjne i wręcz nielegalne”. 

Powiedzmy i my temu stanowczo: NIE!

mgr inż. Danuta Cyrulik

Prezez Koła PKE OD w Chocianowie
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K
ult zmarłych jest jednym z najdaw-

niejszych przejawów kultury Homo 

sapiens. Normy społeczne i chrześcijańskie 

normy moralne nakazują umarłych grzebać, 

chociaż niby cóż się stanie nieboszczykowi, 

jeśli jakiś padlinożerca zaspokoi nim głód, 

nakarmi swoje urocze szczeniaczki lub pi-

sklątka. A jednak... każda społeczność stara 

się zapewnić doczesnym szczątkom bliskich 

względną nienaruszalność i zabezpieczyć przed 

zbezczeszczeniem, chociażby przez zwierzę-

ta. To naturalne. W tej sytuacji, co najmniej 

dziwna wydaje się działalność miłośników 

kotów na Cmentarzu Osobowickim.

Doznałam szoku, zastając grób zmarłej 

kilkanaście lat temu teściowej obwieszony folią 

obciążoną kamieniami z jakichś innych nagrob-

ków, pod którą utworzyły się ohydne, ciemne 

plamy. To zabezpieczenie chroniło, znajdują-

ce się między płytą nagrobkową a podstawą, 

ocieplone deskami z ławeczek, szmatami itp. 

kocie legowisko. Likwidacja przemyślnej kon-

strukcji zajęła mi sporo czasu. Zaczął zapadać 

zmrok i zostałam na cmentarzu prawie sama. 

Poczułam się nieswojo, kiedy usłyszałam za 

gęstymi żywotnikami „kici, kici”, a potem 

kategoryczne pytanie: „Nie widziała pani 

kota?”. Wyjaśniłam, że kota nie widziałam, 

a legowisko udało mi się właśnie z trudem 

zlikwidować. Starsza, przyzwoicie odziana 

dama, była oburzona. Poinformowałam, że 

kategorycznie nie życzę sobie gniazda kotów 

w nagrobku teściowej i że zmarła również by 

go sobie nie życzyła. Za życia jej stosunek 

do kotów był ambiwalentny, natomiast jako 

tradycjonalistka, wyobrażała sobie, że nad jej 

grobem będą śpiewać ptaszki. 

Z natury kotów wynika, że ich obecność 

wyklucza populację ptaków śpiewających. 

Niszczą też wiewiórki, roznoszą wściekliznę 

i inne groźne choroby odzwierzęce. A przecież 

nie są fauną naturalną dla naszego środowi-

ska. Ich populacja nie jest regulowana przez 

drapieżców – jedynie przez pasożyty, które 

groźne są również dla innych zwierząt i ludzi. 

Kiedy zgłosiłam problem administracji cmen-

tarza, okazało się, że nie jest to przypadek od-

osobniony. Jednak wszelka działalność władz 

cmentarnych, zmierzająca do ukrócenia tego 

procederu, jest torpedowana przez Towarzy-

stwo Opieki nad Zwierzętami. Sprawa oparła 

się nawet o prasę. Artykuł w jednej z gazet 

odsądzał władze cmentarne od czci i wiary, 

sypiąc populistycznymi sloganami. Rozumiem, 

że prasa szuka sensacji, ale wszystko ma swoje 

granice. „Dobre serce”, jeśli nie towarzyszy 

mu rozsądek, jest niewiele warte. Czy poczci-

wym miłośnikom zwierząt nie żal zjadanych 

ptaszków i wiewiórek tylko dlatego, że nikt 

się za nimi nie ujmie? Czy nie żal im samych 

kotów, które walcząc ze sobą (bo przecież są 

terytorialistami), zarażają się wzajemnie cho-

robami, a pozbawione kontroli oraz pomocy 

weterynaryjnej zdychają w cierpieniach? Czy 

dobre serce nie mogłoby podpowiedzieć, że 

miejsca przeznaczonego do modlitwy, zadumy 

i wspomnień nie należy profanować, urażając 

jednocześnie ludzi, którzy przychodzą pomo-

dlić się za swoich bliskich, że szczątki ptaka 

na nagrobku lub kot siedzący na krzyżu i smy-

rający Chrystusa ogonem po głowie, to widok 

mogący stanowić traumatyczne przeżycie dla 

osób związanych emocjonalnie ze zmarłym? 

N
ie jestem wrogiem kotów. Sama trzy - 

mam w domu od lat kochanego, czar-

nego przybłędę – Behemota – któremu za-

pewniam opiekę (również zdrowotną) i po-

noszę za niego pełną odpowiedzialność, choć 

często krzyżuje mi to różne plany. Wiadomo 

jednak, że nie można bezkarnie wprowadzać 

do ekosystemów nowych gatunków, zwłasz-

cza drapieżnych, silnych, sprawnie porusza-

jących się po podłożu, drzewach, krzewach, 

mających łatwy dostęp do gniazd drobnych 

ptaków i ssaków. Nie wolno wspomagać ich 

rozrodu (chociażby dokarmiając czy ocieplając 

legowisko). Nieodpowiedzialna introdukcja 

może przynieść nieobliczalne straty rodzimej 

fauny. Przodkami psa dingo, który w Australii 

zdziesiątkował endemiczną faunę torbaczy, 

też były urocze, ufne szczeniaczki, przypo-

minające pluszowe zabawki, przywiezione 

na kontynent ku uciesze ludzi. Ta zabawa za-

owocowała całkowitym wytępieniem wielu 

gatunków niemniej rozkosznych „futrzaków”, 

a szkody ekologiczne pociągnęły za sobą ko-

nieczność odstrzału zdziczałych pieseczków, 

chociaż wcale nie przestały być miłe i nie 

lubiły, gdy do nich strzelano. 

Takie przykłady można mnożyć w nie-

skończoność. Aż strach pomyśleć, że to „mi-

łośnicy zwierząt” zgotowali im taki los.

mgr Magdalena Michalska

Wprawdzie nie tak wielkie i sławne, jak hinduskie święte krowy, cieszą się jednak wśród niektórych ludzi – nieko-

niecznie wyglądających na satanistów – przedziwną, obcą naszemu obyczajowi estymą.

MAGDALENA MICHALSKA

Ś więte koty
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M aria Grodecka w książce „Zmierzch 

świadomości łowcy” pisze: Najbar-

dziej nieuchwytne dla świadomości są do-

znania i udręki łowionych na pokarm ryb. 

Te stworzenia tak niepodobne w niczym do 

ludzi, żyjące w warunkach tak odmiennych od 

naszych, o głosie niesłyszalnym dla naszych 

uszu, najmniej mają szans na to, aby wzbudzić 

u ludzi uczuciową przychylność. (...) Zabi-

janie ciepłokrwistych zwierząt, których głos 

bólu jest dla człowieka słyszalny, odbywa się 

w rzeźniach, aby oszczędzić naszą wrażliwość. 

Jednak, te najbardziej cenione przez nabyw-

ców, ryby żywe, umierają w zasięgu naszego 

wzroku, nie budząc u obserwatorów żadnych 

wzruszeń. A właśnie to ich milczące konanie 

jest jednym z najokrutniejszych. Przyniesione 

do domu w torbie, zawinięte w papier, duszą 

się w trwającej całymi godzinami męczeń-

skiej agonii. Leżą na kuchennym stole i dyszą 

otwartym szeroko pyszczkiem, podczas gdy 

gospodyni krząta się pogodnie po kuchni.

Trudno wymagać od ludzi, aby nie jedli 

ryb czy też mięsa innych gatunków zwierząt, 

ale pamiętajmy, że zanim staną się one pokar-

mem dla nas, są żywymi stworzeniami czu-

jącymi ból i strach. Zwierzęta lądowe przed 

ubojem są oszałamiane, a ryby? Jak pisze Peter 

Singer w „Wyzwoleniu zwierząt”: Z pewno-

ścią tylko dlatego, że ryby nie skomlą i nie 

piszczą w sposób, który moglibyśmy słyszeć, 

ludziom wydaje się, iż jest rzeczą przyjemną 

spędzać popołudnie siedząc nad wodą z ha-

kiem i kijem, podczas gdy wcześniej złapane 

ryby powoli umierają obok nich.

Nie wszyscy są przekonani, że ryby zdolne 

są odczuwać ból, a tymczasem mają one sys-

tem nerwowy zbudowany podobnie jak inne 

zwierzęta. Zwierzęta lądowe w momencie od-

bierania bodźców sprawiających im ból ryczą, 

kwiczą, wydają inne odgłosy, które słyszy-

my. Tymczasem odgłosów wydawanych przez 

ryby, nasze ucho nie odbiera, natomiast one 

okazują ból w sposób jeszcze bardziej inten-

sywny niż ssaki. Wydają wibrujące dźwięki 

sygnalizujące zaniepokojenie, zdenerwowanie. 

Zarejestrowano sygnały, jakie wydają ryby 

wyciągnięte na brzeg lub też trzepoczące się 

w sieci. Brytyjscy naukowcy stwierdzili, że 
ryby, podobnie jak ssaki i ptaki, są zdolne 
do odczuwania bólu. Naukowcy z Instytutu 
Roślin w Edynburgu zidentyfikowali w or-
ganizmie pstrąga receptory bólu. Badano 
także reakcje organizmu ryb na szkodliwe 
substancje. Jak stwierdziła, kierująca zespołem 

dr Lynne Sneddon, pstrągi poddawane działaniu 

szkodliwych substancji „przejawiały poważne 

zaburzenia behawioralne i fizjologiczne, porów-

nywalne z tymi, jakie występują w podobnych 

sytuacjach u wyższych ssaków”. Ryby wyraźnie 

reagowały też na bodźce kojarzone z bólem. 

Badania wykazały obecność 58 receptorów 

w okolicach łba pstrąga, z których 22 to re-

ceptory reagujące na mechaniczne i termiczne 

uszkodzenia ciała. 18 receptorów reagowało 

na bodźce chemiczne. Dotychczas uważano, 

że ryby nie posiadają tego rodzaju receptorów 

chemicznych. Kolejnym zaskoczeniem było, że 

receptory reagujące na mechaniczne uszkodze-

nia skóry okazały się bardziej wrażliwe, niż na 

przykład u człowieka. Naukowcy tłumaczą to 

tym, że skóra ryby łatwiej ulega zniszczeniu. 

Ale sama obecność receptorów nie jest dosta-

tecznym dowodem na to, że badane osobniki 

rzeczywiście odczuwają ból. Aby to stwier-

dzić, należy udowodnić zmianę zachowania 

związaną z bodźcami, które mają wywoływać 

ból i wskazującą na to, że wywołana reakcja 

nie jest wyłącznie odruchowa.

A by to stwierdzić, naukowcy z Edynburga 

wstrzyknęli jad pszczeli i kwas octowy 

do organizmu jednej grupy badanych ryb, 

a drugiej grupie kontrolnej, podano w ten sam 

sposób, substancje obojętne. Obie grupy znaj-

dowały się później w tym samym akwarium. 

W zachowaniu pierwszej grupy stwierdzono 

wyraźne anomalie. „U ryb z pierwszej gru-

py zaobserwowaliśmy ruchy przypominające 

kiwanie się, charakterystyczne dla będących 

w stresie ssaków wyższego rzędu” – zauważa 

dr Sneddon. „Ryby, którym wstrzyknięto kwas 

ocierały się o dno i ściany akwarium: nie są 

to reakcje odruchowe”. Zdaniem naukowców 

z edynburskiego instytutu, wyniki te wska-

zują na to, że ryby, wbrew dotychczasowym 

przypuszczeniom, odczuwają ból. Naukowcy 

podkreślają jednak, że nie dysponują jeszcze 

wystarczającymi dowodami na niepodważal-

ne stwierdzenie tego faktu. 

Jacques Cousteau, oceanograf, napisał: 

Może nadszedł już czas, abyśmy sformułowa-

li kodeks moralny, który regulowałby nasze 

stosunki ze stworzeniami morskimi tak samo, 

jak z tymi żyjącymi na suchym lądzie. Jest to 

moim marzeniem.

I ja się pod tymi słowami podpisuję, i to 

obiema rękami!

mgr Henryk Słotwiński

Polski Klub Ekologiczny

HENRYK SŁOTWIŃSKI
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