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Pierwsza strona okładki
Pszczoła przy pracy

fot. Aureliusz Mikłaszewski

W czerwcu 2007 r. odeszła od nas śp. Alicja Wierzbicka. Była pierwszym 
prezesem Okręgu Dolnośląskiego PKE.

Wtedy, burzliwą jesienią 1980 roku, pracowała w TVP. Miała odwagę mówić 
o zagrożeniach człowieka i jego środowiska ze strony przemysłu.

W swoich audycjach telewizyjnych przedstawiała problemy niewygodne władzy 
i – pomimo ograniczeń narzucanych przez cenzurę – poruszała problematykę 

środowiskową. Dało jej to popularność i satysfakcję, a na pierwszym 
Walnym Zebraniu Okręgu Dolnośląskiego PKE, dwa dni przed 
wprowadzeniem stanu wojennego, została wybrana prezesem.

Nie dane jej było działanie w Klubie w normalnych warunkach. Pamiętamy 
Ją jako aktywną dziennikarkę, publicystkę i organizatorkę spontanicznych, 

klubowych spotkań, z których wyłonił się kształt Okręgu Dolnośląskiego PKE.

Dziękujemy Ci, Alu, za Twoje zaangażowanie 
i autentyczną troskę o dobro człowieka i środowiska!

†��
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N ajnowsze dane pokazują, że odsetek no-

wotworów związanych z ekspozycją za-

wodową wynosi 4% i wynik ten dotyczy kra-

jów uprzemysłowionych. Warto zauważyć, że 

gdy nie będzie rozprzestrzeniać się idea prze-

strzegania wymogów pracy zawodowej wraz 

z rozwojem technologii, to nowotwory zawo-

dowe, występujące na razie jedynie w kra-

jach uprzemysłowionych, pojawią się również 

w krajach rozwijających się. W celu zbierania 

danych niezbędne jest przeprowadzanie przez 

lekarzy wywiadu na temat przebiegu pracy 

zawodowej. Szczególnie dotyczy to robotni-

ków fizycznych i takich narządów jak: nos, 

płuca, skóra, pęcherz moczowy – które zwykle 

narażone są na czynniki rakotwórcze.

Uważa się, że do najważniejszych karcy-

nogenów, biorących udział w powstawaniu 

nowotworów zawodowych, zalicza się pro-

mieniowanie jonizujące i chemiczne czynniki 

rakotwórcze. Istnieją dowody, że białaczka 

jest wczesnym następstwem ekspozycji na 

promieniowanie jonizujące. Radiolodzy, któ-

rzy nie stosowali osłon ochronnych, zapadali 

często na raka skóry i białaczki.

Do chemicznych czynników rakotwór-

czych należy m.in. benzen, a głównymi 

źródłami narażenia są: przemysł gumowy, 

rafinerie, zakłady chemiczne, zakłady pro-

dukcji obuwia, stacje benzynowe. Ponadto 

źródłem narażenia na benzen jest czynne 

i bierne palenie tytoniu, jeżdżenie samo-

chodem i nalewanie paliwa. Benzen łatwo 

przenika przez skórę lub dostaje się drogą 

inhalacyjną. Do najczęstszych nowotworów 

zawodowych zaliczamy rak pęcherza moczo-

wego. Pierwsze przypadki zaobserwowano 

u robotników, którzy stykali się z aniliną, 

zanieczyszczoną czynnikiem rakotwórczym 

– 4-aminobifenolem. Do grupy substancji 

używanych przy wytwarzaniu barwników 

anilinowych zaliczamy: benzydynę, 2-naf-

taloaminę i 4-aminobifenyl. Robotnicy pra-

cujący w zakładach przetwórstwa azbestu są 

szczególnie narażeni na raka płuc i między-

Styl życia
a choroby nowotworowe

KATARZYNA MRÓZ

CZĘŚĆ 4. ŚRODOWISKO PRACY A CHOROBY NOWOTWOROWE

Występowanie wielu nowotworów ściśle wiąże się z rodzajem wykonywanej pracy zawodowej, która składa się na 

jeden z elementów stylu życia. W dużym stopniu ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej zależy od przestrze-

gania higieny pracy i stosownych działań kontrolnych. Dla oceny ryzyka zawodowego stosuje się badania kohortowe. 

Są to epidemiologiczne badania analityczne, w których porównuje się zachorowalność lub umieralność w dwóch 

grupach badanych, tak zwanych kohortach. Pierwsza jest grupą narażoną, a druga – kohortą referencyjną. Kohorty 

obserwuje się jednocześnie, zwykle przez kilkanaście lat. Ważne jest, żeby uwzględnić czas latencji, czyli czas od 

pierwszego kontaktu z narażeniem do wystąpienia objawów chorobowych. Badania kohortowe są długotrwałe, gdyż 

okres obserwacji musi być na tyle długi, by choroba mogła się rozwinąć.

Praca w hucie 
szkła naraża ludzi
na związki 
chemiczne 
z emisji 
i pył kwarcowy

Praca w hucie 
szkła naraża ludzi
na związki 
chemiczne 
z emisji 
i pył kwarcowy
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błoniaka opłucnej. Praca przy azbeście bez 

odpowiednich zabezpieczeń przed pyłem 

zwiększa ryzyko zachorowania. Źródłem 

azbestu są również zakłady celulozowo-

papiernicze, gdzie przy produkcji papieru 

środki wypełniające, na przykład talk, mogą 

zawierać azbest. Już wiele lat temu zauwa-

żono ponadto pojawianie się raka moszny 

u kominiarzy, których ubrania robocze za-

wierały sadzę z kominów wraz z substan-

cjami rakotwórczymi. Smołę, a także oleje 

mineralne rozpatrywano potem jako czyn-

niki rakotwórcze. Zaobserwowano też wy-

soką zapadalność na raka skóry wśród ope-

ratorów maszyn włókienniczych. Wynikało 

to z tego, że używali oni sprzętu nasmaro-

wanego olejami mi neralnymi, zawierający-

mi węglowodory aromatyczne, pochodzące 

z antracenu, a jak wiadomo węglowodory 

aromatyczne zaliczamy do znanych czyn-

ników rakotwórczych. Podobne problemy 

pojawiały się u robotników wytwarzających 

wosk z ropy naftowej. Natomiast robotnicy 

stykający się z arsenem, niklem i chromem 

są szczególnie narażeni na ryzyko wystąpie-

nia nowotworów głowy i szyi.

U dowodniono, że ludzie pracujący na 

otwartej przestrzeni i szczególnie dłu-

go podatni na działanie promieni słonecz-

nych, zwłaszcza promieni nadfioletowych, 

czyli na przykład rolnicy i marynarze, wy-

kazują wyższy stopień zapadalności na raka 

podstawno- i płaskonabłonkowego skóry, za-

zwyczaj głowy i szyi, niż ludzie pracujący 

w pomieszczeniach.

Z zestawienia w tabeli 1 wynika, iż w za-

kresie czynników związanych ze środowi-

skiem pracy głównymi źródłami narażenia 

na rozwój choroby nowotworowej są przede 

wszystkim: przemysł gumowy, wydobyw-

czy, chemiczny, skórzany, praca w zakła-

dach produkcji obuwia oraz w jednostkach 

medycznych zajmujących się radiologią. Pra-

cownicy tych branży powinni w szczegól-

ny sposób być otoczeni odpowiednią opieką 

przez pracodawców oraz w większym stop-

niu stosować się do zaleceń profilaktyki an-

tynowotworowej.

KATARZYNA MRÓZ

STUDENTKA V ROKU OCHRONY ŚRODOWISKA 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Wykaz literatury do artykułu dostępny u Au-
torki i w Redakcji „Zielonej Planety”.

Tab. 1.  Przykłady zawodów i związków chemicznych powodujących ryzyko powstawania raka
(Hossfeld D. K., Sherman C. D., Podręcznik onkologii klinicznej, International Union Against 
Cancer, Warszawa – Kraków, 1994)

Lokalizacja
nowotworu Grupy zawodowe Czynnik lub proces przemysłowy

pęcherz

–  producenci i użytkownicy barwników, 
farbiarze tkanin

–  wytwarzanie gumy, mielenie i miesza-
nie, wytwarzanie opon syntetycznych, 
operatorzy gładziarek, produkcja kabli

–  pracownicy gazowni, robotnicy przy 
torach

–  robotnicy zatrudnieni przy pro dukcji 
aluminimu

4-aminobifenyl
produkcja auraminy

2-naftyloamina
benzydyna

przemysł gumowy
produkty zwęglania

policykliczne węglowodory  aromatyczne
lotne substancje smołowe

płuca
opłucna

otrzewna
tchawica
oskrzela

–  górnictwo azbestu, produkcja 
materiałów izolacyjnych, powlekanie 
rurociągów, robotnicy stoczni i doków

–  produkcja związków chromu, 
powlekanie chromem

–  robotnicy zatrudnieni przy produkcji 
wina

–  kopalnictwo arsenu
–  robotnicy w przemyśle niklowym
–  produkcja związków chemicznych 

organicznych
–  górnictwo rud żelaza (hematyt)
–  górnictwo uranu
–  robotnicy koksowni, gazowni

azbest
związki chromu 6-wartościowego

arsen i związki arsenu
związki niklu

bis(chlorometylo)eter
eter chlorometylometylowy

pochodne radonu
benzopiren

jama nosowa
zatoki

–  wytwarzanie obuwia i wyrobów 
skórzanych

–  wytwarzanie mebli

pył skórzany
pył drzewny

skóra
(włącznie z moszną)

–  robotnicy wytwórni win
–  górnictwo arsenu
–  robotnicy zatrudnieni przy gazyfikacji 

węgla
–  radiolodzy, personel medyczny

arsen i związki arsenu
produkty zwęglania

oleje mineralne
promienie X

białaczka

–  robotnicy przemysłu gumowego
–  produkcja opon
–  wyrób i naprawa butów
–  radiolodzy, personel medyczny

benzen
promienie X

wątroba –  produkcja chlorku winylu monomer chlorku
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Wyzwanie 
ekologizacji transportu

Problem ekologizacji transportu jest jed-

nym z najpoważniejszych wyzwań stojących 

przed współczesnymi społeczeństwami. Wpro-

wadzone w ostatnich latach do polityki go-

spodarczej państw rozwiniętych założenie 

zrównoważonego rozwoju nie zawsze znaj-

duje odzwierciedlenie w prowadzonej przez 

nie polityce transportowej. Niektóre państwa 

podążają błędną z punktu widzenia ekologii 

i ekonomii ścieżką założenia, iż rozwój trans-

portu zawsze przyczynia się do rozwoju ogól-

nogospodarczego. Zależność ta byłaby praw-

dziwa, gdyby transport, tak jak inne działania 

społeczne, podlegał zasadom idealnej ekono-

mii, samoistnie dokonującej rachunku zysków 

i strat, wynikających z danego działania, dla 

społeczeństwa jako całości. Ten idealny za-

razem mechanizm nie działa jednak w spo-

łeczeństwach o rozbudowanym państwowym 

systemie decyzyjnym, gdzie arbitralne decyzje 

polityczne mają przemożny wpływ na funk-

cjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Rachunek ekonomiczny 
– koszty zewnętrzne 
transportu

Zaburzenie rachunku ekonomicznego w po-

lityce transportowej polega na nieuwzględ-

nianiu części kosztów powodowanych przez 

transport w rachunku zysków i strat. Koszty 

obiektywnie powstające w wyniku danej dzia-

łalności nie są ponoszone przez jej bezpośred-

niego wykonawcę, lecz rozkładane są na całe 

społeczeństwo, a więc również na jednostki nie 

czerpiące korzyści z owej działalności. Zjawi-

sko to nosi w ekonomii nazwę „eksternalizacji 

kosztów”. W przypadku transportu kosztami 

nieponoszonymi w całości przez jego użytkow-

ników są koszty związane z zanieczyszczeniem 

środowiska, hałasem, wartością terenów prze-

znaczanych pod infrastrukturę transportową, 

wypadkami, organizacją ruchu.

Gdyby wszystkie wyżej wymienione koszty 

uwzględniane były w cenie transportu, wy-

szłyby na jaw dwa fakty, mające duże kon-

sekwencje dla dalszego rozwoju transportu. 

Po pierwsze okazałoby się, że wiele decyzji 

komunikacyjnych podejmowanych jest niera-

cjonalnie, co skutkuje nieuzasadnionym eko-

nomicznie rozwojem transportu. Po drugie 

obiektywizacja ceny poszczególnych środków 

transportu w daleko idący sposób zmieniła-

by ich udział w rynku przewozów. W spo-

sób naturalny zmalałby udział tych spośród 

nich, które charakteryzują się najwyższym 

udziałem nieuwzględnianych dotąd kosz-

tów zewnętrznych, a zwiększyłby się udział 

ekonomicznych środków transportu, powo-

dujących niskie koszty zewnętrzne. Wobec 

Artykuł stanowi wstęp do cyklu rozważań na tematy związane z transportem w kontekście planistycznym i ekolo-

gicznym. Wprowadza w zagadnienia współczesnych problemów transportowych oraz przedstawia nowoczesne po-

dejście do polityki transportowej, zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju. W kolejnym numerze niniejsze 

teoretyczne rozważania podparte zostaną opisem polityki transportowej niemieckiego Regionu Hanower, reprezentu-

jącej jedne z najbardziej innowacyjnych podejść planistycznych do zagadnień kształtowania transportu w Europie.

TOMASZ ZABOROWSKI

„Eko-logiczna”
p ol i t y k a  t r a nsp ort owa

Droga szybkiego ruchu
(Ankara, Turcja)

Droga szybkiego ruchu
(Ankara, Turcja)

fo
t. T

o
m

a
s
z Z

a
b
o
ro

w
s
k
i



FORUM EKOLOGICZNE

6 ZIELONA PLANETA 4 (73)/2007

znaczących różnic w powodowanych kosz-

tach zewnętrznych, kosztach infrastruk-

tury i konsumpcji terenów, uwzględnienie 

ich w polityce transportowej, przestrzennej 

i regulacjach podatkowych doprowadziłoby 

do znacznych przetasowań na rynku komu-

nikacyjnym. Dlatego właśnie internalizacja 

kosztów zewnętrznych transportu, umożliwia-

jąca uczciwą konkurencję rynkową, jest klu-

czowym punktem polityki transportowej Unii 

Europejskiej. Znajduje ona swoje odzwiercie-

dlenie w polityce krajów Unii, dążących do 

wprowadzenia w życie zasady polluter pays 

(„zanieczyszczający płaci”).

Subsydiowanie transportu

Eksternalizacja znacznej części kosztów 

prowadzi do nieracjonalnego ekonomicznie 

rozwoju niektórych środków transportu oraz 

zjawiska pozornej nieopłacalności innych. 

Głównym „beneficjentem” tego stanu rze-

czy jest transport drogowy, który ze względu 

na swą tereno- i energochłonność charaktery-

zuje największy udział kosztów zewnętrznych 

w koszcie ogólnym. Pozorna nieopłacalność 

cechuje natomiast często transport kolejowy, 

który generując niewielkie koszty zewnętrz-

ne relatywnie „traci” w systemie je pomijają-

cym. Fakt pomijania owych kosztów można 

utożsamić z subsydiowaniem kosztownych 

środków transportu przez państwo. Szcze-

gólnie jaskrawy jest on w przypadku trans-

portu drogowego. W cenie paliwa nie są za-

warte wszystkie koszty związane ze stratami 

ekologicznymi ani wszystkie koszty budowy 

infrastruktury drogowej. Wobec tego resz-

ta kosztów, nieponoszona przez użytkowni-

ków indywidualnych, pokrywana jest z kasy 

państwowej, bądź rozkłada się na całe spo-

łeczeństwo. Jest to nic innego jak dotowanie 

transportu drogowego przez państwo i ogół 

społeczeństwa. Według EEA (2007) cało-

ściowa cena jaką płacą społeczeństwa kra-

jów starej Unii za transport drogowy wynosi 

około 700 miliardów euro rocznie (dotacje 

bezpośrednie plus koszty zewnętrzne, koszty 

ponoszone przez użytkowników nieuwzględ-

nione), podczas gdy koszty transportu lot-

niczego sięgają około 120 miliardów euro, 

a kolei zaledwie około 90 miliardów. Warto 

zwrócić uwagę na porównanie ilości samych 

kosztów zewnętrznych powodowanych przez 

kolej, które są około 30-krotnie niższe od 

kosztów zewnętrznych transportu samocho-

dowego (ryc. 1). Porównanie to dowodzi, iż 

transport kolejowy jest obecnie najbardziej 

ekonomicznym, a tym samym ekologicznym 

lądowym środkiem transportu, który powi-

nien odgrywać główną rolę w procesie ra-

cjonalizacji transportu i obniżenia jego ne-

gatywnego wpływu na środowisko.

Eksternalizacja dużej części kosztów trans-

portu drogowego prowadzi do nieobiektyw-

nie niskiego kosztu użytkowania samochodu 

z punktu widzenia użytkownika indywidualnego. 

Odpowiedzialność polityczna polega tutaj na 

braku uwzględnienia wymienionych kosztów 

zewnętrznych w systemie podatkowym, w po-

lityce transportowej i przestrzennej. Fakt ten 

jest powodem poważnych, negatywnych skut-

ków obciążających gospodarkę i środowisko, 

w związku z nieracjonalnym rozpowszech-

nieniem transportu samochodowego.

Rozpowszechnienie 
transportu samochodowego

Opisane powyżej mechanizmy dotowa-

nia transportu samochodowego doprowadzi-

ły do jego ogromnego rozpowszechnienia. 

Transport drogowy pokrywa obecnie 78% 

rynku przewozów towarowych wewnątrz 

krajów UE (członków EEA), co więcej 

jego udział w ostatnich latach stale wzrasta, 

kosztem udziału kolei i żeglugi śródlądowej. 

W nowych krajach Unii (EU-10) udział ten 

w 2004 r. wynosił 63%.

Rozpowszechnienie transportu drogowego 

ponosi za sobą niebagatelne skutki ekologiczne. 

Koszty ponoszone przez środowisko przyrodni-

cze obejmują zanieczyszczenie powietrza, zatru-

cie ziemi, hałas, sztuczne oświetlenie i bardzo 

ważny, acz często pomijany w rozważaniach, 

koszt obszarów przyrodniczych pochłania-

nych przez infrastrukturę drogową. Obciąże-

nie transportem, odpowiedzialne za około 1/4 

emisji gazów cieplarnianych, ciągle wzrasta, nie 

przystając tym samym do ambitnych planów 

redukcji emisji gazów do atmosfery. Podczas 

gdy większość pozostałych źródeł emisji gazów 

cieplarnianych starych krajów Unii Europej-

skiej notuje w ostatnich latach spadki, emisja 

spowodowana przez transport rośnie. W latach 

1990–2004 ilość gazów emitowanych do at-

mosfery przez transport wewnętrzny w kra-

jach europejskiej piętnastki wzrosła o około 

26%. Wśród wszystkich rodzajów transpor-

tu, zdecydowanie największy udział w emisji 

gazów cieplarnianych ma transport drogowy, 

odpowiedzialny za 93% emisji.

„Eko-logiczne” środki 
transportu

Ekonomicznymi środkami transportu są te, 

które generują najniższy koszt tzw. „osoboki-

lometra”, czyli koszt podróży jednostki. Tego 

Ryc. 1.  Dotacje bezpośrednie (budżetowe, publiczne, infrastruktura, zwolnienia i redukcje podatków 
paliwowych, VAT) i koszty zewnętrzne (wypadki, hałas, zatrucia powietrza, szkody klimatyczne, 
przyrodncze i krajobrazowe, dodatkowe koszty urbanistyczne) transportu krajów „starej Unii” 
(EU-15) według środków transportu (EEA, Transport and environment: one the way to a new 
common transport policy, raport 1/2007)
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rodzaju środki komunikacji można nazwać 

wysoko efektywnymi. Analizując charakter 

podanych wyżej kosztów zewnętrznych trans-

portu, można zauważyć, iż są one związane 

z szeroko pojętym wpływem na jakość śro-

dowiska życiowego (hałas, zanieczyszczenie) 

i powodowanymi konfliktami społecznymi 

(wypadki, konieczność kosztownej organizacji 

ruchu). Skądinąd, problemy hałasu i zanie-

czyszczenia środowiska też można umieścić 

w kategorii konfliktów, jako zderzenie intere-

sów użytkownika transportu z użytkownikami 

środowiska życiowego w którym odbywa się 

podróż. Dlatego też za drugi warunek eko-

nomiczności środków transportu, obok wa-

runku wysokiej efektywności, można uznać 

niską konfliktogenność. Wydaje się, iż te dwie 

kategorie obejmują swym znaczeniem popu-

larny termin „ekologiczny”, rozumiany jako 

generujący możliwie niewiele konfliktów ze 

środowiskiem naturalnym. W tym kontek-

ście działania „ekologiczne” można utożsamić 

z działaniami „ekonomicznymi” bądź „wyso-

ko efektywnymi ekonomicznie”. Za wysoko 

efektywne i niekonfliktogenne rodzaje trans-

portu można uznać: komunikację zbiorową, 

transport pieszy, transport rowerowy.

Powyższe formy transportu charakteryzują 

się wysoką efektywnością ekonomiczną, tj. sto-

sunkiem osiąganych wielkości przewozowych 

do powodowanych kosztów oraz ściśle z nią 

związaną niską uciążliwością dla środowiska. 

Nazywane są więc w literaturze fachowej środ-

kami „przyjaznymi dla środowiska”. 

Kierunki rozwoju polityki 
transportowej

Przedstawiona charakterystyka rynku 

transportowego oraz ekologiczne i ekono-

miczne oddziaływanie transportu skłaniają 

do głębokiego zastanowienia się nad kierun-

kami rozwoju polityki transportowej. Pomimo 

wzrastającej w ostatnich latach świadomości 

ekologicznej społeczeństw i środowisk de-

cyzyjnych, zmiany w prowadzonej polityce 

transportowej zachodzą bardzo wolno. Najnow-

szy stan wiedzy naukowej często nie znajduje 

odzwierciedlenia w decyzjach politycznych, 

podejmowanych bez przeprowadzenia należy-

tej analizy ekonomicznej a warunkowanych 

niejednokrotnie naciskami grup interesów. 

Przełożenie najnowszego stanu nauki na zało-

żenia polityczne można uznać za wyznacznik 

stopnia rozwoju i dojrzałości krajów. Nieste-

ty, w słabiej rozwiniętych państwach często 

stosuje się założenia nieprzystające do naj-

nowszego stanu wiedzy, przez co w imię wy-

równania zapóźnień rozwojowych, powtarza 

się błędy popełnione przez kraje wyżej roz-

winięte. Tego rodzaju podejście w przypadku 

polityki transportowej może zniweczyć szansę 

uratowania wartości przyrodniczych zanim 

zostaną bezpowrotnie stracone na rzecz aspi-

racji dorównania krajom wysokorozwiniętym 

w rozwoju gospodarczym, który bez umoco-

wania w całościowych założeniach rozwoju 

zrównoważonego, coraz częściej postrzega-

ny jest jako zjawisko negatywne.

Czy ekologizacja transportu jest możli-

wa? Czy jesteśmy w stanie zatrzymać spi-

ralę zanieczyszczenia środowiska związaną 

z rozwojem transportu? Czy da się ograni-

czyć koszty ponoszone przez całe społeczeń-

stwa, a także przyszłe pokolenia, spowodo-

wane nieroztropnym korzystaniem z trans-

portu? Przytoczone wyżej rozważania teore-

tyczne wydają się wskazywać kierunek zmian 

w świadomości i podejściu do zagadnień ko-

munikacyjnych, który umożliwia pogodze-

nie wszystkich wymienionych postulatów. 

W nowoczesnym, holistycznym podejściu 

do polityki transportowej kluczowa wydaje 

się korelacja pomiędzy celami ekologizacji 

i ekonomizacji transportu. Dla podkreślenia 

wagi tego związku logicznego właściwym 

wydaje się zastosowanie neologizmu wy-

rażającego spójność i pokrewieństwo eko-

logii i ekonomii w polityce transportowej –  

„eko-logiczna” polityka transportowa. Dąże-

niem tego rodzaju polityki powinna być ra-

cjonalizacja podziału zadań przewozowych, 

czyli przeniesienie jak największej ilości prze-

wozów na ekonomiczne (ekologiczne) środki 

transportu. W tym celu niezbędne jest po-

dejmowanie działań wspierających wysoko 

efektywne i niekonfliktogenne formy trans-

portu przy jednoczesnym ograniczeniu roz-

woju indywidualnego transportu samocho-

dowego. Jak wykazują badania i doświadcze-

nia, jedynie połączenie tych dwóch środków 

może doprowadzić do racjonalizacji systemu 

transportowego, niezbędnego do uczynienia 

go bardziej ekologicznym.

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ ZABOROWSKI 

Autor artykułu jest doktorantem Katedry Planowa-

nia Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki 

Wrocławskiej. Tematyka jego pracy doktorskiej, porów-

nującej różne podejścia polityki przestrzennej do pro-

blemu rozpraszania osadnictwa w Europie, obejmuje 

zagadnienia integracji polityki przestrzennej, rozwoju 

zrównoważonego, suburbanizacji i planowania regio-

nalnego. W 2006 r. prowadził badania w Institut für 

Umweltplanung na Uniwersytecie w Hanowerze (Niemcy). 

Obecnie przebywa na stypendium naukowym w Wiel-

kiej Brytanii (Faculty of the Built Environment, Uni-

versity of the West of England, Bristol).

Wykaz literatury do artykułu dostępny u Au-
tora i w Redakcji „Zielonej Planety”.
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Na czym polega przewaga 

transportu zbiorowego i roweru 

nad samochodem?

Mimo to, znaczna część społeczeństwa 

wybiera samochód i poprzez polityków wal-

czy o zapewnienie mu jak najlepszych wa-

runków ruchu, często kosztem transportu 

zbiorowego, rowerowego i pieszego. Samo-

rządom wydającym gigantyczne pieniądze 

na drogi i parkingi samochodowe, brakuje 

ich na poprawę transportu zbiorowego i bu-

dowę dróg rowerowych.

Wybór samochodu przez wielu jest zwią-

zany z jedyną cechą jaką zapewnia, a mia-

nowicie – z subiektywnym poczuciem nie-

zależności i wygody, a właściwie wygodnic-

twa. Chcąc zatem, aby transport zbiorowy 

dorównał samochodowi w zakresie zapew-

nienia komfortu podróży, musi on do samo-

chodu się upodobnić.

Zdezelowane tramwaje i autobusy, grzę-
znące w samochodowych korkach Wrocła-
wia i innych miast, oraz kursujące z czę-
stotliwością rzadszą niż 15 minut, nie są 
w stanie konkurować z samochodem!

Zagrożenie dla zdrowia człowieka 

i jego środowiska

Zanieczyszczenie powietrza emitowane 

przez pojazdy samochodowe jest najbardziej 

powszechnym źródłem skażenia powietrza 

pośród wszystkich ludzkich aktywności, 

stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia 

ludzkiego, dla zasobów przyrodniczych, dla 

jakości materiałów. I choć na przestrzeni ostat-

nich kilkunastu lat dokonał się wielki postęp 

w zakresie ograniczenia emisji motoryzacyj-

nych, to jednak skala zagrożenia wciąż jest 

bardzo poważna.

Według badań szwedzkich, w spalinach 

samochodowych zidentyfikowano 15.000 

związków chemicznych, ale tylko kilka pod-

lega kontroli jako substancje wskaźnikowe. 

W europejskich krajach OECD pojazdy sa-

mochodowe są największym źródłem ska-

żenia środowiska przez: CxHy (50%), NOx 

(50–70%), CO (około 80%). Dodatkowo, po-

jazdy samochodowe są największym emito-

rem toksycznych związków chemicznych, 

niepodlegających regulacji prawnej, takich 

jak: butadien, benzen i inne związane z py-

łami. Badania wskazują, że te skażenia mogą 

powodować nowotwory, przyspieszać śmier-

telność i dolegliwości chorobowe ze strony 

układu oddechowego.

Najbardziej narażonymi na te zanieczysz-

czenia są sami kierowcy, gdyż stężenie ska-

żeń wewnątrz samochodu jest większe niż 

na zewnątrz.

Ponad połowa Europejczyków narażona 

jest na stężenie troposferycznego ozonu, prze-

Transport zbiorowy i rower mają zdecydowaną przewagę nad samochodem osobowym, szczególnie w obszarach 

zurbanizowanych. Przewaga ta dotyczy: mniejszego zanieczyszczenia środowiska, mniejszego zajęcia przestrzeni, 

mniejszego poziomu hałasu, mniejszego zużycia energii, przy stosowaniu priorytetów – krótszego czasu podróży, 

niższego kosztu podróży, niższych kosztów zewnętrznych, mniejszej wypadkowości.

TADEUSZ KOPTA

Przewaga transportu zbiorowego 
i roweru nad samochodem

Spaliny samochodowe 
to tysiące toksycznych
związków chemicznych

Spaliny samochodowe 
to tysiące toksycznych
związków chemicznych
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kraczającego standardy Światowej Organiza-

cji Zdrowia (WHO). Skażenia pochodzenia 

motoryzacyjnego, np. ozon, rozprzestrzeniają 

się daleko od miejsca powstania, nie respek-

tując granic państwowych. W wielu krajach 

OECD wysokie koncentracje troposferyczne-

go ozonu i kwaśnych opadów, przez swój co-

raz większy udział, niszczą obszary wiejskie 

(uznawane dotychczas za zdrowe), ekosystemy 

leśne, niektóre uprawy i materiały.

Tragiczny obraz sytuacji kreślą raporty 

EKG/WHO. Najsmutniejszym jest fakt, że 

40–130 tysięcy ludzi w Europie przedwcze-

śnie traci życie z powodu zanieczyszczenia 

środowiska przez samochody. Około 40 mi-

lionów ludzi w 115 największych miastach 

UE oddycha powietrzem niespełniającym do-

puszczalnych norm WHO. Dzieci mieszkające 

w pobliżu ruchliwych dróg z dużym udziałem 

pojazdów ciężkich, narażone są na większe 

ryzyko chorób układu oddechowego.

Jak te zagrożenia globalne przekładają się 

na sytuację polskich miast trudno powiedzieć, 

gdyż nie udało się dotrzeć do odpowiednich 

badań. Z uwagi jednak na podobną sytuację, 

można przyjąć, że w polskich miastach takie 

zagrożenia istnieją i zbierają swoje żniwo pro-

porcjonalnie do wielkości tych miast.

Autor dotarł do informacji opisującej tren-

dy zdrowotne społeczeństwa województwa 

świętokrzyskiego, potwierdzające wyżej 

opisane skutki. Podstawowym problemem 

regionu, podobnie jak Polski, jest nadrepre-

zentacja chorych na choroby krążenia i serca. 

Kolejnymi grupami są: nowotwory, alergie 

i choroby układu oddechowego, wypadki ko-

munikacyjne i zatrucia.

Zatem skażenia motoryzacyjne powodują 

bezpośrednio i pośrednio wiele poważnych 

zagrożeń ekologicznych w skali lokalnej, re-

gionalnej i globalnej. Transport, szczególnie 

samochodowy, generuje szkodliwe odpady, 

hałas, powoduje fragmentację środowiska.

Około 80% wszystkich zagrożeń aku-

stycznych w środowisku stanowi zagroże-

nie hałasem drogowym, które w obszarach 

zurbanizowanych stało się zjawiskiem po-

wszechnym. I choć w środowisku mamy 

do czynienia także z hałasem kolejowym, 

to jednak najgroźniejszym, pod każdym 

względem, jest hałas drogowy. W przypad-

ku takiego samego poziomu hałasu drogo-

wego i kolejowego, hałas drogowy jest od-

czuwany jako bardziej dokuczliwy. Według 

szacunkowych danych, około 16% ludności 

krajów OECD musi znosić hałas o dziennym 

poziomie przekraczającym 65 dB(A). Doty-

czy to około 130 milionów mieszkańców (na 

początku lat siedemdziesiątych XX w. – 100 

mln). W wielu rejonach miast poziom ten 

osiągnął już 70 dB(A). Około 30% popula-

cji Unii Europejskiej jest narażonych na ha-

łas przekraczający 55 dB(A), a około 65%, 

czyli 450 mln, populacji europejskiej cierpi 

z powodu nadmiernego hałasu, utrudniają-

cego rozmowę i sen.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych 

XX wieku w Polsce hałasem drogowym było 

zagrożonych około 9 mln mieszkańców miast 

i około 4,5 mln mieszkańców wsi. Natomiast 

hałasem kolejowym zagrożonych było około 

1 mln osób. Według prognoz Instytutu Trans-

portu Samochodowego, w razie braku dzia-

łań ograniczających emisje hałasu, w 2010 

roku już ponad 60% ludności, w tym aż 90% 

mieszkańców miast, będzie narażonych na 

poziom hałasu powyżej 60 dB(A).

Wpływ hałasu na ludzi jest bardzo róż-

ny, poczynając od pogorszenia samopoczu-

cia i wywoływania stresu, po zaburzenia 

słuchu czy reakcji fizjologicznych. Hałas 

powoduje między innymi zaburzenia snu. 

Bywa przyczyną częściowej lub całkowitej 

utraty słuchu. Badania naukowe dowodzą, 

że hałas jest przyczyną wzrastającego użycia 

środków uspakajających i nasennych. Może 

również powodować fizjologiczne zaburzenia 

w organizmie, jak podwyższenie ciśnienia 

krwi czy choroby układu krążenia. Dzieci 

stale narażone na hałas mają kłopoty z czy-

taniem i skoncentrowaniem uwagi.

Ciężki transport przyczynia się poprzez 

wibrację do powodowania zagrożeń dla obiek-

tów budowlanych; zwłaszcza jest to groźne 

dla budowli zabytkowych.

Wypadki z kolei powodują w Europie wciąż 

120 tys. zgonów i 2,5 miliona rannych rocznie. 

W samej UE jest to 41 tysięcy ofiar śmiertel-

nych i podstawowa przyczyna śmierci osób 

poniżej 40 roku życia. W co trzecim wypadku 

z ofiarami śmiertelnymi biorą udział ludzie 

poniżej 25 roku życia. Zagrożenie wypadka-

mi jest prawie dwukrotnie większe dla pie-

szych niż dla użytkowników samochodów. 

Z drugiej strony, brak wysiłku fizycznego 

związanego z poruszaniem się osób, korzy-

stających głównie z samochodu, powoduje 

cały szereg dolegliwości i chorób.

Dzieci płacą najwyższą cenę, gdyż one 

są najbardziej narażone na ryzyko uczestni-

czenia w wypadkach. Brak aktywności ru-

chowej prowadzi do epidemiologicznej oty-

łości i nadwagi. Dzieci, które mogą się ba-

wić, niezagrożone przez ruch uliczny, mają 

dwa razy więcej kontaktów społecznych od 

tych, które muszą pozostawać w domu z ra-

cji zagrożenia przez ruch samochodowy. 

Ograniczenie dzieciom swobody do space-

rów i jazdy na rowerze zagraża rozwojowi 

ich samodzielności.

Nowoczesny tramwaj 
nie emituje spalin

i jest znacznie cichszy

Nowoczesny tramwaj 
nie emituje spalin

i jest znacznie cichszy
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Według Instytutu Transportu Samocho-

dowego, samochody emitują znaczące ilości 

trucizn, co prezentuje tabela 1.

Transport zbiorowy odgrywa znikomą rolę 

w zatruwaniu środowiska. Tramwaje i trolej-

busy nie zatruwają środowiska bezpośrednio 

w swoim otoczeniu. Ich udział w zatruwaniu 

sprowadza się do znikomych ilości trucizn wy-

emitowanych przez elektrownie, produkują-

ce prąd dla ich zasilania. Jeśli prąd pochodzi 

z elektrowni wodnych, wiatrowych, zasilanych 

biomasą, słonecznych, czyli z odnawialnych 

źródeł, to emisja takich elektrowni jest zero-

wa, a zatem tramwaje i trolejbusy zasilane taką 

energią nie emitują żadnych trucizn. Niestety, 

w Polsce udział odnawialnych źródeł energii 

jest znikomy i większość elektrowni używa wę-

gla brunatnego lub kamiennego, co powoduje, 

że pojazdy zasilane taką energią mają pewien 

udział w zanieczyszczaniu środowiska, choć 

zdecydowanie mniejszy od samochodów.

Zdecydowanie gorszym ekologicznie, od 

tramwaju i trolejbusu, środkiem transportu 

jest autobus, gdyż jego spaliny zanieczysz-

czają otoczenie. W skali globalnej udział au-

tobusów w skażeniu środowiska jest znikomy 

(2–9% w zależności od rodzaju składnika 

spalin – patrz tabela 1), ale w skali lokalnej, 

np. głównej ulicy miasta, gdzie występuje 

duże natężenie ruchu autobusowego, to ska-

żenie może być duże.

Oczywiście, zdecydowanie największymi 

trucicielami środowiska są samochody oso-

bowe i ciężarowe. W porównaniu do nich 

autobusy można nazwać proekologicznymi 

środkami transportu.

Określenie wielkości emisji pojazdów nie 

jest łatwym zadaniem z racji ogromnej ich 

różnorodności. Stąd w literaturze trudno jest 

znaleźć charakterystyki emisji jednostkowej 

poszczególnych pojazdów. W tym artykule 

posłużyłem się opracowaniem OECD (Envi-

ronmentally sustainable transport in the CEI 

countries in transition. Final report, Paris, 

2000), które określiło zagregowane wskaźniki 

emisji, oparte na badaniach przeprowadzo-

nych w krajach postkomunistycznych. W ba-

daniach tych oszacowano pośrednią i bez-

pośrednią (emitowanie pośrednie – poprzez 

kominy elektrowni, a nie bezpośrednio, jak 

w przypadku samochodów, autobusów, kolei 

spalinowej) emisję jednostkową całej miej-

skiej komunikacji zbiorowej, a więc łącznie: 

trolejbusów, tramwajów, metra i autobusów. 

W świetle badań przeprowadzonych przez 

OECD samochód osobowy jest zdecydowanie 

największym trucicielem. Jednostkowa emisja 

samochodu osobowego jest co najmniej:

– 4-krotnie większa niż miejskiego trans-

portu zbiorowego w przypadku dwutlenku 

węgla;

– 3-krotnie większa niż miejskiego 

transportu zbiorowego w przypadku tlen-

ków azotu;

– 4,5-krotnie większa niż miejskiego 

transportu zbiorowego w przypadku wę-

glowodorów.

Kierując się wielkością emisji zanieczysz-

czeń i hałasu, można wprowadzić ranking 

środków transportu. Najwyższą ocenę musi 

uzyskać rower, a najniższą – samochód oso-

bowy. Ranking ekologiczny prezentuje się 

następująco:

1) rower – najbardziej proekologiczny 

środek transportu,

2) trolejbus,

3) tramwaj,

4) kolej elektryczna,

5) autobus i kolej spalinowa,

6) samochód – najgroźniejszy środek 

transportu dla środowiska.

Z biegiem lat następuje stopniowa po-

prawa standardów ekologicznych pojazdów. 

Prognozy OECD przewidują kilka scenariu-

szy dalszych zmian tych standardów. Jeden 

z nich przyjmuje, że zmiany w technologii 

będą przebiegać wolno – nazwano go scena-

riuszem zgodnym z obecnym trendem. Mimo, 

że parametry emisyjne samochodu osobowe-

go zostaną znacząco poprawione, to jednak 

Tab. 1.   Zatrucie Polski przez transport drogowy (źródło: Radzimirski S., Żółtowski A., Taubert S., 
Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń z sektora transportu drogowego w 2004 r., Praca Instytutu 
Transportu Samochodowego, nr 9139, 2004)

Źródła emisji spalin CO2 CO CH NOx PM SO2 Pb

Emisja łączna całego 
transportu drogowego [t/rok]

32.444.000 655.400 114.700 249.200 15.520 2.600 20

Emisja łączna samochodów
osobowych [t/rok]

16.945.196 471.476 65.682 89.463 1.943 1.264 17

Emisja łączna autobusów
[t/rok]

1.544.000 14.700 4.300 20.200 1.670 140 0

Udział emisji autobusów
[% emisji transportu drogowego]

4,8 2,2 3,7 8,1 9,3 5,4 0
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nadal transport zbiorowy będzie zdecydowanie 

korzystniejszy od samochodu. OECD prze-

widuje, że jednostkowa emisja samochodu 

osobowego będzie nadal w 2030 roku:

– blisko 4-krotnie większa niż miejskie-

go transportu zbiorowego w przypadku dwu-

tlenku węgla;

– 4,5-krotnie większa niż miejskiego 

transportu zbiorowego w przypadku tlen-

ków azotu;

– blisko 8-krotnie większa niż miejskie-

go transportu zbiorowego w przypadku wę-

glowodorów.

Zawsze jednak trzeba pamiętać, że w przy-

padku trolejbusów i tramwajów emisja zanie-

czyszczeń nie dotyczy otoczenia drogi, po 

której poruszają się te pojazdy, lecz zwią-

zana jest z elektrownią produkującą energię 

elektryczną.

Zużycie energii

W krajach Unii Europejskiej jeszcze w 1960 

roku transport zużywał 16,7% energii, podczas 

gdy obecnie udział transportu w konsumpcji 

energii wzrósł do 35%. W 1994 roku transport 

Unii Europejskiej zużył 64% wszystkich pro-

duktów ropy naftowej, z czego na transport 

drogowy przypadło 84%. Wzrost ten został 

spowodowany głównie przez zamianę trans-

portu zbiorowego na samochód osobowy.

Tak duży wzrost zużycia energii przez 

samochody wynikał głównie z relatywne-

go spadku cen paliw o więcej niż 1/3 w la-

tach 1980–1994. Zużycie energii przez sek-

tor transportowy od roku 1985 wzrosło aż 

o 47% (w pozostałych sektorach gospodarki 

tylko o 4,2%). Corocznie zużycie energii przez 

transport w krajach UE wzrasta o około 3%. 

Tylko w ostatniej dekadzie spowodowało to 

wzrost emisji dwutlenku węgla o 20%.

Uzgodnienie europejskich producentów 

samochodów o obniżeniu emisji CO2 nowych 

samochodów, ze 186 g/km w 1995 roku do 

140 g/km w 2008 roku, nie jest w stanie spro-

stać wymogom odnośnie konieczności ograni-

czenia emisji CO2 z transportu. Wzrost zużycia 

energii i emisji gazów cieplarnianych przez 

samochody sprawia, że może być niemożli-

we spełnienie przez Unię Europejską zobo-

wiązań wynikających z protokołu w Kyoto. 

Dlatego Europejska Agencja Środowiska do-

maga się, aby nowe samochody w 2008 roku 

nie emitowały więcej niż 120 g CO2 na km, 

co jest technicznie możliwe.

Analizy dla Unii Europejskiej wskazują 

wyraźnie, że nawet przy 25% wykorzysta-

niu oferowanych miejsc, co jest typowe dla 

samochodu w obszarach zurbanizowanych 

i niezbyt dużej pojemności silnika (poni-

żej 1,4 litra), kolej jest przeszło dwukrotnie 

mniej energochłonna niż samochód osobowy. 

Transport zbiorowy jest przeszło trzykrotnie 

mniej energochłonny niż samochód osobo-

wy, tymczasem energochłonność autobusu 

i tramwaju jest porównywalna.

Zajęcie przestrzeni

Zjawisko kongestii (korków drogowych) 

jest ściśle związane z ruchem samochodo-

wym i występuje wszędzie, rozciągając czas 

szczytu nawet do 14 godzin w największych 

miastach świata. Początkowo myślano, że za-

pewnienie większej przepustowości trwale za-

żegna problem kongestii. Okazało się jednak, 

że im więcej dróg i parkingów, tym problem 

kongestii narasta. Najtrudniejsze problemy 

występują w obszarach zurbanizowanych, 

ale od kongestii nie są również uwolnione 

obszary zamiejskie.

Coraz więcej ludzi ma w Europie dostęp 

do samochodu. Wzrastają więc wskaźniki 

motoryzacji i ruchliwość, z drugiej strony, 

naturalne ograniczenia wynikające z ogra-

niczoności przestrzeni i infrastruktury dro-

gowej, powodują nienormalny wzrost konge-

stii, szczególnie w obszarach zurbanizowa-

nych i na kluczowych trasach tranzytowych. 

W historycznie ukształtowanym mieście tyl-

ko 15% powierzchni przeznaczonej jest dla 

komunikacji, tymczasem samochód potrze-

buje jej 10 razy więcej. W praktyce oznacza 

to konieczność budowy wielopoziomowych 

parkingów i dróg.

W Los Angeles aż 2/3 powierzchni cen-

tralnej miasta przeznaczono dla ruchu samo-

chodowego, a mimo to problem korków nie 

został rozwiązany. W 1989 roku korek drogo-

wy w Londynie miał 53 km długości. Wiel-

ka terenochłonność ruchu samochodowego 

powoduje, że zaledwie 11% udających się do 

pracy samochodem w Londynie zajmuje 90% 

powierzchni placów i ulic. W Nowym Jorku, 

przy podobnym zajęciu terenu tylko 9% za-

trudnionych może skorzystać z przejazdów 

samochodowych.

Połowa amerykańskich przedsiębiorstw 

oceniła, że warunki poruszania się po 13 

największych miastach USA wpływają de-

strukcyjnie na samopoczucie pracowników, 

ich wydajność, punktualność i emocje. Sza-

cunki OECD mówią, że przez ostatnie 20 lat 

w głównych miastach krajów OECD pręd-

Tab. 2.  Średnie jednostkowe zużycie energii pierwotnej w MJ na pasażerokilometr (źródło: Commission of 
the European Communities, Green Paper. Impact of Transportation on the Environment, 1992)

Środek transportu

Procent napełnienia pojazdów

25 50 75 100

Samochód osobowy, silnik benz. o pojem. < 1,4
Samochód osobowy, silnik benz. o pojem. 1,4–2,01
Samochód osobowy, silnik benz. o pojem. > 2,01

2,61
2,98
4,65

1,31
1,49
2,33

0,87
0,99
1,55

0,62
0,75
1,16

Samochód osobowy, diesel o pojem. < 1,4
Samochód osobowy, diesel o pojem. 1,4–2,01
Samochód osobowy, diesel o pojem. > 2,01

2,26
2,76
3,65

1,13
1,38
1,83

0,75
0,92
1,22

0,57
0,69
0,91

Pociąg elektryczny podmiejski
Pociąg Intercity

Pociąg TGV (Bruksela – Paryż)

1,05
1,14
2,86

0,59
0,57
1,43

0,35
0,38
0,96

0,26
0,29
0,72

Autobus piętrowy
Autobus zwykły

Minibus

0,70
1,17
1,42

0,35
0,58
0,71

0,23
0,39
0,47

0,17
0,29
0,35

Transport niezmotoryzowany:
– ruch pieszy

– rower
–
–

–
–

–
–

0,16
0,06
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kości spadły o 10%, mimo wielorakich dzia-

łań technicznych mających na celu poprawę 

warunków ruchu. Średnia prędkość ruchu 

w centrum Londynu, w godzinach szczytu, 

spadła z 20,7 km/h w 1972 roku do 17,6 km/h 

w 1990 roku.

Opóźnienia w ruchu w 1987 roku spowo-

dowane korkami drogowymi w USA osza-

cowano na 2 miliardy pojazdogodzin i były 

one większe o 60% w stosunku do 1984 roku. 

Ocenia się, że Amerykanie spędzają w kor-

kach ulicznych około 2 biliony osobogodzin 

rocznie. W Holandii czas stracony w wyniku 

kongestii na głównej sieci drogowej wzrósł 

z 23,8 milionów pojazdogodzin (35,5 milio-

nów osobogodzin) w 1985 roku do 32,5 mi-

lionów pojazdogodzin (45,5 milionów oso-

bogodzin) w 1989 roku.

Tymczasem pasażer tramwaju zajmu-

je przestrzeń dwukrotnie mniejszą niż pa-

sażer samochodu osobowego. Kolej może 

przewieść 33 tysiące pasażerów na godzi-

nę na pasie terenu o szerokości 5 m. Z kolei 

autobus (trolejbus) potrzebuje dla pasażera 

tylko 5% drogowej przestrzeni niezbędnej 

dla samochodu.

Kongestia szczególnie groźna jest dla au-

tobusów, trolejbusów i tramwajów, gdyż po-

woduje nieregularność ich kursowania, co 

zniechęca pasażerów do korzystania z ich 

usług. Spadek liczby pasażerów powoduje 

z kolei spadek częstotliwości kursowania, 

a to powoduje kolejny odpływ pasażerów 

do takiego stopnia, że utrzymywanie komu-

nikacji zbiorowej staje się nieopłacalne, a li-

nię trzeba zamknąć.

Wzrastanie odległości między miejscem 

zamieszkania a miejscem pracy i równocze-

śnie wzrastająca dostępność do samochodu 

spowodowały rozlanie się obszarów zurbani-

zowanych oraz znaczny wzrost potrzeb trans-

portowych. W tym samym czasie zmniejszenie 

gęstości zaludnienia obszarów mieszkanio-

wych spowodowało trudność w zapewnie-

niu konkurencyjnej komunikacji zbiorowej 

wobec samochodów. Zmiany w strukturze 

rodzin (mniejsze gospodarstwa domowe) 

wzmacniają te trendy. Powszechny dostęp 

do samochodów kreuje dodatkową mobil-

ność, która nie zaistniałaby w przypadku 

braku samochodów.

Historyczna funkcja miast lokalizująca ak-

tywności w jednym miejscu, a przez to ograni-

czająca potrzebę podróżowania, ulega wymia-

nie na sytuację, w której miejsca pracy, miejsca 

zamieszkania, miejsca rekreacji i zakupów wy-

magają wzrostu potrzeb podróżowania. Odby-

wa się to według zasady błędnego, samonapę-

dzającego się koła: wzrost użycia samochodów 

⇒ rozproszenie obszarów mieszkaniowych ⇒ 

ograniczenie transportu publicznego, który jest 

nieefektywny w takiej sytuacji, potrzeba sub-

stytucji transportu zbiorowego przez dodatko-

we użycie samochodów ⇒ promocja dalsze-

go rozproszenia obszarów mieszkaniowych ⇒ 

wzrost użycia samochodów.

Istnieje jeszcze inny aspekt konsekwencji 

przestrzennych, powodowanych przez samo-

chody. W europejskich miastach, centrum jest 

szczególnie atrakcyjnym miejscem. Jednak wraz 

ze wzrostem użytkowania samochodów jego 

atrakcyjność maleje, gdyż dostępność centrum 

Tab. 3.  Przepustowość pasa terenu o szerokości 3,5 metra (źródło: Greening urban transport – pedestrian 
and cycling policy, European Federation for Transport Environment, Wien, 1994)

Środek transportu Liczba pasażerów na godzinę

Tramwaj 22.000

Ruch pieszy 19.000

Rower 14.000

Autobus 9.000

Samochód 2.000

Tab. 4.  Zapotrzebowanie przestrzeni przez różne środki transportu (źródło: Greening urban transport – 
pedestrian and cycling policy, European Federation for Transport Environment, Wien, 1994)

Środek transportu Niezbędna przestrzeń [m2 na osobę]

Tramwaj 2

Ruch pieszy 7

Rower 9

Autobus 12

Samochód 120

fo
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z powodu kongestii spada. W konsekwencji mia-

sto się powiększa, przesuwając swoje granice 

i „pęcznieje” w wyniku powstawania nowych 

aktywności na jego obrzeżach, w nadziei, że 

tam łatwiej będzie można dojechać samocho-

dami. Najbardziej spektakularnych dowodów 

na taki rozwój, a właściwie rozrost, dostarcza-

ją amerykańskie suburbia miast. Tymczasem 

powiększenie obszaru miasta zwiększa rów-

nież długość podróży, a to z kolei zwiększa 

nacisk na używanie samochodów, poszerza-

jąc obszar kongestii.

Tymczasem zapewnienie transportu zbio-

rowego o dobrych standardach jest w stanie 

ograniczyć kongestię. Równocześnie miasta 

mogą przeznaczyć znacznie mniej terenów 

dla obsługi komunikacyjnej.

Zieleń zamiast betonu i asfaltu

Do pewnego obiektu handlowego we Wro-

cławiu przyjeżdża w ciągu godziny 500 sa-

mochodów osobowych. Spowodujmy, że 30% 

przyjedzie na rowerze i w polityce komunika-

cyjnej miasta trzeba wdrożyć takie instrumen-

ty, aby to osiągnąć. Oznacza to, że dla samo-

chodów należałoby przygotować 12.500 m2 

powierzchni komunikacyjnej (parking z dro-

gami dojazdowymi). Jeśli 30% przyjedzie na 

rowerach, to powierzchnia niezbędna dla nich 

wyniesie tylko 375 m2. Jeśli natomiast przyja-

dą transportem zbiorowym, to powierzchnia 

komunikacyjna ograniczy się do zatoki auto-

busowej lub przystanku tramwajowego.

Zmniejszona powierzchnia dla samocho-

dów wyniesie 8.750 m2. Dzięki zastąpieniu 

podróży samochodowych podróżami rowe-

rowymi uzyskamy oszczędności w postaci 

mniejszego zapotrzebowania terenu, które 

wyniosą 3.375 m2.

Prawie o 1/3 ha można zmniejszyć zaję-

cie terenu pod powierzchnię komunikacyjną, 

związaną z tym obiektem handlowym, co 

w skali miasta, gdzie podobnych obiektów 

jest wiele, można zaoszczędzić ogromne ob-

szary. Obszary te można przeznaczyć pod 

zieleń, co wzbogaci miasto i zapewni lepsze 

warunki życia. Zieleń odgrywa istotną rolę 

w łagodzeniu efektu cieplarnianego, ponie-

waż w procesie fotosyntezy przechwytuje 

z atmosfery szkodliwy dwutlenek węgla. 

Ma też zbawienny wpływ na klimat lokal-

ny i zdrowie mieszkańców miast.

Warto zwrócić uwagę, że 3.375 m2 uzy-

skane dzięki zastąpieniu samochodu rowe-

rem można przeznaczyć na trawnik i posa-

dzić drzewa oraz krzewy. Na powierzchni 

3.375 m2 można posadzić około 140 drzew. 

Drzewa rosną powoli i osiągają wiek dojrza-

ły po kilkudziesięciu latach.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klima-

tu (The Intergovernmental Panel on Climate 

Change – IPCC) podaje szacunkowy wskaźnik 

absorpcji przez drzewo, który wynosi średnio-

rocznie 16,5 kg CO2. Te 140 drzew w ciągu 

50 lat zneutralizuje 115,5 ton CO2.

Według badań Zimnego i Wysockiego 

ilość CO2 pobranego przez trawniki miej-

skie w Warszawie, w okresie wegetacji, wa-

hała się od 102,5 do 667,95 g/m2, natomiast 

ilość wydzielonego tlenu wynosiła od 75,2 do 

489,9 g/m2. Zatem 3.375 m2 zaoszczędzonej 

dzięki rowerowi powierzchni, a przeznaczo-

nej na trawnik, może zapewnić w ciągu 50 

lat do 112,5 t pobranego CO2 i do 82,7 t wy-

dzielonego tlenu. Przemnóżcie Państwo to 

przez wszystkie marnowane pod parkingi 

i zabetonowane przestrzenie, a uzyskacie 

wynik pokazujący straty, jakie ponosi Wro-

cław. Wynikają one tylko z niechęci do ko-

rzystania z transportu zbiorowego i roweru 

zamiast samochodu.

Co dalej?

Skoro transport zbiorowy i rower są tak 

dobre w poruszaniu się, to dlaczego tak wielu 

wybiera samochód? Większość samochodo-

wych trucicieli kieruje się wyłącznie własną 

wygodą i obca jest im wiedza, którą wyżej 

opisałem. Stąd władze Wrocławia (innych 

miast) wraz z organizacjami społecznymi 

powinny wciąż tę wiedzę mieszkańcom 

przekazywać. Ułatwia to nieustająca kam-

pania Europejskiego Dnia bez Samochodu, 

obchodzona corocznie 22 września. Sama 

wiedza jednak nie wystarczy!

Trzeba wdrożyć w miastach restrykcyjną 

politykę wobec samochodu, a przede wszyst-

kim uczynić transport zbiorowy tak atrakcyj-

nym jak samochód!

Wciąż nie można bezpiecznie jeździć na 

rowerze po centrum Wrocławia, a istniejąca 

infrastruktura preferuje samochód, nie rower. 

Dopóki tak będzie we Wrocławiu i innych 

miastach, dopóty nie ma co liczyć, aby sa-

mochód przestał być atrakcyjnym środkiem 

transportu. Tymczasem, jak pokazują do-

świadczenia innych miast europejskich, jest 

to możliwe. Warto więc, aby doświadczenia 

Kopenhagi, Amsterdamu, Strassburga sta-

ły się także obecne we Wrocławiu i innych 

miastach Polski.

DR INŻ. TADEUSZ KOPTA

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY

KRAKÓW

Wykaz literatury do artykułu dostępny u Au-
tora i w Redakcji „Zielonej Planety”.
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Najwięcej pasażerów w ciągu godziny 
przewiezie tramwaj, najmniej – samochód

Najwięcej pasażerów w ciągu godziny 
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Struktura systemu planistycznego

Podejście to sprzyja wzajemnej koordy-

nacji polityk sektorowych, co w przypadku 

skomplikowanego procesu organizacji prze-

strzeni ma szczególne znaczenie. Integracja 

polityki transportowej i osadniczej, służąca 

osiąganiu wspólnych celów całościowej po-

lityki przestrzennej, sprzyja realizacji zało-

żeń rozwoju zrównoważonego. Prezentowaną 

politykę charakteryzuje powiązanie myślenia 

ekonomicznego i ekologicznego, co stanowi 

nowoczesne, holistyczne podejście do pro-

blemów transportowych. Fakt ten sprawia, 

iż polityka transportowa Regionu Hanower 

spełnia warunki stawiane „eko-logicznej” 

polityce transportowej.

Podstawowym dokumentem determi-

nującym politykę transportową w Regionie 

Hanower jest Regionalny Program Zago-
spodarowania Przestrzennego Hanoweru 

(Regionales Raumordnungsprogramm Han-

nover – RROP), który jako plan regionalny 

jest elementem Krajowego Programu Za-
gospodarowania Przestrzennego Dolnej 
Saksonii (Landes-Raumordnungsprogramm 

Niedersachsen – LROP). Podział ten odpo-

wiada generalnej strukturze systemu plani-

stycznego Niemiec, opartego na hierarchii 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

Opis polityki transportowej regionu oparto 

o zapisy zawarte w obu wymienionych wy-

żej planach.

Pryncypia

Głównymi założeniami polityki transporto-

wej Dolnej Saksonii i Regionu Hanower są:

– ograniczenie przyrostu transportu,

– jedność polityki przestrzennej i trans-

portowej,

– preferencja transportu szynowego wzglę-

dem drogowego,

– rozbudowa systemu regionalnego trans-

portu publicznego,

– rozbudowa sieci dróg pieszych i rowe-

rowych,

– integracja różnych systemów trans-

portowych.

Ograniczanie przyrostu transportu

Założenie ograniczania przyrostu trans-

portu stanowi pryncypium polityki trans-

portowej Niemiec, zgodne z wnioskami 

odnośnie ponoszonych przez całe społe-

czeństwo kosztów powodowanych przez 

transport. Niemieckie władze planistyczne 

są świadome rozmiarów kosztów zewnętrz-

nych transportu obciążających gospodarkę 

i środowisko kraju:

„W obecnych warunkach transport nie 

ponosi wszystkich powodowanych przez 

siebie kosztów bezpośrednich ani pośred-

nich związanych z zanieczyszczeniem śro-

dowiska i kosztami wypadków drogowych. 

Większe obciążenie powodowanymi koszta-

mi jest wskazane zarówno z ekologicznego, 

jak i ogólnogospodarczego punktu widzenia. 

Odczuwalne zwiększenie kosztów transportu 

wprowadziłoby nacisk racjonalizacji, prowa-

dzącej do rezygnacji ze zbędnych przewo-

zów. Ze względu na największe obciążenie 

zanieczyszczeniem i wypadkami, wzrost ceny 

przewozu musi nastąpić, zwłaszcza w trans-

porcie drogowym” (LROP).

Fakt, iż najwięcej kosztów zewnętrznych 

generowanych jest przez transport samocho-

dowy, leży u podstaw zapisu mówiącego o po-

trzebie redukcji transportu drogowego. W po-

dejściu do polityki transportowej zwraca się 

uwagę na wzajemne powiązanie ekonomii 

i ekologii transportu oraz potrzebę racjona-

lizacji systemu transportowego:

„Transport samochodowy szczególnie, 

mocno obciąża środowisko, dlatego rząd kra-

jowy opowiada się za dalszym wzmocnie-

niem stanowiska służącego redukcji trans-

portu drogowego. Przeciążenie autostrad 

i śródmieść wpływa negatywnie również 

na gospodarkę. Ekologiczna i jednocześnie 

ekonomiczna polityka transportowa musi za-

pewniać jak najracjonalniejsze zaspokojenie 

potrzeb komunikacyjnych w całym systemie 

transportowym” (LROP).

Odpowiedzią na założenie redukcji 

transportu jest zasada powiązania polityki 

przestrzennej i transportowej, mająca za cel 

unikanie generacji zbędnych przemieszczeń 

i skrócenie pokonywanych odległości.

Polityka transportowa niemieckiego landu Dolnej Saksonii i – będącego jego częścią – Regionu Hanower, stanowi 

jedno z najbardziej innowacyjnych, planistycznych podejść do zagadnień kształtowania transportu w Europie. Zgod-

nie z konstrukcją niemieckiego systemu planistycznego, planowanie transportowe, które jest planowaniem sektoro-

wym, podlega nadrzędnemu, całościowemu planowaniu przestrzennemu.

Proekologiczna polityka transportowa Proekologiczna polityka transportowa 

Dolnej Saksonii i Regionu HanowerDolnej Saksonii i Regionu Hanower
TOMASZ ZABOROWSKI
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Jedność polityki przestrzennej 

i transportowej

Założenie integracji polityki przestrzen-

nej i transportowej jest jedną z podstawowych 

zasad niemieckiego systemu planistycznego. 

Celem jej jest takie kształtowanie rozwojem 

obu dziedzin, aby procesy w nich zachodzą-

ce wzajemnie się wspierały i nie dochodziło 

do sprzeczności pomiędzy nimi. Struktura 

przestrzenna kraju ma stymulować pożądane 

zachowania transportowe jej użytkowników, 

przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia 

celów polityki transportowej. Założenia poli-

tyki transportowej natomiast mają korzystnie 

oddziaływać na zjawiska zachodzące w prze-

strzeni, stymulując pożądane sposoby zago-

spodarowania przestrzennego. Podejście to jest 

odpowiedzią na szereg negatywnych zjawisk 

przestrzennych spowodowanych niekontrolo-

wanym rozwojem transportu samochodowego, 

takimi jak: suburbanizacja, fragmentacja prze-

strzeni i konsumpcja terenów przyrodniczych 

pod infrastrukturę drogową. Elementami stra-

tegii przeciwdziałania tym zjawiskom są kon-

cepcje koncentracji osadnictwa w ośrodkach 

centralnych Zentrale Orte Konzept i miasta 

krótkich dróg Stadt der kurzen Wege.

Oba założenia, będąc wytycznymi odno-

szącymi się do gospodarki przestrzennej, mają 

za cel ograniczenie potrzeby przemieszczania 

się mieszkańców miast i regionów, odpowia-

dając w ten sposób pryncypium ograniczenia 

transportu, zwłaszcza samochodowego. Sku-

pienie osadnictwa w wybranych miejscowo-

ściach, nazywanych ośrodkami centralnymi, 

ułatwia dobre skomunikowanie ich za pomocą 

transportu publicznego. Związane z tym ogra-

niczenie rozwoju rozproszonej struktury osad-

niczej zmniejsza zależność mieszkańców od 

nieefektywnego i nieekologicznego indywidu-

alnego transportu samochodowego. Koncepcja 

miasta krótkich dróg odpowiada lansowanej 

w ostatnich latach koncepcji urbanistycznej 

zwartego miasta kompakte Stadt. Zakłada ona 

ograniczenie przestrzennego rozrostu miasta na 

rzecz zwiększenia gęstości zabudowy i lepszego 

wykorzystania przestrzeni miejskiej. Zapew-

nienie wysokiej jakości przestrzeni miejskiej, 

sprawnej komunikacji zbiorowej i zdrowego 

środowiska życiowego ma podnieść atrakcyj-

ność życia w mieście i ograniczyć migrację 

ludności poza miasto. Według koncepcji cele 

te można osiągnąć zmniejszając odległości, 

które zmuszeni są pokonywać mieszkańcy 

miasta, dzięki czemu możliwe jest dokony-

wanie podróży pieszo bądź rowerem. Wyższa 

gęstość zaludnienia umożliwia zapewnienie 

sprawnego transportu zbiorowego. Oba czyn-

niki przyczyniają się do zmniejszenia obciąże-

nia miasta transportem drogowym, co dzięki 

ograniczeniu hałasu, zanieczyszczenia i ilości 

terenów komunikacyjnych, przyczynia się do 

podniesienia jakości życia w mieście:

„Przewodnim założeniem rozwoju prze-

strzennego i osadniczego powinno być takie 

skrócenie dróg w życiu codziennym ludności, 

aby mogły być pokonywane pieszo. Poza tym 

planowanie transportowe i urbanistyczne nale-

ży ukierunkować na zwiększone użytkowanie 

roweru, w tym celu muszą zostać wprowadzone 

ograniczenia ruchu samochodowego w obsza-

rach śródmiejskich i centrach aglomeracji. Zy-

ska się dzięki temu poprawę jakości środowiska 

i obszarów mieszkaniowych, czego skutkiem 

będzie podniesienie wartości i atrakcyjności 

miast jako przestrzeni życiowej. Dąży się do 

likwidacji lub zwężenia zbędnych pasów dro-

gowych ruchu samochodowego i oddanie po-

zyskanej w ten sposób przestrzeni do dyspo-

zycji pieszym i rowerzystom” (LROP).

Preferencja transportu szynowego 

względem drogowego

Land Dolnej Saksonii traktuje sieć kole-

jową jako podstawę systemu transportowego 

i zaleca jej rozbudowę. Transport szynowy, 

jako odpowiadający głównemu założeniu poli-

tycznemu przeniesienia jak największej liczby 

przewozów na ekologiczne środki transportu, 

ma pierwszeństwo wobec transportu drogo-

wego. Preferencja transportu szynowego ma 

swoje odzwierciedlenie na wszystkich pozio-

mach planowania przestrzennego, począw-

szy od poziomu federalnego, poprzez landy 

aż do poziomu aglomeracyjnego i miejskie-

go. Szczególną rolę w tej dziedzinie odgry-

wa planowanie regionalne, odpowiedzialne 

za spójność systemu transportowego regionu 

oraz za wspomnianą już koordynację rozwo-

ju urbanistycznego z planowaną siecią trans-

portową. W skali regionalnej podstawą sys-

temu transportowego jest sieć szybkiej kolei 

miejskiej S-Bahn oraz system regionalnych 

połączeń kolejowych, kursujących w regu-

larnych odstępach czasowych pomiędzy 

miastami skomunikowanymi koleją. Na te-

renach obsługiwanych przez transport szy-

nowy wyznacza się obszary pierwszeństwa 

rozwoju osadnictwa, dzięki czemu uzysku-

Droga rowerowa w terenie wiejskim
(Muehlenberg, Region Hanower)

Droga rowerowa w terenie wiejskim
(Muehlenberg, Region Hanower)

Miasto krótkich dróg – wysoka 
jakość przestrzeni urbanistycznej 
i integracja transportu rowerowego 
oraz zbiorowego

Miasto krótkich dróg – wysoka 
jakość przestrzeni urbanistycznej 
i integracja transportu rowerowego 
oraz zbiorowego
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je się strukturę osadniczą dobrze powiąza-

ną ze strukturą transportową. Na poziomie 

lokalnym postuluje się wyznaczanie nowych 

terenów mieszkaniowych oraz zagęszczenie 

zabudowy i zaludnienia w strefach przystan-

ków kolejowych RTP.

Rozbudowa systemu regionalnego 

transportu publicznego

„Największy udział w zanieczyszczeniu 

środowiska przez transport ma ruch samo-

chodowy, dlatego najważniejszym celem jest 

przerzucenie jak największej liczby przewo-

zów na mniej uciążliwe środki transportu, 

zwłaszcza na transport szynowy. Dalsza roz-

budowa sieci regionalnego transportu publicz-

nego należy do głównych celów politycznych 

kraju” (LROP).

Celem polityki przestrzennej Niemiec jest 

zapewnienie obsługi obszarów zurbanizowa-

nych nowoczesnymi, zintegrowanymi syste-

mami Regionalnego Transportu Publicznego 

(RTP). W planie krajowym Dolnej Saksonii 

oraz w planie przestrzennym Regionu Hano-

wer postuluje się rozwój RTP jako atrakcyj-

nej alternatywy dla transportu indywidual-

nego, nadając pierwszeństwo transportowi 

zbiorowemu względem transportu indywi-

dualnego. Zaleca się wspieranie przeniesie-

nia indywidualnego transportu samochodo-

wego na RTP odpowiednimi środkami poli-

tycznymi, planistycznymi, urbanistycznymi 

i transportowymi, co odpowiada założeniu 

integracji polityki przestrzennej i transpor-

towej oraz koordynacji działań sektorowych. 

Koordynacja zalecana jest także pomiędzy 

poszczególnymi przewoźnikami funkcjonują-

cymi w ramach systemu RTP. W tym celu za-

leca się organizację związków transportowych 

umożliwiających wprowadzenie jednolitych 

planów taryfowych i wzajemne dopasowa-

nie rozkładów jazdy. Związek transportowy 

pozwala skutecznie powiązać uzupełniającą 

sieć autobusową z podstawową siecią tram-

wajową i kolejową. Wskazuje się także na 

rozbudowę systemów „park & ride” i „park 

& bike”, zwiększających atrakcyjność RTP 

na terenach peryferyjnych i śródmiejskich. 

Ważnym elementem polityki wspierania RTP 

jest dopasowanie organizacji ruchu drogo-

wego do wymogów RTP, np. przez wpro-

wadzanie środków przyspieszających RTP 

w obszarach ulicznych oraz unikanie kon-

kurencyjnego ruchu drogowego równoległe-

go z RTP. Oprócz opisanych powyżej zaleceń 

plan krajowy LROP Niedersachsen wylicza 

następujące środki, mogące podnieść atrak-

cyjność i udział w przewozach Regionalnego 

Transportu Publicznego:

– zastąpienie źle funkcjonujących linii 

nowymi,

– zagęszczenie sieci,

– zwiększenie liczby kursów,

– skrócenie czasu przejazdów

– zastosowanie wygodniejszych pojaz-

dów,

– uprzywilejowanie RTP w stosunku do 

transportu indywidualnego (zielone fale, pasy 

dla autobusów)

– wzmocnienie oferty RTP w obsza-

rach zurbanizowanych, przy jednoczesnym 

ograniczeniu indywidualnego ruchu samo-

chodowego,

– budowę systemu sterowania ruchem 

samochodowym:

– ograniczającego parkowanie w śród-

mieściach, przenoszącego ruch samocho-

dowy na RTP.

Rozbudowa sieci dróg pieszych 

i rowerowych

Oprócz rozwoju transportu publicznego 

Region Hanower przywiązuje szczególną wagę 

do promocji transportu pieszego i rowerowego, 

które są najbardziej ekonomicznymi i ekolo-

gicznymi sposobami przemieszczania się lud-

ności miejskiej. Zwiększenie udziału ruchu 

rowerowego i pieszego w miastach jest celem 

niemieckiej polityki przestrzennej, zgodnie z za-

łożeniem przeniesienia jak największej liczby 

przewozów na ekologiczne środki transportu. 

Osiągnięciu tego celu służy rozwój infrastruk-

tury rowerowej i skracanie odległości pokony-

wanych przez mieszkańców miast, co zgodne 

jest z polityką „miasta krótkich dróg”.

„Na terenach mieszkaniowych i usługo-

wych wzmacniać należy rolę ruchu piesze-

go i rowerowego. Drogi pomiędzy miejsca-

mi zamieszkania i pracy, w szczególności 

szkołami, powinny być tak projektowane, 

aby było możliwe pokonanie ich pieszo lub 

rowerem. Na ulicach i w strefach handlowych 

pieszym udziela się pierwszeństwa w stosun-

ku do wszystkich pozostałych użytkowników 

dróg. W obszarach wypoczynku podmiejskiego 

główną sieć komunikacyjną powinny tworzyć 

drogi piesze i rowerowe” (LROP).

Doceniając rolę transportu rowerowego 

w ekologizacji i ekonomizacji transportu, kraj 

Dolnej Saksonii zaleca budowę sieci dróg 

rowerowych na wszystkich obszarach kraju, 

stawiając sobie za cel uzyskanie ciągłej, po-

zbawionej zbędnych objazdów, bezpiecznej 

i sprawnej technicznie sieci dróg rowerowych. 

Postuluje się rozbudowę dróg rowerowych 

nie tylko w miastach, lecz także przy dro-

gach państwowych, krajowych, powiatowych 

i gminnych, oraz dróg turystycznych.

Integracja różnych systemów 

transportowych

Niemieccy planiści przestrzenni zdają so-

bie sprawę, że uzyskanie sprawnie działające-

go i ekonomicznego systemu transportowego 

wymaga koordynacji i integracji pomiędzy 

jego elementami. Wszystkie podsieci komu-

nikacyjne powinny być ze sobą powiązane 

oraz wzajemnie się uzupełniać tak, aby jak 

najlepiej wykorzystać zalety poszczególnych 

środków transportu. W tym celu Krajowy 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Dol-

nej Saksonii zaleca integrację różnych sys-

temów transportowych. Szczególną wagę 

przykłada się do integracji poszczególnych 

składowych systemu transportu zbiorowego, 

jak i jego samego z innymi, uzupełniającymi 

środkami transportu. Integracja wewnętrzna 

transportu publicznego realizowana jest po-

przez organizację związków transportowych, 

która opisana została w rozdziale dotyczącym 

transportu zbiorowego. W celu zewnętrznego 

powiązania komunikacji zbiorowej z trans-

portem indywidualnym zaleca się powiązanie 

dróg rowerowych z przystankami transpor-

tu kolejowego i RTP, polepszanie możliwo-

ści przewozu rowerów środkami transportu 

publicznego oraz rozbudowę systemów „park 

& ride” i „park & bike”.

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ ZABOROWSKI

Wykaz literatury do artykułu dostępny u Au-
tora i w Redakcji „Zielonej Planety”.
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Korzyści ekosystemowe

Szczególnie cenne dla ptaków, a nawet 

nietoperzy (większość z nich podlega ochro-

nie gatunkowej), ze względu na możliwość 

zakładania gniazd, są drzewa dziuplaste. Na 

terenach pokrytych drzewami i roślinnością 

adaptują się różne gatunki ptaków, owadów, 

a nawet ssaki np. wiewiórki. Natomiast na te-

renach miejskich pozbawionych roślinności 

dominują myszy i szczury, wykorzystujące 

kanały i studzienki kanalizacyjne, piwnice, 

bunkry itp. Badania wykazały, że tereny po-

kryte co najmniej w 50% przez drzewa i inną 

roślinność mają istotny wpływ na zróżnico-

wanie gatunków występujących tam ptaków 

i owadów. Obszar zadrzewiony wpływa na 

ukształtowanie warunków siedliskowych, któ-

re umożliwiają zadomowienie się roślin ziel-

nych i krzewów, odpowiednich dla terenów 

zacienionych, dają schronienie nawet dużym 

ssakom, które przywędrowały z terenów po-

zamiejskich. Wiele gatunków drzew, wkra-

czając samoistnie na tereny zdegradowane 

lub nieużytkowane, jako drzewa pionierskie, 

przekształcają nieużytek w teren zadrzewio-

ny, a nawet leśny, stopniowo opanowując te-

ren na drodze sukcesji naturalnej.

W Europie Zachodniej wiele miast podej-

muje trud zakładania nowych terenów zieleni, 

odtworzenia środowiska przyrodniczego na 

terenach zdegradowanych czy po prostu za-

chowania tego, co jeszcze mają. Przywracają 

nabrzeżom rzek naturalną obudowę zielenią, 

dbając przy tym, by tereny zieleni w obrębie 

miasta łączyły się z obszarem podmiejskim. 

Dzięki temu utrzymywane lub nawet odtwa-

rzane są tzw. korytarze ekologiczne, który-

mi mogą przemieszczać się przedstawiciele 

dzikiej flory i fauny.

Funkcje sanitarne zieleni wysokiej

Istnienie skupisk drzew oraz innej zieleni 

ma bardzo duże znaczenie dla poprawy stanu 

sanitarnego środowiska, w tym redukcji za-

nieczyszczeń w powietrzu i glebie, zmniej-

szenia poziomu hałasu. Te właściwości zie-

leni wykorzystuje się m.in. zakładając tzw. 

zieleń izolacyjną, która oddziela tereny, np. 

mieszkaniowe, od terenów będącymi źródła-

mi uciążliwości dla środowiska i człowieka, 

np. terenów przemysłowych. Czy jednak rze-

czywiście pamiętamy o wszystkich zaletach 

zieleni wysokiej (drzew), wycinając z zapałem 

drzewa przy ulicach i parkingach, planując na 

terenach istniejących zadrzewień czy nawet 

lasu nowe drogi i tereny pod zabudowę?

Funkcje sanitarne drzew

O tym, że drzewa pochłaniają zanieczysz-

czenia z powietrza, wiemy wszyscy. W jaki 

Zadrzewienia mają istotne znaczenie dla zachowania potencjału środowiska, stabilności ekologicznej i bioróżnorod-

ności ekosystemu miejskiego. Dzięki nim kształtowane są przyjazne warunki dla innych przedstawicieli flory i fauny, 

charakterystycznych dla danego rejonu. Drzewo daje schronienie licznym ptakom, owadom, drobnym zwierzętom 

(np. wiewiórki), grzybom, a także roślinom pasożytniczym.

Rola drzew
w środowisku

(część 2)

KRYSTYNA HALADYN

Duże, dorodne drzewo liściaste 
pochłania ponad 3 tony zanieczyszczeń, 

dostarcza tlenu i stanowi schronienie 
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sposób radzą sobie z produktami ubocznymi 

aktywności człowieka? Otóż drzewa powierzch-

nią liści poprzez szparki oddechowe i otwory 

w korze mogą absorbować zanieczyszczenia 

gazowe, w tym tlenki azotu, dwutlenek siar-

ki, ozon,. Gazy częściowo wchodzą w reakcje 

chemiczne z powierzchnią liści, część z nich 

jest absorbowana przez błonkę wody, tworząc 

kwasy. Dwutlenek siarki łączy się z siarką 

krążącą w obrębie drzewa, docierającą aż do 

korzeni. Dyfuzja gazów z korzeni do gleby 

pozwala drzewu na zachowanie równowagi 

biochemicznej. Pochłaniają dwutlenek węgla 

w procesie asymilacji, uwalniając do atmos-

fery czysty tlen, przechwytują zanieczyszcze-

nia pyłowe (również te najdrobniejsze, które 

umykają z filtrów) na powierzchniach liści. 

Metale ciężkie, chlorki i fluorki kumulują się 

w liściach, jako mniej mobilne. 

Efektywność drzewa w zakresie oczyszcza-

nia powietrza z zanieczyszczeń zależy oczy-

wiście od wielkości korony i liści, sumy po-

wierzchni listowia, szorstkości liści i gałę-

zi, warunków klimatycznych i pogodowych, 

oraz od stanu zanieczyszczenia atmosfery. 

Duże drzewo ma 60–70 razy większą „wy-

dajność” oczyszczania atmosfery niż małe. 

Największą efektywność w usuwaniu zanie-

czyszczeń wykazuje drzewo w okresie lata, 

przy czym największe efekty dotyczą ograni-

czania zawartości w powietrzu ozonu i pyłu. 

Duża przyczepność drobin pyłu do liści po-

woduje, że stężenie zapylenia po przejściu 

powietrza przez teren zadrzewiony maleje 

do 10%, gdy na odcinku niezadrzewionym 

o tej samej długości stężenie zapylenia ma-

leje jedynie do 50%.

W literaturze przedmiotu można znaleźć 

informacje, że ilość zatrzymywanego pyłu na 

liściach przez poszczególne gatunki drzew 

wynosi od 0,55 g/m2 dla topoli, 1,32 g/m2 

dla lipy do 3,39 g/m2 dla wiązu. Inne źródła 

(Lewińska 1991) podają wartości zatrzymy-

wanej masy ziaren pyłu dla topoli 0,79 g/m2, 

8,62 g/m2 – dla lipy i aż 10,16 g/m2 dla wią-

zu. Jeden hektar lasu bukowego, w którym 

powierzchnia liści wynosi około 57 ha, może 

zatrzymać 68 ton pyłu. Taka ilość pyłu od-

powiada warstwie o grubości 0,2 mm, przy 

ciężarze właściwym 0,6 t/m3. Również traw-

niki odgrywają ważna rolę w zmniejszeniu 

zanieczyszczenia powietrza; przede wszyst-

kim zapobiegają wtórnemu pyleniu z podło-

ża. Przy pokryciu 65% powierzchni terenu 

trawą na trawniku osadza się aż 95% pyłu 

z warstwy przyziemnej powietrza.

Nie do pogardzenia jest wpływ drzew na 

ograniczenie emisji węglowodorów z terenów 

parkingów samochodowych i ulic. Nagrzane 

paliwo, wyciekające ze zbiorników i przewo-

dów, emituje do atmosfery węglowodory, które 

biorą udział w tworzeniu ozonu przygruntowe-

go. Drzewa posadzone na terenach parkingo-

wych i przyulicznych zacieniają powierzchnię, 

obniżają temperaturę i zmniejszają parowanie 

węglowodorów, a także przyczyniają się do 

ograniczenia procesu fotosyntezy, w trakcie 

którego pojawia się ozon warstwy przygrun-

towej. Ma to istotne znaczenie dla warunków 

zamieszkiwania, gdyż ogranicza zagrożenie 

dla zdrowia człowieka i chroni przed efekta-

mi smogu fotochemicznego. Jest to tym bar-

dziej ważne, że przy zmianach klimatycznych 

i znacznie wyższych temperaturach, szcze-

gólnie w okresie letnim, zjawisko smogu fo-

tochemicznego może powtarzać się znacznie 

częściej niż w latach poprzednich.

Pasy zieleni o nieregularnym układzie 

drzew i krzewów oraz przy dużym udziale 

roślin zimozielonych, położone wzdłuż ru-

chliwych tras komunikacyjnych, mogą po-

chłaniać ponad 60% pyłów. W zadrzewie-

niach liściastych, przy pełnym ulistnieniu, 

zanieczyszczenie powietrza pod koronami 

drzew (Czerwieniec, Lewińska 1996) ma-

leje o 20–40% w porównaniu z terenem 

otwartym, natomiast w okresie bezlistnym 

– o 13–18%. Drzewa odgrywają bardzo waż-

ną rolę w pochłanianiu z powietrza zanie-

czyszczeń z którymi nie radzą sobie filtry 

zakładane na emitory, tj. bardzo drobnych 

cząstek pyłów, o średnicy poniżej 0,1 mm. 

Zadrzewienia iglaste redukują to zanieczysz-

czenie powietrza o 34%, a drzewa liściaste 

– o 19%. Największe zanieczyszczenie gleby 

metalami ciężkimi (kadmem, ołowiem i cyn-

kiem) wzdłuż ruchliwych dróg samochodo-

wych występuje w strefie do 40 m od drogi 

(maksymalny zasięg – do 130–150 m). Za-

nieczyszczenie gleb skutecznie ograniczają 

pasy zwartej zieleni o szerokości 10–15 m, 

usytuowane wzdłuż drogi. 

Ważną funkcją sanitarną drzew i zieleni 

jest możliwość redukcji metali ciężkich, tra-

fiających do powietrza w spalinach pojazdów 

samochodowych wraz z toksycznymi gaza-

mi. Metale ciężkie w dużej części przenoszo-

ne są na cząsteczkach pyłów. Absorbowanie 

spalin samochodowych uzależnione jest od 

gatunku i wielkości drzewa, od warunków 

klimatycznych czy struktury przestrzennej 

pasa izolacyjnego. Badania na terenie War-

szawy wykazały, że wpływ ulicy przyległej 

do dużego parku, o prawidłowo ukształto-

wanym zadrzewieniu, zanieczyszczenie po-

wietrza znacznie maleje już po kilkunastu 

metrach, natomiast zanika zupełnie w odle-

głości 100 m od ulicy. Natomiast małe tere-

ny zieleni wysokiej ograniczają zanieczysz-

czenia powietrza o 20–30% w odniesieniu 

do stężeń zanieczyszczeń w powietrzu nad 

jezdnią. Inne badania pozwoliły na oblicze-

nie, że jedno drzewo liściaste, średniej wiel-

kości, w ciągu okresu wegetacyjnego może 

pochłonąć składniki toksyczne pochodzące 

ze spalenia około 130 kg paliwa. 

Redukcja zanieczyszczeń powietrza w du-

żej mierze zależy od struktury zadrzewienia. 

Tereny zieleni o zwartym zadrzewieniu od-

działują jak bariera, nad którą masy zanie-

czyszczonego powietrza przepływają górą. 

Powoduje to kumulację zanieczyszczeń py-

łowych przed zwartą ścianą zadrzewień. Na-

tomiast zadrzewienia luźniejsze (parki) uła-

twiają przenikanie zanieczyszczonych mas 

powietrza przez teren zieleni i pochłanianie 

zanieczyszczeń przez zieleń. 

Redukcja gazów szklarniowych

Bardzo ważne jest pochłanianie przez 

drzewa gazów szklarniowych (cieplarnia-

nych), z których część jest także zanieczysz-

czeniem powietrza, a wszystkie przyczynia-

ją się do globalnych zmian klimatycznych. 

Największą rolę w redukcji gazów szklarnio-

wych odgrywają tereny o dużej intensywno-

ści zadrzewień (np. lasy), ale w ograniczaniu 

zanieczyszczeń i zmian klimatycznych liczy 

się każde drzewo. 

Właściwość drzewa, polegająca na po-

chłanianiu dwutlenku węgla, można wyko-

rzystać do redukcji emisji dwutlenku węgla, 

wprowadzając nasadzenia drzew na terenach 

miejskich i przemysłowych. Badania wykaza-

ły, że niewielkie drzewo (średnica pnia 7 cm) 
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w ciągu swojego życia zgromadziło w tkan-

kach około 3 kg węgla, drzewo o średniej 

wielkości (średnica pnia 31–46 cm) przecięt-

nie – 399 kg węgla, natomiast duże drze-

wo (o średnicy pnia powyżej 77 cm) – aż 

3.186 kg węgla! 

W miejscowości Sacramento w Kalifor-

nii (Szczepanowska 2007) przeprowadzono 

szczegółowe badania nad redukcją dwutlenku 

węgla przez zadrzewienia miejskie, którymi 

objęto 6 milionów drzew. Drzewa te pochło-

nęły z atmosfery około 335 tysięcy ton dwu-

tlenku węgla w ciągu roku. Wartość reduk-

cji dwutlenku węgla oszacowano na około 

3,3 mln dolarów. 

W literaturze krajowej można znaleźć 

informacje, że stężenie dwutlenku siarki 

i siarkowodoru w powietrzu za pasem zie-

leni miejskiej o szerokości 500 m jest trzy-

krotnie mniejsze niż przed terenem zieleni, 

a tlenków azotu zmniejszone o 75%. Duże 

drzewa liściaste pochłaniają w ciągu roku 

12 kg CO2.

Ograniczenie hałasu 

Drzewa mogą przyczynić się do zre-

dukowania poziomu hałasu w środowisku, 

jednak żeby efekt był wyraźny, musi to być 

pas o szerokości od 70 do 100 m obsadzony 

gęsto drzewami i krzewami. W dodatku zie-

leń powinna być wielopoziomowa i szczelnie 

wypełniać przestrzeń od trawnika do wyso-

kości paru metrów. Wtedy można oczekiwać 

redukcji hałasu nawet o 22–24 dB. Inne źró-

dła (Czarnecki, Sławińska 1984) wskazują, 

że efektywność tłumienia hałasu przez gę-

sty pas wielopoziomowej zieleni o szeroko-

ści 80 m wynosi 21 dB w okresie ulistnienia 

drzew i 16 dB – w okresie zimy. Niestety, 

na taki luksus zazwyczaj nie można pozwo-

lić sobie w gęsto zabudowanych miastach, 

ale warto o tym pamiętać na terenach po-

zamiejskich, np. przy autostradach czy dro-

gach krajowych. 

Natomiast zazwyczaj przecenia się możli-

wości ograniczenia hałasu przez zadrzewienia 

przyuliczne; szpaler drzew czy żywopłot na-

wet o szerokości 8–10 m może dać efekt obni-

żenia poziomu hałasu w granicach 2 dB. Czy 

w takim razie ma jakiś sens sadzenie drzew 

i krzewów wzdłuż ulicy. Oczywiście, że tak! 

Korony drzew, liście i gałęzie, rozpraszają 

wielokrotnie dźwięk, częściowo go pochła-

niając, co łagodzi wahania poziomu dźwię-

ku w czasie. Tłumiąc pasmo dźwięku, zieleń 

zmniejsza tym samym jego uciążliwość. 

Trzeba pamiętać, że bariery przeciwha-

łasowe z zieleni dobrze się spisują przy nie-

dużych przekroczeniach dopuszczalnego po-

ziomu hałasu – do 5 dB.

Największy efekt w tłumieniu hałasu przez 

zieleń to efekt psychologiczny. Dzięki zielo-

nym barierom jesteśmy odcięci wizualnie od 

źródeł hałasu. Człowiek, nie widząc źródła 

hałasu, czyli np. samochodów, odbiera hałas 

przez nie emitowany jako mniej uciążliwy. 

Tak przynajmniej wykazują badania, z czym 

niekoniecznie każdy musi się zgodzić. Prawdą 

natomiast jest, że człowiek otoczony zielenią, 

terenem ładnie skomponowanym i o dużych 

walorach estetycznych, łagodniej odbiera 

uciążliwości. Można to wykorzystać rów-

nież przy zastosowaniu ekranów akustycz-

nych, których efektywność w rzeczywistości 

nie jest zbyt wysoka (3–8 dB, rzadziej 9–12 

dB). Wprowadzając drzewa i krzewy między 

ekranem akustycznym a obiektami chronio-

nymi przed hałasem lub przynajmniej pną-

cza na konstrukcji ekranu, uzyskamy efekt 

większej skuteczności ekranu akustycznego. 

W dodatku w odczuciu mieszkańców uciąż-

liwość hałasu będzie znacznie mniejsza. 

Zieleń wysoka (drzewa) niweluje też tur-

bulencje powietrza, które przenoszą dźwięki 

znacznie dalej, czyniąc je uciążliwymi. Warto 

wykorzystać te właściwości drzew do podnie-

sienia efektywności ekranów akustycznych, 

sadząc je tak, by niwelowały turbulencje. Ekran 

zyskuje na efektywności ale też na estetyce, 

co nie jest bez znaczenia dla odbioru uciąż-

liwości hałasu komunikacyjnego. 

Udział zieleni w tłumieniu hałasu nie jest 

zbyt efektywny, zależny od struktury terenu 

zadrzewionego, jego szerokości i wysokości, 

zróżnicowania składu gatunkowego drzewostanu 

i udziału gatunków zimozielonych. Ale poprzez 

wspomniany efekt psychologiczny, podniesie-

nie efektywności ekranów akustycznych oraz 

dekoracyjność zieleni, warto zastosować zieleń 

wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

MGR KRYSTYNA HALADYN

(ciąg dalszy w następnym numerze)
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Wprowadzenie

W okresie PRL-u rozwój rozumiany jako 

wzrost ilościowy odbywał się według sche-

matu: nowe fabryki, więcej energii i nowe 

kopalnie surowców energetycznych. Kryte-

ria energochłonności produkcji czy ochro-

ny środowiska właściwie nie istniały. Teraz 

powielamy ten mechanizm, pomimo zmia-

ny ustroju i zewnętrznych uwarunkowań, 

związanych z członkostwem w Unii Euro-

pejskiej. Można nawet postawić tezę, że „Po-

lityka energetyczna Polski” jest sprzeczna 

z ideą zrównoważonego rozwoju, zapisaną 

w Konstytucji RP. Można też podejrzewać, 

że ten dokument odzwierciedlający interes 

sektora energetycznego, przygotowany jest 

z myślą o uzasadnieniu budowy elektrowni 

jądrowych. Podczas tworzenia nie przepro-

wadzono żadnych konsultacji społecznych, 

ani nie wykonano prognozy oddziaływania 

na środowisko. Jest to więc niezgodne z Pra-

wem ochrony środowiska, które nakazuje 

wykonanie procedury OOŚ dla strategicz-

nych opracowań. W tej sytuacji zachodzi 

obawa, że zostanie wdrożony anachronicz-

ny mechanizm planowania i realizacji za-

opatrzenia kraju w energię. Utrwalony ste-

reotyp zakłada, że wzrost produktu krajo-

wego brutto w skali rocznej będzie wynosił 

około 5%, to przy rozwoju na takim właśnie 

poziomie zapotrzebowanie na energię elek-

tryczną będzie w roku 2020 o 40% wyż-

sze. Tę prognozę należy jednak skorygować, 

gdyż produkt krajowy brutto zwiększa się 

w tempie 6–7% rocznie i szacuje się, że za-

potrzebowanie na energię będzie większe 

co najmniej o 50%. A to oznacza powiela-

nie schematu ścisłej zależności rozwoju od 

zwiększonej ilości zużytej energii. Jest to 

sprzeczne z zapisaną w „Polityce ekologicz-

nej państwa na lata 2007–2010 z uwzględ-

nieniem perspektywy na lata 2011–2014” 

zasadą decouplingu, tj. rozdzielenia zależ-

ności oddziaływania rozwoju gospodarcze-

go od oddziaływania na środowisko. Rozwój 

gospodarczy nie powinien pociągać więc 

proporcjonalnie większego zużycia energii 

i negatywnego oddziaływania na środowi-

sko. W związku z tym nasuwają się nastę-

pujące spostrzeżenia i uwagi...

Niska efektywność

Efektywność energetyczna gospodarki 

wg Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko (2006), mierzona jako stosunek 

zużycia energii finalnej do PKB, jest około 

3 razy niższa niż efektywność energetyczna 

w krajach rozwiniętych, a około 2 razy niższa, 

niż średnia krajów członkowskich UE-15.

Według danych Eurostat, w roku 2004 

zużycie energii pierwotnej (toe – ton ekwiwa-

lentu ropy) w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

jest w Polsce o 40% mniejsze, niż w krajach 

UE-15. To wskazuje, że czeka nas nadal wzrost 

zużycia energii przy rozwijanym obecnie mo-

delu gospodarki. Ale nie musi on oznaczać, że 

będzie utrzymana dotychczasowa nieracjonal-

na efektywność energetyczna. Wspomniany 

program operacyjny ukazuje, że jest możliwy 

dalszy spadek energochłonności PKB do około 

50% obecnego poziomu. Potwierdza to real-

ność wspomnianej zasady decouplingu.

Przy zainstalowanych w Polsce 35 tys. MW 

mocy energii elektrycznej rzeczywiste za-

potrzebowanie wynosi około 25 tys. MW. 

Wydawałoby się więc, że mamy nadmiar za-

instalowanej mocy, który pozwoli na długie 

lata zaspakajać potrzeby bez dodatkowych 

inwestycji. Tak jednak nie jest, gdyż zużycie 

instalacji wytwórczych wynosi około 63%, 

a sprawność energetyczna około 36–38%, 

gdy w krajach UE wynosi ona około 46,5%. 

W ostatnich latach podjęto tylko 3 inicjatywy 

budowy nowych elektrowni o łącznej mocy 

1,7 tys. MW (Pątnów, Łagisza, Bełchatów) 

i może się okazać, że ujawni się brak mocy 

wytwórczych. Za mało produkujemy prądu 

elektrycznego w układach skojarzonych, 

r e a l i a  i  p e r s p e k t y w y

E n e r g i a
AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

1 lipca 2005 roku rząd przyjął „Politykę energetyczną Polski do roku 2025”. Niestety, dokument ten uwzględnia 

głównie potrzeby sektora energetycznego, zdominowanego przez wielkie elektrownie i Polskie Sieci Energetyczne. 

Przedstawia on potrzeby rozumiane jako jednostronnie pojmowany rozwój, preferujący przede wszystkim ilość.
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z równoczesną produkcją ciepła. Udział 

energii elektrycznej produkowanej w sko-

jarzeniu w łącznej produkcji energii wyno-

si zaledwie 17%. Widoczne w krajobrazie 

energetyczne chłodnie kominowe wskazu-

ją, że grzejemy powietrze, zamiast zagospo-

darować ciepło odlotowe, Sprawność ener-

getyczna układów skojarzonych jest prawie 

dwukrotnie wyższa niż w elektrowniach 

kondensacyjnych.

Do tego dochodzi konieczność inwestowa-

nia w sieci przesyłowe, które wymagają stra-

tegicznego domknięcia pętli północ-wschód 

i pętli północ-zachód. Nadal potrzebne są in-

westycje na domykanie sieci średnich napięć, 

gdyż wiele z nich ma charakter promieniowy 

i zdarza się, że napięcie u końcowego od-

biorcy spada poniżej 190 V (obecnie wynosi 

ono 230 V). Sieci lokalne nie są wspomaga-

ne przez rozproszone lokalne źródła energii. 

Biorąc pod uwagę fakt, że 40% bloków ener-

getycznych ma ponad 35 lat, a 10% ponad 50 

lat (!), wspomniany nadmiar zainstalowanej 

mocy jest iluzoryczny i braki energii mogą 

pojawiać się przy poborze mocy szczytowej. 

27,5 tys. MW już około roku 2013 (Polityka 

Energetyczna Polski – deklaracje i rzeczywi-

stość, K. Żmijewski, A. Kasenberg, 2006). 

Mogą też zdarzyć się równocześnie procesy 

wypadania zużytych bloków z obiegu i wy-

cofywania nieefektywnych ekonomicznie, 

co może przyspieszyć kryzys energetyczny. 

Przestarzałe, nieefektywne bloki będą dawa-

ły nieopłacalną produkcję, co po uwolnieniu 

cen na rynku energii elektrycznej spowoduje, 

że opłacać się będzie zaniechanie produkcji 

i... sprzedaż uprawnień do emisji CO2.

Polska specyfika – węgiel

Polska energetyka  posiada wyraźny ak-

cent – oparta jest na węglu. Obecnie wydo-

bywa się około 60 mln ton węgla brunatnego 

(głównie w Bełchatowie, Turowie, Koninie) 

i około 100 mln ton węgla kamiennego (Górny 

Śląsk + kopalnia Bogdanka w Lubelskiem). 

Zaspokaja to prawie całkowicie potrzeby pro-

dukcji energii elektrycznej. 

Porównanie struktury nośników do pro-

dukcji energii elektrycznej przedstawia tabe-

la 1. W najbliższym czasie przewiduje się, że 

udział węgla będzie malał, ale nadal pozostanie 

głównym nośnikiem energetycznym w Polsce. 

Za węglem przemawiają również inne, często 

nie brane pod uwagę, czynniki, jak: 

– stosunkowo duże zasoby, szacowane 

na około co najmniej 30–60 lat eksploatacji 

przy obecnym poziomie wydobycia. Obniże-

nie tego poziomu wydłuży jeszcze bardziej 

czas eksploatacji węgli;

– mamy dobrze przygotowaną kadrę 

techniczną i zaplecze naukowe – 3 wyższe 

uczelnie z Wydziałami Górniczymi i rozbu-

dowanym zapleczem naukowym (AGH, Poli-

technika Gliwicka, Politechnika Wrocławska 

oraz GIG i Poltegor);

– dobre tradycje rzetelnej i odpowiedzial-

nej pracy w górnictwie;

– własna produkcja maszyn górniczych;

– silne lobby górnicze, którego nie moż-

na w rozważaniach pomijać.

To lobby oznacza zarówno ludzi uloko-

wanych w strukturach władzy jak i zatrud-

nionych w górnictwie i branżach współpra-

cujących z górnictwem, zainteresowanych 

utrzymaniem miejsc pracy. Swoją skutecz-

Tab. 1. Struktura nośników do produkcji energii elektrycznej w Polsce, krajach OECD i UE, 2000 (źródło: Energy Balances of OECD Countries, IEA 2002)

Organizacja / kraj Jednostka Produkcja 
całkowita Węgiel Ropa naftowa Gaz Siłownie 

nuklearne
Hydro-

elektrownie Odnawialne*

OECD
GWh 9.629.305 3.738.487 601.689 1.516.937 2.246.349 1.315.461 210.382

% 100 38,8 6,2 15,8 23,2 13,7 2,2

OECD
Europa

GWh 3.194.778 948.996 178.421 509.892 934.411 543.008 80.051

% 100 29,7 5,6 16,0 29,2 17,0 2,5

UE
GWh 2.572.348 704.425 161.009 449.426 863.901 318.575 75.012

% 100 27,4 6,3 17,5 33,6 12,4 2,9

Polska
GWh 143.173 137.580 1.905 1.029 0 2.105 554

% 100 96,1 1,3 0,7 0 1,5 0,4

 * W kategorii odnawialne ujęto energię geotermalną, słoneczną, wiatrową, spalane paliwa odnawialne i odzyskiwane ciepło odpadowe.
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ność nieraz już demonstrowali przed Sejmem 

podczas strajków. Związane ze zmniejszonym 

wydobyciem regulacje zatrudnienia wymagają 

więc strategicznych zmian, działań osłono-

wych i przygotowania dla zwalnianych miejsc 

pracy. Wymaga to czasu i nakładów finanso-

wych, np. na stworzenie tzw. zielonych miejsc 

pracy. A nie wszędzie będzie to możliwe.

Są też argumenty społeczne. Za kontynu-

owaniem eksploatacji węgla przemawia też 

fakt, że w Polsce od wielu lat górnictwo wę-

glowe było dobrze rozwinięte, obrosło w tra-

dycje i wykształciła się część społeczeństwa, 

która mocno związana jest z zawodem gór-

niczym. Jak mało która branża, górnictwo 

polskie dysponuje liczną kadrą wykwalifi-

kowanych robotników, inżynierów a także 

projektantów i menadżerów. Część z nich 

tworzy mocne lobby, mające wpływy w ko-

lejnych ekipach rządzących. Górnicze związ-

ki zawodowe stanowią też realną siłę, które 

nieraz pokazały, że potrafią zdecydowanie 

bronić swoich miejsc pracy. Wszelkie zmia-

ny zmierzające do ograniczenia eksploatacji 

węgla napotykają więc znaczący opór i nie 

będą łatwe do przeprowadzenia.

Energetyka jądrowa. 

Konieczność czy zagrożenie?

Trudno nie zauważyć rozpoczętej kampa-

nii promującej energetykę jądrową w Polsce. 

W minionych latach zdecydowaną przewagę 

mieli jej przeciwnicy i przed paroma laty Komi-

tet Ekonomiczny Rady Ministrów postanowił, 

że do 2020 r. nie będzie się w Polsce w ogóle 

rozważało budowy elektrownii atomowej. Bo 

uznano, że nie ma takiej potrzeby.

Państwowa Agencja Atomistyki nadal 

próbuje jednak takie inwestycje popierać. 

Ostatnio wykonane, na zlecenie PAA, ba-

dania wykazały niewielką przewagę zwo-

lenników energetyki jądrowej. Osiągnięto 

ten efekt dzięki pytaniu, które miało cha-

rakter naprowadzający na pożądaną odpo-

wiedź. Brzmiało ono „Czy, w związku z tym, 

że energetyka jądrowa nie powoduje emisji 

CO2, należy tę formę wytwarzania energii 

– podobnie jak odnawialne źródła energii 

– szczególnie preferować?”

Równocześnie w „Polityce Energetycz-

nej Polski” mówi się o potrzebie wdrażania 

energii nuklearnej i przekonanie do tego spo-

łeczeństwa. Tak więc, najpierw przesądza się 

potrzebę, a później urabia opinię społeczną. 

Te działania wspierane są przez Polskie Sieci 

Energetyczne S.A., które zarabiają na przesy-

łaniu prądu elektrycznego.

Głównym argumentem za energetyką ją-

drową jest wzrost zapotrzebowania na energię 

elektryczną. Wykazuje się, że w roku 2025 

zapotrzebowanie to będzie 2 razy wyższe niż 

obecnie. Jest to sprzeczne ze wspomnianą już 

zasadą decouplingu i właściwie powiela sche-

mat rozwoju oparty na tzw. ścieżce energo-

chłonnej (założenie, że 1% wzrost PKB będzie 

wymagał 0,4–0,8% wzrostu zużycia energii 

elektrycznej). Błędnie przyjęto również drugie 

założenie, że powinniśmy koniecznie osiągnąć 

europejski poziom zużycia energii elektrycznej 

na głowę mieszkańca, co oznacza konieczność 

podwojenia jej produkcji. Obydwa założenia 

nie biorą pod uwagę tego, ze obecnie produk-

tywność energetyczna w Polsce jest dwukrotnie 

niższa niż w UE-15. Gdyby celem było osią-

gnięcie europejskiego poziomu efektywności 

energetycznej w roku 2025, to wzrost produk-

cji energii nie byłby potrzebny.

Również argumenty o niskich kosztach 

produkcji energii elektrycznej z energetyki 

atomowej są nieprawdziwe, gdyż oparte są 

na nierealnych założeniach 60 lat pracy elek-

trowni atomowej, zwiększonej liczby godzin 

pracy użytecznej, pomijaniu kosztów demon-

tażu, utylizacji i składowania urządzeń oraz 

odpadów jądrowych i związanych z tym pro-

blemów społecznych. Nieprawdziwe są też wi-

zje wzrostu zatrudnienia – energetykę atomo-

wą obsługiwać będą wykształceni fachowcy 

z zewnątrz, a nie ludność miejscowa.

Dotychczas nie przedstawiono projek-

tu budowy i funkcjonowania oraz rzetelne-

go wyliczenia kosztów elektrowni jądrowej. 

Pomijane zupełnie są zagrożenia dla genotypu 

ludzkiego, a jedyne w tak ogromnej skali do-

świadczenia Czarnobyla są pomniejszane, ne-

gowane bądź zupełnie pomijane. Nie są także 

przedstawiane realne zagrożenia wywołane 

atakiem terrorystycznym lub błędami zawi-

nionymi przez człowieka.

Możliwości oszczędzania 

energii

Najtańszym sposobem ograniczenia ten-

dencji do zwiększania zapotrzebowania na 

energię jest jej oszczędzanie. W Polsce, której 

gospodarka jest 2,5–2,8 razy bardziej energo-

chłonna niż w krajach UE-15, są szczególne 

ku temu powody. Można też porównywać co 

jest tańsze i bezpieczniejsze – budowa 500–

100 MW elektrowni atomowej, czy zmniej-

szenie poboru takiej samej mocy poprzez 

oszczędzanie energii.

Badania wykazują malejący udział zuży-

cia energii na ogrzewanie i gotowanie w go-

spodarstwach domowych. Niskosprawne pie-

ce i kuchnie są zastępowane przez wysoko-

sprawne urządzenia. Wzrost zużycia energii 

elektrycznej natomiast związany jest z coraz 

fo
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większym wyposażeniem mieszkań w urzą-

dzenia elektroniczne i gospodarstwa domowe-

go – pralki, zmywarki. TV, video, komputery. 

Ale tu właśnie tkwią ogromne możliwości 

oszczędzania energii elektrycznej. 

Komisja Europejska ds. Energii planuje, 

że do roku 2020 zużycie prądu elektrycznego 

w krajach UE ma spaść o 20%. Przygotowy-

wane są nowe przepisy i normy dla urządzeń 

elektrycznych w UE. Chodzi o niską ener-

gochłonność, ale także o masowo stosowaną 

funkcję standby (zasilanie urządzenia w sta-

nie czuwania). Szacuje się, że funkcja stand-

by kosztuje około 30 mld euro rocznie. Dla 

przeciętnych gospodarstw ze standardowym 

sprzętem oznacza to oszczędności przy uży-

waniu z tą funkcją telewizora około 45 zł/rok, 

komputera – 100 zł/rok, wieży hi-fi 40 zł/rok 

i inny sprzęt z czuwaniem do 100 zł/rok.

Obliczono na przykładzie Wielkiej Bry-

tanii, że sprzęt elektryczny pozostawiony 

w trybie czuwania zużywa rocznie 7 tera-

watogodzin energii. Do wytworzenia tej ilości 

energii potrzeba 800 tys. ton węgla. Wyłą-

czanie telewizorów przyciskiem pozwoliło-

by Anglikom na oszczędzenie około 1,5 mld 

euro. Mówi się o produkcji telewizorów, któ-

re po krótkim czasie od wyłączenia pilotem 

wyłączają się całkowicie. Szacuje się też, że 

standby 60 mln brytyjskich telewizorów po-

woduje wytwarzanie 500 tys. ton dwutlenku 

węgla, a wszystkich urządzeń elektrycznych 

aż 3,5 mln ton CO2. Według szacunków Pol-

skiego Klubu Ekologicznego poprzez rezygna-

cję z funkcji czuwania gospodarstwo domowe 

może rocznie zaoszczędzić ponad 800 kWh, 

tj. ponad 300 zł/rok, a w skali kraju oszczęd-

ności prądu odpowiadały produkcji średniej 

wielkości elektrowni węglowej.

Tak więc kampania informacyjna propa-

gująca oszczędzanie energii byłaby najtań-

szym sposobem na obniżenie energochłon-

ności w gospodarstwach domowych.

Należy też wspomnieć o ciekawej inicjaty-

wie Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu 

Ekologicznego – „Bezinwestycyjne oszczę-

dzanie energii w szkołach – projekt 50/50”. 

50/50 oznacza, że połowa oszczędności zo-

staje w szkole, a z drugich połówek tworzy się 

fundusz nagród dla szkół, które się wyróżniły 

i uzyskały największe oszczędności. W szkołach 

zaś powołuje się grupy energetyczne, które pod 

kierunkiem nauczyciela dokonują pomiarów 

zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody. 

Od efektu materialnego znacznie ważniejszy 

jest efekt wychowawczy, gdyż wyniesione ze 

szkoły przekonania i nawyki przenoszone są 

do domu i stosowane w domowym życiu. 

A efekty proekologicznych zachowań rozło-

żone są na lata i w skali masowej dadzą na 

pewno znaczące efekty oszczędzania energii, 

zmniejszenia kosztów utrzymania i zmniej-

szenia emisji CO2, a tym samym poczucie 

osobistego wkładu do realizacji zobowiązań 

Polski wobec Protokołu z Kioto.

Transport

Największy udział w zużyciu energii 

w transporcie ma transport drogowy (89%), 

znacznie mniej – kolejowy, około 5,6%. Sa-

mochodów stale przybywa, szczególnie sa-

mochodów osobowych. Zużycie paliw, przy 

wzroście o 80% przewiezionych tonokilome-

trów, jest stabilne, co wskazuje na obniżanie 

energochłonności przewozów (Żmijewski K., 

Kassenberg A., Polityka energetyczna Polski 

– deklaracje i rzeczywistość). Ale wzrost ilo-

ści samochodów osobowych powoduje, mimo 

dalszych udoskonaleń w konstrukcji silnika 

i mechanizmów samochodów, wzrost zużycia 

paliw, a tym samym obciążenie środowiska. Ze 

względu na liniowy charakter emitora, szlaki 

komunikacyjne są głównym źródłem skażenia 

środowiska w kraju. Uciążliwość komunika-

cji samochodowej widoczna jest szczególnie 

w miastach, gdzie w kanionach ulic jest słabe 

wywiewanie spalin, a hałas odbity od ścian 

budynków jest jeszcze większy. Ponadto jazda 

w mieście okupiona jest większym niż poza 

miastem zużyciem paliwa.

Rozsądnym i coraz bardziej akceptowalnym 

społecznie rozwiązaniem jest eliminowanie 

samochodów z centralnych części miast na 

korzyść komunikacji zbiorowej. Rośnie też 

świadomość ekologiczna nakazująca używa-

nie samochodu tam, gdzie on jest niezbędny 

i świadome preferowanie kolei, roweru, komu-

nikacji zbiorowej i ruchu pieszego. Można to 

osiągnąć za pomocą środków inżynierii ruchu, 

wydzielenie torowisk dla tramwajów i pasów 

ruchu dla autobusów (lub wspólne pasy tram-

wajowo-autobusowe), wprowadzając prefe-

rencje dla komunikacji zbiorowej na skrzyżo-

waniach, poprzez tworzenie stref wolnych od 

samochodów, strefy ograniczonej szybkości 

(do 30 km/h), strefy mieszkaniowej (ograni-

czenie szybkości do 20 km/h).

Technologie przyszłości

Stale czytamy doniesienia naukowe i pra-

sowe o udanych doświadczeniach i ekspery-

mentalnych oraz funkcjonujących instalacji 

do pozyskiwania energii za pomocą nowych, 

znanych teoretycznie lecz nie stosowanych 

masowo technologii. Należą do nich ogniwa 

paliwowe, pozyskiwanie i spalanie wodoru, 

zgazowanie węgli w złożach czy efektywne 

sposoby magazynowani energii. Funkcjonują 

prototypy takich urządzeń i są one stale udo-

skonalane, a ich cena stale obniża się. Dziś 

ich masowe stosowanie, choć z techniczne-

go punktu widzenia możliwe, pod względem 

ekonomicznym jest nieopłacalne. Ale badania 

i prace konstrukcyjne trwają i dziś nieefek-

tywne w przyszłości mogą stać się jednym 

z głównych źródeł pozyskiwania energii.

Energia ze źródeł 

odnawialnych

Szacuje się, że w Polsce przy obecnym po-

ziomie technicznym można uzyskać 1750 PJ 

energii ze źródeł odnawialnych. Stanowi to 

47% obecnego zużycia energii ze źródeł nie-

odnawialnych. W tym 43% przypada na bio-

masę, 28% – na energetykę wodną, 25% ze 

słońca, 13% na energię geotermalną i 165 

na energetykę wiatrową. Możliwości produk-

cji energii elektrycznej wynoszą 20,4 TWh 

(8 TWh/rok – energetyka wodna, 7,8 TWh 

– wiatrowa, 4 TWh – biomasa).

W 2004 r. udział energii ze źródeł odna-

wialnych wynosił 4,71% udziału nośników nie-

odnawialnych, a na energię elektryczną przy-

padało jedynie około 2%. Moc zainstalowaną 

ze źródeł odnawialnych przedstawia tab. 2.

Zdecydowanie dominuje udział energii 

wodnej, a biogaz ma udział prawie symbo-

liczny. Należy jednak zaznaczyć, że mamy 

dobre perspektywy znacznie większego po-

zyskania energii geotermalnej oraz rozwoju 

energetyki wiatrowej. Przyspieszeniu ulega 

budowa kolektorów słonecznych oraz urzą-

dzeń fotowoltaicznych.
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Marchewka i kij

W roku 2000 Sejm przyjął „Strategię 

rozwoju energetyki odnawialnej”, w której 

określone zostały udziały energii z OZE na 

7,5% w użyciu nośników energii pierwotnej 

do roku 2010 i 14% do roku 2020. Dla energii 

elektrycznej wartość ta wynosi 9%.

Uregulowania prawne stwarzają warunki 

dla produkcji „zielonej” elektryczności przez 

określenie obligatoryjnych wielkości jej pro-

dukcji oraz system zielonych certyfikatów 

i świadectw pochodzenia. Nie wypełnienie 

zobowiązania do produkcji – zakupu powoduje 

naliczanie kary w wysokości 130% ceny zaku-

pu. W 2005 roku wynosiła ona 240 zł/MWh. 

Kwoty te są przekazywane do Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej i mogą być wykorzystywane tylko 

na rozwój energetyki odnawialnej. W rezul-

tacie tych działań ilość energii elektrycznej 

z OZE sprzedanej odbiorcom w roku 2005 

stanowiła 3,51% całkowitej ilości sprzedanej 

energii, co stanowi przekroczenie obowiąz-

kowego poziomu 3,1%, określonego przez 

Ministerstwo Gospodarki.

Sejm przyjął też ustawę o biopaliwach. 

Przewiduje ona, że w 2010 r. będzie moż-

na osiągnąć około 5% udziału biopaliw 

w transporcie.

Wprowadzenie liberalizacji rynku energii 

elektrycznej nie będzie sprzyjało rozwojowi 

zielonej energii, gdyż będzie ona nadal droż-

sza i dla jej promowania niezbędna jest po-

moc państwa. Jeszcze lepszym rozwiązaniem 

byłoby rzetelne obliczanie kosztów wytwa-

rzania w tym kosztów obciążenia środowi-

ska i strat (koszty zewnętrzne). W roku 2005 

rynkowy koszt energii elektrycznej wynosił 

117,5 zł/MWh, a energii ze źródeł odnawial-

nych – 239,0 zł/MWh. 

Szacuje się, że duży potencjał w rozwoju 

energetyki odnawialnej posiada współspala-

nie (do 4%). Budzi ono jednak kontrowersje, 

gdyż elektrownie zmuszone do współspala-

nia biomasy starają się zapewnić możliwie 

duże, regularne dostawy surowca, co odbija 

się niekorzystnie na funkcjonowaniu prze-

mysłu meblarskiego, papierniczego. Dodat-

kowo, duże monokulturowe uprawy z uży-

ciem środków chemicznych i wykorzysta-

niem zasobów wodnych są konkurencyjne 

wobec rolnictwa i sprzeczne z konieczno-

ścią zachowania bioróżnorodności oraz po-

lepszeniem jakości produkowanej żywności. 

Istnieje też duże zagrożenie zdecydowanego 

wejścia do upraw energetycznych GMO (or-

ganizmy genetycznie modyfikowane), którego 

negatywne skutki trudno dokładnie oszaco-

wać. Powinna tu mieć zastosowanie zasada 

przezorności, zapisana w „Polityce ekolo-

gicznej Państwa”, nakazująca podejmowa-

nie decyzji po tzw. bezpiecznej stronie, to 

znaczy wtedy, gdy istnieje pewność, że jej 

realizacja nie wywoła ujemnych skutków lub 

zagrożeń. Współspalanie biomasy przez duże 

zakłady energetyczne powoduje, że zaczyna 

brakować jej na rynku i upadają małe insta-

lacje, które nie są w stanie sprostać dużym 

konkurentom.

Energia ze źródeł odnawialnych nie 

stanowi dziś znaczącego udziału w bilan-

sie energetycznym. Ale ze względu na wy-

czerpywanie się zasobów surowców energe-

tycznych, stanowi alternatywę i konieczność, 

a w przyszłości – główne źródło pozyskiwa-

nia energii. Za rozwojem energetyki opartej 

na źródłach odnawialnych przemawiają dwa 

ważne argumenty:

– każda kilowatogodzina i kilodżul ener-

gii ze źródeł odnawialnych oznacza mniej 

spalonego węgla, mniej wyemitowanych ga-

zów cieplarnianych i innych, mniej popiołu 

i pyłów, a więc bardziej czyste środowisko;

– w roku 1998 Polska podpisała Protokół 

z Kioto, a tuż przed szczytem Ziemi w Jo-

hannesburgu w sierpniu 2002, pod naciskiem 

organizacji społecznych, m. in. Koalicji Kli-

matycznej (członkiem Koalicji Klimatycznej 

jest także PKE), Protokół został ratyfikowany. 

Wiąże się to ze zobowiązaniem naszego kraju 

do ograniczenia emisji gazów szklarniowych 

w latach 2008–2012 o 6% w porównaniu do 

roku bazowego (1988). Zwiększenie udziału 

energii ze źródeł odnawialnych pozwoli na 

realizację postanowień tego Protokołu. 

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Tab. 2.  Moc zainstalowana w OZE na dzień 1 marca 2006 r. (dane z Urzędu Regulacji Energetyki)

Rodzaj źródła OZE
Moc zainstalowana

[MW]
Procentowy udział mocy

Woda 1.002,6 77%

Wiatr 83,2 15%

Biogaz 31,97 2%

Biomasa 189,8 6%
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Panele fotowoltaiczne 
i kolektory słoneczne

to możliwość pozyskania energii 
bez emisji i toksycznych odpadów 

(Szkoła Słoneczna w Bielawie)

Panele fotowoltaiczne 
i kolektory słoneczne

to możliwość pozyskania energii 
bez emisji i toksycznych odpadów 

(Szkoła Słoneczna w Bielawie)
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Ochrona klimatu stanowi jedno z najważ-

niejszych wyzwań ekologicznych XXI wieku, 

jest także podstawowym elementem Polityki 

Ekologicznej Wspólnoty Europejskiej. Jest tak-

że tym elementem polityki Unii Europejskiej, 

który w pełni popierany jest przez nasz kraj. 

W 2003 roku, w dokumencie „Polityka klima-

tyczna Polski. Strategia ograniczania emisji 

gazów szklarniowych” wyznaczony został cel 

krajowych działań w tym zakresie: 40% re-

dukcji emisji dwutlenku węgla w 2020 roku 

w porównaniu z rokiem bazowym. Ponieważ 

cel ten nie został zmieniony, należy uznać, że 

jest on nadal obowiązujący. Świadczy o tym 

także to, że w marcu br. podczas Rady Euro-

pejskiej, premier Rządu RP pan Jarosław Ka-

czyński poparł ambitny cel polityki klimatycz-

nej UE, tj. 20% redukcji gazów szklarniowych 

w 2020 roku. Ponieważ cel ten odnosi się do 

emisji z 1990 roku, należy uznać go nawet za 

bardziej ambitny niż ten, przedstawiony we 

wcześniejszej polityce klimatycznej.

Podstawowym instrumentem ochrony kli-

matu w Unii Europejskiej jest handel emisjami. 

Narzędzie to zostało wprowadzone dla obniże-

nia kosztów redukcji emisji. Są z nim związa-

ne dwa istotne zagadnienia: zasady regulacji 

działania wspólnego rynku europejskiego oraz 

zagadnienie pomocy publicznej dla podmiotów 

prywatnych. Musi to być brane pod uwagę przy 

prowadzeniu negocjacji z Komisją Europejską 

w odniesieniu do wielkości limitu uprawnień, 

które Rząd RP może rozdysponować pomiędzy 

podmioty gospodarcze. Wielu moich przedmów-

ców, w tym posłowie i przedstawiciele mini-

sterstw: środowiska, gospodarki, rozwoju re-

gionalnego i transportu formułowali opinię, że 

zmniejszenie przez Komisję Europejską limitu 

uprawnień, jaki będzie rozdysponowany pomię-

dzy przedsiębiorstwa, grozi katastrofą gospo-

darczą. Wydaje mi się, że wynika to z niepo-

rozumienia. Handel emisjami obejmie jedynie 

około 1200 przedsiębiorstw, reszta pozostaje 

poza tym systemem. Zmniejszenie ilości upraw-

nień, jakie otrzymają te podmioty gospodarcze, 

nie oznacza jednak, że Polska straci wypraco-

waną w latach 90. XX w. nadwyżkę redukcji 

emisji. Co więcej, nadwyżką tą będzie dyspo-

nował rząd, który z jej sprzedaży na rynku po-

zaunijnym będzie uzyskiwał znaczące dochody. 

Uzyskane środki można będzie przeznaczyć na 

wsparcie inwestycji ochrony środowiska, cele 

polityki społecznej, a także – w ramach dopusz-

czalnej pomocy publicznej – na przyspieszenie 

rozwoju gospodarczego.

Kilku moich przedmówców zadało pytanie, 

co będzie, gdy Komisja Europejska nie zgo-

dzi się na powiększenie limitu uprawnień dla 

polskich przedsiębiorstw. Wydaje się, że py-

tanie powinno brzmieć inaczej, gdyż wszystko 

wskazuje, że Komisja nie zgodzi się z polskimi 

argumentami. W dniu dzisiejszym pani Barba-

ra Helferich, rzeczniczka komisarza Dimasa, 

stwierdziła, że Komisja Europejska nie zgodzi 

się na podwyższenie limitu dla Polski.

Zdaniem Koalicji Klimatycznej stanowisko 

Komisji Europejskiej jest w pełni uzasadnio-

ne. Zdajemy sobie sprawę, że są w Polsce nie-

zwykle nowoczesne sektory gospodarki, które 

w ostatnich latach dokonały wielu inwestycji 

ochrony środowiska i efektywności energe-

tycznej, czego efektem było obniżenie emisji 

gazów szklarniowych. Tym niemniej kluczem 

do rozwiązania problemu w Polsce nie jest 

działalność tych sektorów lecz energetyki. II 

KPRU przyznaje sektorowi energetycznemu 

ponad 70% wszystkich uprawnień. Dzieje się 

tak pomimo istnienia w tej branży istotnych 

rezerw efektywnościowych. Wystarczy wska-

zać, że sprawność wytwarzania energii w blo-

kach energetycznych jest w Polsce około 10% 

niższa niż średnia dla UE, zapotrzebowanie 

na energię mieszkań wynosi średnio 150–350 

kWh/m2/rok, podczas gdy w krajach Piętnastki 

jest to 40–90 kWh/m2/rok. Zgodnie z II KPRU 

do 2015 roku w Polsce zostanie wybudowa-

nych szereg nowych bloków energetycznych 

o mocy 7,5 tys. MW. Trudno uznać to za pro-

gnozę prawdziwą, gdy obecnie z trudem bu-

dowane są bloki o łącznej mocy około 2 tys. 

MW. Te dane są znane Komisji Europejskiej 

i trudno będzie Rządowi Polskiemu udowod-

nić, że w Polsce brak jest możliwości ograni-

czenia emisji gazów szklarniowych.

Warto w tym miejscu odnieść się do pro-

pozycji przyspieszenia budowy elektrowni ato-

mowych w Polsce jako sposobu ograniczania 

emisji z sektora energetycznego. Należy przede 

wszystkim zadać sobie pytanie: po co to ro-

bić? W chwili obecnej moc szczytowa istnieją-

cych w Polsce bloków energetycznych wyno-

si ponad 35 tys. MW, podczas gdy w szczycie 

maksymalne zapotrzebowanie wynosi 25 tys. 

MW. Czy w świetle tych danych rzeczywiście 

potrzebujemy elektrowni jądrowej?

Zdaniem Koalicji Klimatycznej proble-

mem dla Polski nie będzie ograniczenie ilości 

uprawnień na emisję dwutlenku węgla, ale jest 

nim sposób rozdysponowania przyznanego 

limitu. Powinno być to dokonywane na pod-

stawie rzeczywistych możliwości dokonania 

redukcji przez poszczególne branże. I wydaje 

się nam, że podział przyznanego limitu powi-

nien być dokonywany przez Ministerstwo Go-

spodarki, a nie Środowiska. Gdyby tak było 

od początku może dziś nie musielibyśmy się 

spotykać i dyskutować nad II KPRU.

Rok temu, w trakcie tworzenia II KPRU, 

przedstawiciele Koalicji Klimatycznej, na pod-

stawie własnych analiz wskazywali, że Komi-

sja Europejska nie wyrazi zgody na przyzna-

nie Polsce większej ilości uprawnień niż około 

220 mln ton. Podtrzymujemy tę opinię także 

dzisiaj. Jedynym argumentem, który Rząd RP 

może podnieść w trakcie negocjacji z Komisją 

Europejską, jest zaniżenie tempa wzrostu go-

spodarczego. Jeżeli uwzględni się rzeczywisty 

wskaźnik wzrostu PKB we wzorze stosowanym 

przez Komisję, zamiast przyjętej przez tę in-

stytucję wartości 4,7% uzyska się w przybli-

żeniu taką wielkość. Jeśli Rząd zdecyduje się 

walczyć o więcej, oznaczać to będzie nie tylko 

skazanie się na porażkę, ale także uniemożli-

wienie – przynajmniej w początkowym okresie 

– udziału polskich przedsiębiorstw w unijnym 

handlu uprawnieniami do emisji CO2.

DR ZBIGNIEW M. KARACZUN

Stanowisko Koalicji Klimatycznej
zaprezentowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Sejmowych – 

Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony Środowiska
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P unktem docelowym całego Zjazdu była 

Brama Branderburska i – prowadząca 

do niej – długa ulica 17 Czerwca, na której 

odbywał się 12. Festiwal Środowiskowy Zie-

lonej Ligi. Wzdłuż ulicy ulokowały się set-

ki stoisk, punktów informacyjnych, handlo-

wych, w tym obowiązkowo punkty reperacji 

i sprzedaży rowerów, wyposażenia do jazdy 

rowerem. Uczestnikom festiwalu czas umi-

lały występy zespołów muzycznych, akro-

batyczne, aktorskie. Było też coś dla dzie-

ci jak siano, zabawki na energię słoneczną 

i wiele innych. 

Organizatorem Zjazdu był Ogólnonie-

miecki Klub Rowerowy (Allgemeine Deut-

sche Fahrrad Club – ADFC) z Berlina. Wzięli 

w nim udział głównie rowerzyści z Berlina, 

Brandenburgii, ale także całych Niemiec oraz 

zza granicy, w tym także z Polski.

Po raz pierwszy Rowerowy Zjazd Gwiaź-

dzisty zorganizowano 5 czerwca 1977 r. Licz-

ba uczestników stale wzrastała i w połowie 

lat 90. XX w. wynosiła około 25 tysięcy. 

W roku 2002 osiągnęła około 100 tysięcy, 

a w roku 2004, według danych berlińskiej 

policji, było już 250 tys. uczestników. W la-

tach 2005 i 2006, z powodu złej pogody, było 

„tylko” 100 tys. uczestników. Tego roku po-

goda dopisała i rekord wyrównano. 

Celem Zjazdu jest propagowanie większego 

bezpieczeństwa i atrakcyjności ruchu rowero-

wego. Chodzi o jeszcze szersze, niż dotych-

czas, powszechne używanie roweru wszędzie 

tam, gdzie się da. A da się wtedy, gdy rowe-

rem można poruszać się w mieście po trasach 

rowerowych, zaprojektowanych w sposób za-

pewniający przede wszystkim bezpieczeństwo 

i priorytet dla ruchu rowerowego. Takie wła-

śnie warunki zachęcają do poruszania się ro-

werem zamiast samochodem.

Według opinii przewodniczącego ADFC 

– Berlin, Benno Kocha, Zjazd gwiaździsty 

był dużym sukcesem. Wniósł swój wkład do 

ochrony klimatu – jazda na rowerze nie re-

dukuje jest źródłem spalin! Z tego też wzglę-

du jest on godny poparcia i promocji, aby 

udział rowerzystów w ruchu ulicznym był 

coraz większy.

Z jazd 2007 był dobrze zorganizowany. Na 

drogach dojazdowych wstrzymano ruch 

samochodowy, na punktach zbiórek często-

wano uczestników wodą mineralną i sokami 

owocowymi. Zamknięto nawet dwa, leżące 

w mieście, odcinki autostrad Avus i Sűdring, 

a fala rowerzystów na autostradzie, w kraju 

tak zmotoryzowanym jak Niemcy, urastać 

może do rangi symbolu. Porządku pilnowa-

ła policja, a bywało, że samochody czekały 

tego dnia i godzinę, by móc przejechać dalej. 

Zjazd berliński odbywa się z reguły w pierwszą 

niedzielę czerwca, w związku ze światowym 

Dniem Ochrony Środowiska, dla zaakcento-

wania, że rowery są najbardziej przyjaznym 

dla środowiska środkiem komunikacji.

Dyskusja o zmianach klimatycznych po-

kazuje, że stale rośnie liczba ludzi gotowych 

wnieść swój wkład do ochrony środowiska 

i klimatu. Jedni mówią o ochronie klima-

tu, a jazda na rowerze jest właśnie aktywną 

ochroną klimatu – to trafna opinia Susanny 

Grittner z Zarządu Krajowego ADFC .

Tak liczny Zjazd pokazał, że rowerzyści 

przestali być mniejszością, są po prostu liczą-

cym się składnikiem ruchu, który dba o na-

leżne im prawa do bezpiecznego korzystania 

z roweru. Właśnie to bezpieczeństwo akcen-

tuje motto Zjazdu: „Respekt dla rowerzysty”. 

Z sześciu tegorocznych wypadków, w któ-

rych zginęli rowerzyści, aż trzy zdarzyły się 

w tzw. martwym polu widzenia samochodu 

osobowego. Należy więc dbać o takie wypo-

sażenie samochodów, które pozwoli znacz-

nie to pole ograniczyć. Zjazd akcentował też 

akcję „Rowerem do pracy”, gdyż codzienna 

jazda na rowerze znakomicie służy ochronie 

nie tylko klimatu, ale i zdrowia.

Zjazd sponsorowały przedsiębiorstwa, 

m.in. Kolej Niemiecka, Związek Miast Nie-

mieckich, Zarząd ds. Rozwoju Miasta, Se-

natu Berlina.

Na Festiwalu Środowiskowym pod Bramą 

Brandenburską było też stoisko organizatora 

Zjazdu – ADFC, gdzie obok fachowych po-

rad i informacji był także strzeżony parking 

na około 400 rowerów i mała wystawa zdjęć 

z zeszłorocznego Zjazdu.

Trasy rowerowe, miejsca zbiórek i drogi 

dojazdowe były przedstawione w materia-

łach informacyjnych i licznie rozdawanych 

przed Zjazdem ulotkach oraz w internecie. 

Wiadomo też, że... następny Zjazd zaplano-

wany jest na 1 czerwca 2008 r.

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Rowerowy Zjazd Gwiaździsty to największa na świecie impreza rowerowa. Odbyła się w Berlinie 3 czerwca 2007 

roku, a wzięło w niej udział około 250 tysięcy rowerzystów. Wystartowali z 82 punktów-zbiórek, a 18 zbiegających 

się razem i liczących łącznie 1100 km głównych tras tworzyło dużą gwiazdę, stąd nazwa...

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Rowerowy Zjazd GwiaździstyRowerowy Zjazd Gwiaździsty

fotoreportaż

na ostatniej stronie!
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tel. 0-76 833 38 57, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów

Koło Gminne „Żuraw” w Rudnej Wielkiej (X) – prezes inż. Zbigniew Lasak

tel. 0-65 543 60 26, Rudna Wielka 5, 56-210 Wąsosz

Koło w Bielawie (XI) – prezes dr inż. Iwona Chełmecka

tel. 0-74 834 40 39, 0-503 164 093 , ul. Tkacka 12A, 58-260 Bielawa

Koło przy Uniwersytecie Wrocławskim (XII) – prezes prof. dr hab. Ewa Bylińska

tel. 0-71 322 86 14, ul. Kanonia 6/8 (Instytut Biologii Roślin), 50-328 Wrocław

Koło w Legnicy (XIV) – prezes mgr inż. Eugenia Rurak

tel. 0-76 855 04 18, ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica

Koło przy Politechnice Wrocłwskiej (XV) – prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

tel. 0-71 347 14 14, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław, klub@eko.wroc.pl

Koło „Knieja” w Skokowej (XVI) – prezes Zbigniew Nawojczyk

tel. 0-71 312 65 25, 0-601 554 223, ul. Dworcowa 1, 55-310 Prusice

Koło przy NOT we Wrocławiu (XVII) – prezes mgr Dawid Golec

tel. 0-71 347 14 44, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław

Koło „Fundacja” (XVIII) – prezes dr n. med. Halina Strugała-Stawik

tel. 0-76 852 46 61, ul. Okrzei 10, 59-220 Legnica

Koło w Chojnowie (XXI) – prezes mgr Włodzimierz Zatorski

tel. 0-76 817 73 91, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

Koło w Szklarskiej Porębie (XXII) – prezes mgr inż. arch. Roland Kacperski

tel. 0-75 717 25 16, ul. Jedności Narodowej 5, 58-580 Szklarska Poręba

Koło w Chocianowie (XXIII) – prezes mgr inż. Adam Świtoń

tel. 0-76 818 58 27, ul. Świerkowa 6, 59-140 Chocianów

Koło w Lubinie (XXIV) – prezes mgr Teresa Glonek

tel. 0-76 844 72 44, ul. Jana Pawła II 70, 59-300 Lubin

Koło „Włodarz-Ostoja” w Głuszycy (XXV) – prezes mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka

tel. 0-74 845 64 81, ul. Parkowa 9 (Zespół Szkół), 58-340 Głuszyca

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 
POLSKIEGO KLUBU 
EKOLOGICZNEGO

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

tel./fax 0-71 347 14 45, tel. 0-71 347 14 44
e-mail: klub@eko.wroc.pl

http://www.ekoklub.wroclaw.pl/

ZARZĄD OKRĘGU

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
prezes, tel./fax 0-71 347 14 45, tel. 0-71 347 14 14

e-mail: klub@eko.wroc.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała
wiceprezes, tel. 0-71 320 33 82, 0-663 261 317

e-mail: wbdom@op.pl

dr Gabriela Orłowska-Matuszewska
sekretarz, tel. 0-71 375 62 91, 0-697 588 157

e-mail: ormat@interia.pl

mgr Krystyna Haladyn
skarbnik, tel. 0-71 777 78 90

mgr inż. Henryk Słotwiński
członek, tel. 0-76 818 70 14
e-mail: slotwinskiH@op.pl

dr inż. Grażyna Szumilak
członek, tel. 0-71 348 12 12

dr Krzysztof Świerkosz
członek, tel. kom. 0-601 354 328
e-mail: krissw@biol.uni.wroc.pl

KOMISJA REWIZYJNA

mgr Ewa Teresa Gojdź-Czupry
przewodnicząca, tel. 0-507 293 157

e-mail: czupry@hotmail.com

mgr inż. Stanisław Glonek
członek, tel. 0-76 844 72 44

e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

inż. Zbigniew Lasak
członek, tel. 0-65 543 60 26

mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka
członek, tel. 0-74 845 64 81

SĄD KOLEŻEŃSKI

mgr Wiesława Gątkiewicz
przewodnicząca, tel. 0-601 866 914

e-mail: wgatk@go2.pl

mgr Teresa Glonek
członek, tel. 0-76 844 72 44

e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

mgr Magdalena Michalska
członek, tel. 0-71 794 55 95

e-mail: magmichalska@gazeta.pl

dr inż. Zdzisław Matyniak
członek, tel. 0-71 330 30 50

e-mail: matyniak@kom-net.pl

mgr Marek Stajszczyk
członek, tel. 0-77 416 28 88

BIURO ZARZĄDU OD PKE
ul. Czerwonego Krzyża 2/4, Wrocław

czynne jest
w poniedziałki, wtorki i czwartki

w godzinach od 1630 do 1930
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