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1%
Polski Klub Ekologiczny – KRS 0000085480 – posiada status Organizacji  Pożytku 

Publicznego (OPP). Klub powstał równolegle z Solidarnością i był pierwszą w byłej 
Europie Wschodniej organizacją walczącą o prawdę o stanie środowiska oraz podej-
mującą interwencje dla jego ochrony. Jako pozarządowa organizacja społeczna, Klub 
prowadzi swą działalność od 1981 r. w oparciu o składki członkowskie, częściowe 
dotacje na projekty i głównie – pracę społeczną. Dlatego od hojności Sympatyków 
Klubu zależy zakres naszej działalności. Jeśli popierasz działalność na rzecz ochro-
ny środowiska przyrodniczego, krajobrazu, poprawy środowiskowych warunków za-
mieszkiwania i rekreacji, przekaż 1% od podatku na naszą organizację! 

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2010 nie odprowadzamy samodziel-
nie 1% od podatku na konto wybranej OPP – robi to bezpośrednio urząd skarbo-
wy. W tym celu, w rozliczeniu rocznym PIT, w rubryce „Nazwa OPP” wpisuje-
my POLSKI KLUB EKOLOGICZNY, w rubryce „Numer KRS” – 0000085480, 
 natomiast w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” 
dopisujemy: 1% DLA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PKE.

Serdecznie dziękujemy za uwzględnienie naszej prośby!

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PKE

Świąteczne i noworoczne najserdeczniejsze życzenia – 
wszystkiego co miłe, pogodne i szczęśliwe, 

pełnego wypoczynku w gronie najbliższych, 
wspaniałych planów i ich realizacji w Nowym Roku 2011 

oraz wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego, 
sukcesów w pracy, życiu osobistym, a także na niwie klubowej

w imieniu Zarządu PKE OD i Redakcji „Zielonej Planety”
wszystkim Klubowiczom i Czytelnikom życzy

Aureliusz Mikłaszewski
Prezes OD PKE
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Strona dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu

Główne ustalenia

zrównoważonego planu

Hamburg, niegdyś jedno z największych 

miast portowych Hanzy1, jest dotychczas 

największą metro polią komunikacyjną han-

dlu zagranicznego Niemiec. Pod koniec ubie-

głego wieku wysokie metro politalne aspira-

cje miasta skierowały uwagę mieszkańców 

na naj bardziej reprezentacyj ną dzielnicę – 

Śródmieście (Innenstadt) – i jego sąsiedz-

two: od pół nocy na atrakcyj ne oto czenie 

je ziora Alster, a od południa na coraz bar-

dziej dysharmonizujące z centrum, położone 

nad Łabą, najstarsze hamburskie portowo-

przemy słowe obsza ry w ubożejącej dzielni-

cy HafenCity. Stało się więc oczy wiste dla 

władz miasta, że dla potrzeb zrównoważo nego 

rozwoju całego śród mieścia, przylegające 

do niego zde gradowane tereny Hafen City 

muszą w ciągu 20 lat stać się este tyczną, 

ekolo giczną i eko no miczną wizytówką no-

woczesnego centrum Ham burga.

To wielkie przedsięwzięcie powinno być 

jed nocześnie wzor co wym przykładem trans-

forma cji i rewi talizacji podupadającej części 

nad rzecznych terenów miasta. Podstawowe 

założenia do Generalnego planu HafenCity 

Hamburga – Masterplanu HCH-2000 – zo-

stały sformułowane na podstawie wyni ków 

konkursu urbani stycznego Bauforum 1989 

(nagro dzone prace archi tektów: Kees Chri-

stiaansen i Michael Graves), a także na podsta-

wie Studium roz woju urbanistycz nego i krajo-

brazowego Ha fenCity (Entwicklungsstudie, 

1997) archi tekta prof. Wolkwina Marga. Plan 

został następnie przedsta wio ny przez minister-

stwo roz woju miasta-landu jako stu dium za-

budowy (wraz z wy tycznymi urbanistycz nymi 

i podstawowymi para metrami technicznymi) 

na Pierwszym Semi narium Ekspertów Go spo-

darki Przestrzennej, Hamburg – 9 listopada 

1998 r. Jednym z głównych celów Masterpla-

nu HCH jest stwo rzenie z ubogiej dzielnicy 

Ha fenCity takiej urbani stycznej struktury 

centrotwórczej, która by silnie oddziaływa-

ła ekonomicz nie, ekologicznie, spo łecznie 

i kulturalnie na rozwój Hamburga, tym bar-

dziej, że powierzchnia centrum w ten sposób 

powiększy się dodatkowo aż o 40%. Master-

plan HCH ma za zadanie tworzyć warunki 

do efektywnej, interdyscyplinarnej wymiany 

pomy słów i wy sokiej jakości ich reali zacji, 

w równym stopniu na pod stawie wyników 

między narodowych urbani stycz nych konkur-

sów, jak i re zultatów pu blicznych debat nad 

planistycznymi i politycznymi decy zjami, mię-

dzy innymi dla za chowania w zrów noważonym 

rozwoju indywidualnej tożsamości mia sta. 

Ze względu na planowany długotrwały, oko-

ło 25-letni, proces realizacji tego olbrzymie-

go przed sięwzięcia, Masterplan HCH wobec 

zmieniają cych się w czasie rynkowych po trzeb 

miasta musi być jedno cześnie w zakreślo nych 

ramach wysoce elastyczny. W tym celu ob-

szar HC został w pla nie podzielony na 18 

jedno stek struktural nych, tworzących działa-

jące niezależnie, dobrze połą czone z centrum 

miasta, wielo funkcyjne ze społy, zachowują-

Prowadzona obecnie w portowej dzielnicy Hamburga – HafenCity – inwestycja zajmuje ponad 60 ha powierzchni 

(stan z roku 2010). Zgodnie z Generalnym planem HafenCity całkowita wielkość obszaru zagospodarowania wyno-

sić będzie 155 ha, w tym powierzchnia wody stanowić będzie 55 ha, a gruntu 100 ha. Powierzchnia zabudowana 

budynkami będzie miała 60 ha. Rozpoczęta w 2001 r. przebu dowa przeciwpowodzio wej konstrukcji nabrzeża zajmie 

powierzchnię 157 ha. Całkowita powierzchnia zabudowy (suma powierzchni kondygnacji budynków) ma osiągnąć 

1,5 mln m2, z możliwością zwiększenia do 1,8–2,0 mln m2. Na powierzchni tej tworzona jest przestrzeń mieszkalna 

dla 10 do 12 tys. mieszkańców (5,5 tys. apartamentów) oraz przestrzeń usłu gowa, w tym biurowa, z możliwością 

zwiększenia na 35 tys. miejsc pracy. Projekt Generalnego planu (Masterplan HafenCity) został uchwalony przez 

Senat Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburga w dniu 29 lutego 2000 r., a jego realizację planuje się na około 

25 lat. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Freie und Hansestadt Hamburg (Wolne i Hanze atyckie Mia sto 

Ham burg), reprezentowane przez konsorcjum deweloperskie HafenCity Hamburg GmbH.

Ekologiczne aspekty
zagospodarowania przestrzennego

dzielnicy HafenCity w Hamburgu
BOGUSŁAW WOJTYSZYN

1 Hanza – związek europejskich miast nadbałtyckich istniejący w XIII–XVII w., umożliwiający uzyskiwa-

nie przywilejów w handlu.
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ce w odrębnych, szczegółowych pro jektach 

pokon kursowych, ludzką skalę i indy wi dualny 

charakter. Poszczególne zespoły realizo wane 

są stopniowo, według urbani stycznego planu 

podziału procesu rozwoju na 6 faz, z moż-

liwością ich wy dłu żania i skracania tak, by 

można było integrację infrastruktury odręb-

nych inwestycji budowla nych zsynchronizować 

zgodnie ze zmieniają cym się ryn kiem nieru-

chomości i nie dopuścić do roz pro szenia prac 

budowla nych po całym ob szarze HC.

Dobrym przykładem takiego podejścia są 

zre alizo wane w pierwszej fazie roz woju ze-

społy Am Sandtorkai (w obrębie starego por-

tu Sandtorha fen, w sąsiedztwie histo rycznej 

dzielnicy Speicher stadt) i Am Dalmannkai 

(w porcie Grasbrooktorha fen), a także bę-

dące na ukończeniu w dru giej fazie roz woju 

zespoły Am Brooktorkai (w porcie Bro oktor-

hafen) i centralny Übe r s ee quartier (serce no-

wej dzielnicy Ha fenCity w zachod nim porcie 

Mag de burger Hafen). Istotnym proce duralnym 

zabezpieczeniem zarzą dzania pro cesem roz-

woju tej dziel nicy przez spółkę Hafen City 

Hamburg GmbH jest ponad 90% udział wła-

sny gruntów miasta na obszarze HC, które 

wykupiono i zgromadzono w utworzonym 

przez Parlament w 1997 r. „Specjal nym ma-

jątku – mia sta i portu”.

Nowe ekologiczne oblicze centrum 

miasta nad Łabą

Dopiero po 120 latach działal ności por-

tu tereny południowe, od strony Speicher-

stadt w sa mym środku miasta, zaczęły na-

prawdę powracać do tętniącego życiem 

centrum starego Hamburga. W miej scu 

podupadającego, niedostępnego publicz-

nie, najstarszego portowo-przemysłowego 

zaplecza, po wstaje w zalewowej strefie rze-

ki nowoczesna dzielnica utrzymana w at-

mosferze starego porto wego miasta, z róż-

norodną usługowo-mieszkaniową zabudo-

wą o charakterze śródmiej skim. Jak można 

zauważyć, marketingowa rola zrównoważo-

nej architektury krajobrazu w tym tak ol-

brzymim przed sięwzięciu jest nieba gatelna. 

 Powstaje tu wiele wzorcowych, ekologicznych 

przykładów roz wiązań urbani styczno-krajo-

brazowych i architektoniczno-konstrukcyj-

nych, pokazujących jak w Eu ropie na leży 

roz wijać, zgodnie z Agendą 21, miejskie cen-

tra nad wodą. Nowe HC nie jest koncepcją 

zrówno ważonego rozwoju jednego z kolej-

nych podmiej skich „zielonych” zespołów 

mieszkaniowych Ham burga, lecz ogromnym 

pro jektem rewitalizacji zde gradowanej czę-

ści jego cał kowicie zabudowa nego obszaru, 

w którym przemo delowanie „docklandów”2 

wymaga złożonego zarzą dzania infrastruk-

turą w zanieczysz czonym gruncie.

Ze względu na odcinki objęte żeglugą 

morską na Łabie, stare ściany nabrzeży ba-

senów portowych Hafen musiały być odno-

wione lub zrekonstruowane, a nowa zabu-

dowa dzielnicy dobrze zabezpieczona przed 

okresowymi powo dziami. Główna linia wa-

łów prze ciwpowodziowych Hamburga prze-

biega wzdłuż Zollkanal (Kanału Celnego) 

i nie obejmuje ob szaru wyspy HafenCity. 

Jej dawny teren, położony 4,5–5,0 m n.p.m., 

ulegał sporadycz nym podtopieniom. Z punk-

tu widzenia miasta, całkowite obwałowanie 

nowego HC utrudniłoby obsługę żeglugi 

morskiej, uniemoż liwiłoby krajobra zowy 

wgląd i bezpośredni kon takt z wodą, a tak-

że znacznie opóźniłoby rozpoczęcie przebu-

dowy dzielnicy, a to podwyższyłoby rów nież 

jej początkowe koszty. Całościowe rozwiąza-

nie tak szerokiego zakresu problemów przy-

niosła nowator ska koncep cja i nowe technicz-

ne metody konstru owania sys temu ochrony 

przeciwpowodzio wej i przeciwpoża rowej na 

wodzie, z moż liwością etapo wania jego reali-

zacji w poszczególnych ze społach zabudowy, 

według faz rozwoju jed nostek struktural nych 

Gene ralnego planu zagospodarowa nia prze-

strzennego HafenCity (Masterplan HCH-

2000). Zamiast ob wałowania HC, zastoso-

wano na jego obszarze konstrukcje budowla-

ne pod wyższające teren na 7,5–8,0 m n.p.m. 

pod budowę placów, bu dynków, ulic, mostów 

i parków, pozo stawiając jedy nie na pierwot-

nym poziomie zaprojektowane na brzeżne pro-

menady z pływającymi pomostami przystani 

portowych i z uskokowymi podestami wido-

kowymi z bezpośrednim dostępem do wody. 

Wyjątek sta nowią ulice Am Sandtorkai i Am 

Brooktorkai, biegnące między budującym się 

HC i zabytkową strukturą portową Speicher-

stadt („Miasta spichlerzy”), które podniesiono 

tylko na połowie ich szerokości w celu zacho-

wania po przeciwległej stronie histo rycz nego 

charakteru ciągu starej zabu dowy.

Two rzona w ten sposób nowa topografia 

HafenCity stała się inspirująca dla rozma itych 

roz wiązań archi tekto niczno-krajobrazowych, 

zarówno w skali otwartych przestrzeni publicz-

nych jak i w no wej portowej sylwecie panora-

my nadrzecznej cen trum Hamburga. Dzięki 
2 Dockland – przemysłowy teren zabudowy i urządzeń portowych, znajdujący się przy brzegu morskim lub 

rzecznym.

Ryc. 1. Plan podziału i kolejności realizacji zespołów zabudowy wg Masterplanu HafenCity Hamburg – 2000.

Alster

Rathaus

Speicherstadt

Elbe
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szerokiej pleja dzie renomowa nych w świe-

cie firm ar chitektonicznych i budowla nych, 

które wyło nione zostały w ramach między-

narodo wych konkur sów urbanistyczno-kra-

jobra zowych i archi tekto niczno-budowla-

nych, wy dzielone w Ma ster planie zespoły 

projek towanej zabudowy uzyskują w relacji 

z wodą uroz maicony indywi dualny charak-

ter i zróżnico wane układy. Główną osno-

wę urbani styczną nowej dziel nicy tworzy 

układ prome nad, parków i placów ze skwe-

rami i przystaniami wod nymi, co znacznie 

zwiększyło procen towy udział powierzchni 

biologicznie czynnych. W planie na układ ten 

przezna czono 20% całego obszaru HC. Otwarte 

przestrzenie, z pra wem publicznego do stępu, 

obej mują 34 ha zapro jektowa nej po wierzchni 

wody i 22 ha powierzchni gruntu. Po zwoliło 

to, zgodnie z oczekiwa niami mieszkań ców 

i użytkow ników HC, na wprowadze nie gęstej 

sieci krótkich ciągów pie szych i rowero wych, 

od izolo wanych od ruchu zmotoryzowanego 

(w tym około 30% zwią zanych z wodą), co 

zachę ca do po zosta wienia sa mocho dów poza 

ob szarem cen trum.

Wyraźnie widać, jak zrównoważony 

kra jo braz otwar tych przestrzeni publicz-

nych coraz bardziej nabiera śród ziemno-

mor skiego charak teru dzięki realiza cji, 

w fazie pierwszej (2000–2005) i drugiej 

(2005–2010) roz woju zachodniej HC, zwy-

cięskich w kon kur sach projektów dwóch 

firm archi tekto nicznych z Barce lony: proj. 

w Sand torkai (1) i Dalmannkai (2) – firma 

EMBT Associated Ar chitects (2002), a proj. 

w Mag debur gerhafen (4) – firma BB+GG 

arquitec tes – Beth Gali (2006). W tym sa-

mym czasie przy opracowywaniu urbani-

styczno-krajo brazowej koncep cji strefy przej-

ściowej między Speicher stadt i Hafen City 

uczestni czyły dwie zwycięskie niemieckie 

firmy: proj. wzdłuż Sandtorkai – firma BHF 

Land schaft sarchi tek ten Kiel, a proj. wzdłuż 

Brooktorkai (3) – firma z Ham burga WES & 

Partner Landschaftsar chitek ten. Na szcze-

gólną uwagę w zrealizowanej za chodniej 

części zabudowy HC za sługują otwarte pu-

bliczne przestrzenie, takie jak zbudowana pro-

menada Sandtorkai wzdłuż basenu portowego 

Sandtorha fen wraz z utwo rzonym na jego 

końcu amfi teatral nym placem Magellan Tar-

rassen, na któ rego prze dłuże niu, po stro nie 

Übe rseequartier (5), po wstaje Sandtorpark 

oraz pro menada Dalmannkai, z półpry wat-

nym skwe rem Vasco Da Gama Platz wzdłuż 

ba senu porto wego Grasbro okhafen (6) wraz 

z utworzo nym na jego końcu, peł nym ziele-

ni placem Marco-Polo-Tarras sen. Na jego 

przedłużeniu, po stronie Strand Kai (7), urzą-

dzono mały plac zabaw Spielplatz „Wyspa 

skarbów”, z wieżą widokową View Point, 

obok powstającego parku gier Grasbro ok-

park z budo waną stacją me tra.

Ryc. 2. Makieta struktury zagospodarowania przestrzennego dzielnicy portowej według Masterplanu HafenCity Hamburg – 2006.

Ryc. 3. Widok na wielki plac budowy zespołu Überseequartier w dawnym porcie Magdeburger Hafen – wrzesień 2009 r.
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fotoreportaż

na ostatniej stronie!

Promenadę Sandtorkai, zgodnie z mot-

tem „rosnące miasto”, utworzyło na początku 

budowy HC osiem uszere gowanych osob no, 

różniących się wizualnie budynków – 3 biu-

rowce i 5 mieszkal nych – wzniesio nych na spe-

cjalnej konstrukcji na brzeża portu, której wnę-

trza prze zna czono na ga raże, a górne przestrze-

nie między budynkami na miejsca widokowe, 

które będą pełniły również funkcję plat form 

pomocni czych w czasie powodzi. W ten sposób 

na poziomie zalewowym rozloko wano w HC 

około 40 tys. miejsc do garażowania indywidu-

alnego. Warstwy osłonowe beto nowej ściany 

konstrukcji nabrzeża, dzięki neu tralnemu ko-

lorowi, dały wyrazisty w gląd w prze strze nie 

między wolno stojącymi budyn kami, na histo-

ryczną zabudowę Spei cher stadt. Lekkie wysu-

nięcie ścian fasadowych budynków w kierun-

ku wody zmniej szyło optycznie wrażenie sto-

sunkowo wą skiego na brzeża samej promenady 

nad wodą, wzdłuż basenu portu. Wraz z grą 

światła i cienia od bu dynków górujących nad 

promenadą, krótkie od cinki stopni do siedze-

nia two rzą rytm na całej dłu gości ścian kon-

strukcji wyniesienia, a użyte na kon struk cji 

wy niesienia mate riały, jak drewno, stal, klin-

kier i szeroko zastosowana kostka gra nitowa 

oraz płyty betonowe na po ziomie prome nady, 

odtwarzają dawny klimat starego portu w no-

wej krajobrazowej oprawie. Prome nada, po-

przez obszerne schody i rampy, pro wadzi nas 

historyczną kładką do zakrzywionych pomo-

stów, unoszących się na wodzie utwo rzonego 

Tradition sschiffhafen („Tra dycyjnego portu stat-

ków”). W starym basenie portu Sandtorha fen 

zacu mowano do zwiedza nia 20 zabyt kowych 

ża glowców i parow ców.

Prome nadę Dallmankai tworzy od połu-

dnia, nad wodą, sze reg małych, pry watnych, 

półpry wat nych i publicznych przestrzeni, obsadzo-

nych drze wami wiśni i wierzby. Są tu też spe-

cjalnie wymo delowane meble z miejscami do 

siedzenia. Dalej, od zachodu, za komponowano 

na czterech poziomach pasy zieleni, sty kające 

się ze schodami prowadzącymi do wiel kiego 

gmachu – budowanej w murach dawnego spi-

chlerza hali kon certowej Elbphil harmo nie. Luk-

su sowe apartamenty z dziedzińcami w zieleni, 

do stępnymi wyłącz nie dla ich mieszkańców, 

prze platają się z rozmaitymi obiektami gastrono-

micz nymi, gdzie w patio z wido kiem na wodę 

i przyszłą przystań łodzi sporto wych, można 

mile spędzić czas gdy jest słońce i ładna pogoda. 

Nowa zabudowa wzdłuż promenady i w całym 

HC pod lega ekologicznej certyfikacji (HafenCi-

ty Ecolabel). Certyfika cja budynków przepro-

wadzana jest w zakresie zmniej szenia zużycia 

energii pierwotnej poniżej normy, podwyższe-

nia poziomu efektywno ści zastosowa nych urzą-

dzeń energoosz czędnych i systemu odzyskiwa-

nia zużytej wody, zwiększania procentowego 

udziału ekologicznych materiałów budowla nych 

o dużej trwałości i urządzeń bezob sługowych, 

przy uwzględnieniu także powierzchniowego 

udziału – na parterze budynków – funkcji usłu-

gowych (niemieszkal nych). W celach marketin-

gowych, preferujących oprócz wysokiej ja kości 

niż sze koszty realizacji i eksploatacji budyn-

ków, przewi dziano również dwa rodzaje cer-

tyfikatu: srebrny i złoty. Na szcze gólną uwagę 

zasługuje realizacja nowatorskiego pomysłu na 

zintegrowany, ekolo giczny system grzewczy 

dla całej dziel nicy, który, zgodnie z ustalenia-

mi zrównoważonego planu HC (Masterplan 

HCH-2000), wyłoniony został w międzyna-

rodowym konkursie według przyjętych kry-

teriów: po dzielności, indywidualności, zróżni-

cowania i samodzielności. Zwycięski projekt 

wpro wadził dużą dywersyfikację źródeł i ich 

ła twą wy mienność. Uwzględnił możliwość wy-

korzystania kombinacji miejskiej sieci ciepłow-

niczej i lokalnych kotłowni, przewidział również 

zastosowanie różnorodnych paliw i rozmaitych 

generacji rozwiązań pozyskiwania ciepła o ni-

skiej emisji CO2, wspomaganych kolektorami 

słonecznymi tak, by jednocze śnie wraz z roz-

wojem HafenCity, istniała możliwość stałej, 

sukcesywnej modyfikacji tech nologicznej za-

silania układu energetycznego.

Podsu mowując, wyraźnie widać, jak eko-

logiczne po dejście w prze strzennym zagospo-

darowaniu miasta wywarło silny wpływ na 

urbanistykę i architek turę, a w konse kwencji na 

tworzący się zrównoważony krajobraz – nowe 

ekolo giczne oblicze rewita lizowanej dziel nicy 

HafenCity nad Łabą, w centrum Hamburga.

DR INŻ. ARCH. BOGUSŁAW WOJTYSZYN

Materiały źródłowe dostępne w redak-
cji i u autora artykułu.

Ryc. 4.  Stary Kanał Celny z historyczną, portową zabudową Speicherstadt w HafenCity (po lewej) 
i nabrzeżem śródmiejskim zabudowy Hamburga (po prawej)

Ryc. 5.  Zabudowa promenady Sandtorkai wyniesiona ponad poziom wody powodziowej z tarasami 
widokowymi, w prześwitach widoczna historyczna zabudowa Speicherstadt.
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KKluczem do sukcesów w ochronie środo-

wiska jest więc przede wszystkim likwi-

dacja biedy. Zwrócono na to uwagę podczas 

szczytu Ziemi w roku 2002 w Johannesbur-

gu, gdy podsumowywano realizację zamie-

rzeń po konferencji w Rio de Janeiro w roku 

1992. Wtedy to opublikowano dane na temat 

nierówności społecznych. Dla wielu były one 

sporym zaskoczeniem. Okazało się, że 20% 

najbogatszych mieszkańców naszego globu 

posiada około 80% dóbr, a 20% najbiedniej-

szych ma zaledwie 1,8% majątku Ziemi.

10 lat później konferencja w Johannesburgu 

(Rio+10) pokazała, że nierówności społecz-

ne nie tylko nie maleją, lecz się powiększają. 

Okazało się bowiem, że w roku 2002 15% 

najbogatszych ma około 80% majątku Ziemi 

i że proces ten się pogłębia. Za największy pro-

blem uznano zwiększające się obszary biedy, 

bezrobocia, braku wykształcenia i dostępu do 

podstawowych osiągnięć cywilizacji.

Niezależnie od przyczyn, nierówności 

społeczne powodują, że ochrona środowi-

ska schodzi na dalszy plan. Głodni i biedni 

nie mają nic do stracenia, są coraz bardziej 

zdeterminowani by starać się walczyć o prze-

życie, o polepszenie warunków bytowania. 

Narastają nastroje frustracji, agresji, dążenia 

do poprawy bytu poprzez przemoc, rabunek, 

rozruchy społeczne i rewolucje. Bieda rodzi 

też fale emigracji zagrażające krajom boga-

tym, które coraz bardziej bronią się przed 

emigrantami. W tej sytuacji w krajach bied-

nych zdecydowane pierwszeństwo ma wal-

ka z głodem i przestępczością, a nakłady na 

poprawę stanu środowiska są społecznie nie-

akceptowane. Dla stworzenia warunków fi-

nansowania poprawy stanu środowiska ko-

nieczne jest więc przede wszystkim podnie-

sienie poziomu życia poprzez zaspokojenie 

niezbędnych, podstawowych potrzeb.

Już w Rio de Janeiro postanowiono, że 

kraje bogate będą łożyły na poprawę poziomu 

życia w krajach biedbych 0,7% swojego do-

chodu narodowego. I łożą... ale tylko 4 kraje 

– Holandia, Szwecja, Dania i Luksemburg. 

Reszta też pomaga, ale w znacznie mniejszym 

stopniu, często sporadycznie, biorąc udział 

w niesieniu doraźnej pomocy, gdy gdzieś klę-

ska głodu wymaga natychmiastowego wspar-

cia żywnościowego i medycznego.

Dziesięć lat temu ONZ postanowiło zli-

kwidować skrajną biedę – był to najważniejszy 

z ośmiu Millenijnych Celów Rozwoju (MCR). 

Postanowiono, że w ciągu 15 lat, a więc do 

roku 2015, liczba ludzi żyjących za mniej niż 

1 dolara dziennie powinna zostać obniżona 

o połowę. W 1990 roku było ich około 1,8 mld, 

dziś jest około 1,4 mld i za 5 lat może uda się 

osiągnąć 900 milionów. Zapewne zostanie 

to uznane za sukces (o 900 mln mniej!), ale 

krytycy zwrócą uwagę, że nie można mówić 

o sukcesie, jeśli nadal pozostaje 900 mln gło-

dujących. Wyjście ze skrajnej biedy 900 mi-

lionów jest niewątpliwie krokiem w dobrym 

kierunku i należy go ocenić pozytywnie. Na-

suwa się też skojarzenie, że jest to efekt ONZ-

owskiej pomocy rozwojowej i tak często jest 

to przedstawiane. Tymczasem kraje, w któ-

rych najbardziej zmniejszyła się liczba ludzi 

żyjących za mniej niż 1 dolara dziennie, nie 

otrzymały z ONZ ani dolara.

Niewiele na to wskazuje. A problem jest fundamentalny, gdyż bez likwidacji, a przynajmniej ograniczenia biedy, nie 

da się rozwiązywać problemów ochrony środowiska. Trzeba jasno powiedzieć, że ochrona środowiska nie udała się 

jeszcze w żadnym biednym kraju. Udała się częściowo i w różnym stopniu w niewielu krajach bogatych.

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Czy bogata Północ jest gotowa 
pomóc biednemu Południu?

Zabudowa miasteczka łączy 
miejsca pracy i zamieszkania (Indie)
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JJak to się stało, że bez pomocy zewnętrz-

nej kraje o największej liczbie głodujących 

osiągnęły radykalne ich zmniejszenie? Jeśli 

nie pomoc finansowa, to co spowodowało 

poprawę tego stanu?

Brazylia. Niebywale wysokie poparcie 

dla urzędującego już drugą kadencję pre-

zydenta Lula da Silva – 80%! Tak duże po-

parcie zawdzięcza on m.in. około 20 mln 

Brazylijczyków, którzy w ciągu 8 lat jego 

prezydentury wyszli z biedy, tj. życia za 

1,25 dolara dziennie. W Brazylii wdrożono 

programy pomocy społecznej finansowane 

z wpływów z eksportu i stworzono warunki 

rozwoju dla tych, którzy przez 8-10 lat nie 

mieli szans na godne życie (wielopokole-

niowa bieda, brak wykształcenia, przestęp-

czość). Program Bolsa Familia zakładał wy-

płatę zasiłków socjalnych pod warunkiem, 

że dzieci chodzą do szkoły i poddawane są 

badaniom lekarskim. Korzysta z niego oko-

ło 12,5 miliona rodzin. Odkrycie złóż ropy 

naftowej na Atlantyku daje nadzieję na dal-

szą poprawę życia. Minimalna pensja jest 

regularnie, corocznie podwyższana. Przy-

znanie Brazylii organizacji dwu wielkich 

imprez światowych – finałów mistrzostw 

świata w piłce nożnej w roku 2014 i igrzysk 

olimpijskich w roku 2016 – dało impulsy dla 

gospodarki i pracę. Brazylia nie korzysta 

z pomocy rozwojowej i wyciągnięcie z bie-

dy milionów ludzi odbyło się poza ONZ-

owskim systemem, uważanym za niezbędny 

dla poprawy bytu.

Chiny – to obecnie totalitaryzm politycz-

ny połączony z liberalizmem gospodarczym. 

W roku 1980 ponad 800 mln ludzi żyło na po-

ziomie poniżej 1,25 dolara dziennie, w roku 

2010 już tylko 208 mln. Chiny weryfikują 

przekonanie, że przenoszenie się ludzi do miast 

jest czymś złym, a powiększające się miasta są 

pułapką dla biednych. Gdyby nie urbanizacja, 

to ponad pół miliarda Chińczyków biedowa-

łoby na wsi. A w mieście pracują efektywniej. 

Też wyzyskiwani przez system, ale jakość ży-

cia jest nieco lepsza. Mając wybór – albo 12 

godzin dziennie przy taśmie lub na budowie, 

albo od wschodu do zachodu słońca w błocie 

na polach ryżowych – wybrali miasta. Skutki 

widać – mają na życie niewiele, ale posyłają 

jeszcze zarobki na wieś. Znikają z mapy gło-

du. Pomoc rozwojowa ONZ = 0.

Indie. Największa demokracja świata – 

ponad 1 miliard ludzi. Chaos – ale miliony 

drobnych przedsiębiorstw, które dzięki mi-

krokredytom jakoś funkcjonują. W skrajnym 

ubóstwie żyje 500 milionów ludzi, ale około 

500 milionów wyszło z tej strefy w ciągu 20 

lat. To właśnie w Indiach udał się ekspery-

ment z aktywizacją najuboższych z pomocą 

drobnych pożyczek, tzw. mikrokredytów. 

Wynosiły one po kilka dolarów i... były pra-

wie zawsze zwracane z osiąganych zysków. 

Muhammad Yunus dostał w roku 2006 na-

grodę Nobla za teorię mikrokredytów, a życie 

zweryfikowało ją pozytywnie. Pomoc ONZ 

– prawie 0, jeśli nie liczyć doraźnych akcji 

humanitarnych.

Do grona krajów, w których zmniejszyła 

się liczba najuboższych, należą kraje Ame-

ryki Południowej, w których wewnętrzne 

reformy i niewielka pomoc rozwojowa dały 

efekty. Argentyna, Chile, a nawet Wenezu-

ela (dochody z ropy naftowej) są tego przy-

kładem. Ale skala tych dokonań, w porów-

naniu z wcześniej wymienionymi krajami. 

jest znacznie mniejsza.

SSzacuje się, że 30 lat temu najubożsi sta-

nowili 1/3 ludności świata, a obecnie 

jest to 1/5 globalnej populacji. Jeszcze nig-

dy w swojej historii ludzkość nie odniosła 

tak masowych sukcesów w walce z biedą 

w tak szybkim tempie, na przestrzeni jedne-

go pokolenia. I faktem jest, że system pomo-

cy międzynarodowej nie pomógł żadnemu 

z krajów, które osiągnęły znaczący sukces 

w zmniejszaniu obszarów biedy (Brazylia, 

Chiny, Indie, kraje Ameryki Południowej). 

W każdym z nich biedę ogranicza się w inny 

sposób, ale wszędzie fundamentem jest silny 

i trwały rozwój gospodarczy oraz... brak ze-

wnętrznej pomocy rozwojowej, czyli transferu 

pieniędzy z innych krajów. Bo to powoduje 

wyhamowanie rozwoju, uzależnienie od tej 

pomocy i utrwalenie status quo.

Są oczywiście kraje, które bez pomocy 

zewnętrznej narażone byłyby na klęskę gło-

du, rozruchów społecznych i wojny domowe. 

Dla nich natychmiastowa (coroczna) pomoc 

jest nieodzowna. Należą do nich:

– Burundi (50% dochodu narodowego),

– Gwinea Bissau (35% dochodu naro-

dowego),

– Sierra Leone (33% dochodu narodo-

wego).

W ONZ uznano, że jeśli kraje rozwi-

nięte przeznaczą 0,7% dochodu narodowe-

go dla krajów najbiedniejszych, to w cią-

gu pokolenia uda się zlikwidować biedę. 

Pomysł nie został potwierdzony żadnymi 

precedensami w historii, ale stanowi pod-

stawę myślenia w państwach tworzących 

system pomocy międzynarodowej. System 

jest niewydolny, ale daje samozadowolenie 

z humanitarnych misji.

Dambisa Moyo, zambijska ekonomistka, 

w roku 2009 wydała pracę pt. „Dead Aid” 

(„Martwa pomoc”). Domaga się likwida-

cji systemu uzależniającego państwa ubogie 

Uliczny warsztat pracy – 
szycie kołder (Katmandu, Nepal)
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od transferu pieniędzy z krajów bogatych 

i wprowadzenia krajów biednych w świa-

towy system wolnego rynku. Kraje boga-

tej Północy tego nie chcą, gdyż byłaby to 

zbyt duża konkurencja w wymianie han-

dlowej, która zmieniłaby układ sił na świe-

cie. Zamiast konkurencji kraje bogate wolą 

tak „pomagać”, by utrzymać kraje biedne 

w sytuacji, w jakiej się znajdują od II woj-

ny światowej, tj. od 60 lat. W dyskusji na 

temat pomocy rozwojowej stale padają te 

same argumenty: lepiej budować studnie niż 

nie budować, lepiej by były przychodnie dla 

dzieci niż miałoby ich nie być, my dajemy 

– oni biorą. To trudno potępić.

BBez względu na chwalebne intencje, pomoc 

czyni więcej złego niż dobrego, gdyż po-

woduje powstanie szkodliwych mechanizmów 

uzależniających, wypierających własną inicja-

tywę i konieczność wypracowania własnych 

podstaw rozwojowych dla gospodarki. Stały 

dopływ gotówki do władz deformuje stosunki 

miedzy nimi a społeczeństwem. Głównym 

zadaniem rządu kraju-beneficjenta staje się 

negocjowanie zagranicznych dotacji. Społe-

czeństwo zaś powinno być wdzięczne za sku-

teczne zabiegi, choć jest przez to pozbawione 

podstawowego narzędzia wpływu na władze. 

Korupcjogenny system rozdzielnictwa dóbr 

pomocowych utrwala się. W takich warun-

kach lokalne inicjatywy i próby wzrostu go-

spodarczego skazane są na niepowodzenie, 

gdyż miejscowe produkty i żywność prze-

grywają w konkurencji z darowanymi, ale 

dotowanymi w krajach pochodzenia (np. do-

płatami do produkcji rolniczej).

Jest jeszcze jeden czynnik stanowiący 

istotną pomoc dla krajów biednych i po-

zostających poza oficjalną pomocą ONZ. 

Są to pieniądze od emigrantów przesyłane 

swoim rodzinom. Według Banku Świato-

wego jest to około 440 mld dolarów w roku 

2010, a więc suma trzykrotnie większa od 

oficjalnej pomocy rozwojowej. Bank sza-

cuje, że z tego około 325 mld dolarów tra-

fi do krajów rozwijających się (raport „Mi-

gration and Remittances Factbook 2011”). 

Według prognoz Banku za dwa lata łączna 

ilość pieniędzy od imigrantów sięgnie 500 

mld dolarów. Co ciekawe, tego nie inicjo-

wały żadne programy rozwojowe, jest to 

wyłącznie zasługą inicjatywy, zaradności, 

odwagi i pracowitości samych obywateli, 

którzy podjęli trud emigracyjnej pracy, czę-

sto nielegalnej, niskopłatnej i w trudnych 

warunkach, ale stanowiącej istotną pomoc 

dla pozostającej w ojczyźnie rodziny.

Przekazy pieniężne są ważnym źró-

dłem wsparcia – trafiają bezpośrednio do 

potrzebujących, są racjonalnie zagospoda-

rowane i nie podlegają (częściowemu w naj-

lepszym przypadku) roztrwonieniu przez 

instytucje pośredniczące i skorumpowane 

elity władzy. 

Bank Światowy szacuje, że w tym roku 

najwięcej zarobią na emigracji i prześlą do 

swoich krajów mieszkańcy Indii (55 mld 

dolarów) i Chin (51 mld dolarów), a więc 

znów krajów prawie niekorzystających z po-

mocy ONZ. W niektórych państwach po-

moc od emigrantów stanowi podstawowe 

źródło utrzymania obywateli lub pozwala 

na istotną poprawę poziomu życia. W wielu 

biednych krajach – jak Mołdawia, Lesotho, 

Nepal, Samoa, Tonga – pomoc od emigran-

tów wynosi około 20% PKB, a w Tadży-

kistanie aż 35% PKB. Bez tej pomocy od 

własnych obywateli kraje te byłyby skaza-

ne na doraźną pomoc ONZ, co by jeszcze 

bardziej utrwaliło w nich biedę.

Co ciekawe, dużym utrudnieniem, a cza-

sami nawet barierą utrudniającą proces za-

rabiania na emigracji i wspomagania swoich 

rodzin, są wysokie koszty przelewów pie-

niężnych. Według Banku Światowego obni-

żenie ich o 5% pozwoliłoby na zaoszczędze-

nie aż 16 mld dolarów. Bank podaje przy-

kłady – przesłanie 500 dolarów z Australii 

do Papui Nowej Gwinei kosztuje średnio 65 

dolarów, przesłanie 200 dolarów z Tanza-

nii do Kenii kosztuje 47 dolarów. A więc, 

ponad 20% sumy wynoszą prowizje banko-

we, co zniechęca do korzystania z tej formy 

przesyłania pieniędzy. Banki z chęci zysku 

zarabiają nawet na najuboższych nie oferu-

jąc żadnych ułatwień dla klientów, dzięki 

którym, nawet przy obniżonej prowizji, nie-

źle by zarabiały.

WWedług Agendy ds. Wyżywienia i Rol-

nictwa ONZ, do najbardziej uzależnio-

nych i głodujących krajów Afryki należy Czad, 

Demokratyczna Republika Kongo, Erytrea, 

Etiopia i Sierra Leone, gdzie odsetek najuboż-

szych wynosi 30%. Tam permanentny kry-

zys pogłębia się. Pomoc w postaci transferu 

pieniędzy, dotowanych wyrobów gotowych 

i żywności, wraz z dodatkowymi warunka-

mi (które zwykle służą interesom darczyń-

cy), nie spełnia głównego zadania jakim jest 

trwała likwidacja biedy poprzez wzrost go-

spodarczy. Konieczne są zmiany i ocena rze-

czywistej efektywności udzielanej pomocy. 

Otwarty pozostaje problem, czy bogata Pół-

noc jest gotowa do tego, by zamiast pomagać 

Południu jak dotychczas, zaczęła je trakto-

wać jak równorzędnego partnera.

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Studnia w centrum wioski zapewnia 
przynajmniej wodę do picia, ale nie zapewnia 

wystarczającego standardu życia (Indie)
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WPROWADZENIE

Wszystkie ułomności działania rynku 

gospodarczego, będące przejawami ogólnie 

rozumianej niedoskonałości rynku („market 

failure”), wynikają ze specyficznych cech pod-

miotu lub przedmiotu wymiany gospodarczej. 

Idealna ekonomia wolnorynkowa w duchu 

Adama Smitha zakłada złożenie rynku z ide-

alnych podmiotów, tzw. w pełni poinformowa-

nych, racjonalnych maksymalizatorów własne-

go zysku, obracających doskonale „elastycz-

nymi” przedmiotami, tj. dobrami swobodnie 

pomnażalnymi, przenośnymi i wykluczalnymi. 

Ponadto, mechanizmy klasycznej ekonomii 

dobrze się sprawdzają jedynie w przypadku 

braku przymusu stron do zawarcia transak-

cji. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku 

braku drastycznych różnic potencjału gospo-

darczego pomiędzy kontrahentami i wymia-

ny dóbr nie będących niezbędnymi do życia. 

Z wymienionymi „laboratoryjnymi” warun-

kami obrotu gospodarczego mamy jednak do 

czynienia dość rzadko. Podmioty gospodar-

cze podejmują często nieracjonalne decyzje, 

wynikające np. z mechanizmów psychologii 

tłumu lub po prostu z niewiedzy lub inercji, 

natomiast niektóre przedmioty wymiany są 

rzadkimi dobrami, których nie da się produ-

kować i, co gorsze, są dobrami niezbędnymi 

do życia. Nieracjonalne decyzje gospodarcze 

powodują gwałtowne załamania gospodarcze, 

preferowanie działań przynoszących szybkie 

lecz nietrwałe zyski, marnotrawstwo szczu-

płych zasobów naturalnych, itp. Szczególna 

ułomność przedmiotów wymiany wolno-

rynkowej dotyczy powszechnie dostępnych 

zasobów wspólnych, z których każdy może 

swobodnie korzystać, lecz ich dostarczanie na 

rynek nie przynosi korzyści ekonomicznych. 

Właśnie cecha niewykluczalności przedmiotu 

wymiany jest główną przyczyną dwu ułomno-

ści rynku, mających najpoważniejsze skutki 

środowiskowe – obecności na rynku efektów 

zewnętrznych i dóbr publicznych. 

EFEKTY ZEWNĘTRZNE

Efekty zewnętrzne (eksternalia) są to skut-

ki działań, których konsekwencji nie ponoszą 

ich sprawcy. Samuelson i Nordhaus podają 

następującą definicję efektów zewnętrznych: 

„Z efektem zewnętrznym mamy do czynienia 

wtedy, gdy postępowanie danej jednostki 

oddziałuje na poziom dobrobytu innych, 

a nie znajduje to żadnego odbicia w trans-

akcjach pieniężnych na rynku”. W zależności 

od negatywnego bądź pozytywnego charak-

teru efektów działań, skutki zewnętrzne są 

kosztami bądź zyskami zewnętrznymi (Sa-

muelson, Nord haus 1999). Teorię korzyści 

i kosztów społecznych, opartą na rozbież-

nościach pomiędzy interesem publicznym 

i prywatnym, opracował w latach 30. XX w. 

Pigou (1932).

Główną przyczyną istnienia efektów ze-

wnętrznych jest niewykluczalność przedmio-

tów wymiany, tzn. brak możliwości wyklu-

czenia z korzystania z niektórych dóbr. Brak 

możliwości kontroli wykorzystania danego 

dobra, powoduje braki możliwości poboru 

opłaty za korzystanie zeń. Dlatego też dobra 

niewykluczalne są najczęściej dostarczane 

przez wytwórcę społeczeństwu za darmo 

lub za cenę niższą od ich faktycznej war-

tości. Dobro dostarczane innym za darmo 

stanowi zysk zewnętrzny. Odwrotna sytu-

acja ma miejsce w przypadku kosztów ze-

wnętrznych, zwanych też kosztami społecz-

nymi. Są one opłacalne z punktu widzenia 

sprawcy, gdyż koszty z definicji ponoszo-

ne są przez społeczeństwo, nie tylko przez 

ich sprawcę. Tym sposobem koszt działa-

nia partykularnego rozkłada się na innych 

członków społeczeństwa. Dlatego na rynku 

występuje nadprodukcja dóbr powodujących 

koszty zewnętrzne (Coase 1960). Kosztem 

zewnętrznym jest najczęściej niszczenie ja-

kiegoś dobra publicznego (np. ciszy, bezpie-

czeństwa publicznego, zatruwanie powietrza, 

marnowanie pracy społeczeństwa, wartości 

wizualnej krajobrazu, degradacja przyrody, 

wartości kulturowych, społecznych).

Czy gospodarowanie zasobami środowiskowymi powinno się pozostawić wolnemu rynkowi? Zwolennicy całkowicie 

liberalnej ekonomii wydają się nie dostrzegać problemu niedoskonałości działania rynku. Rynek wymiany gospodar-

czej obarczony jest różnego rodzaju ułomnościami, powodującymi, że nie zapewnia maksymalizacji całościowej, 

ogólnospołecznej racjonalności gospodarki. Tym samym rynek, pozbawiony korekty ułomności, nie gwarantuje 

trwałości i stabilności rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Ułomnościami rynku, wywołującymi najdalej idące skutki 

gospodarcze, społeczne i ekologiczne, są zjawiska dóbr publicznych i efektów zewnętrznych działań gospodarczych. 

Niedoskonałość rynku dóbr środowiskowych uznaje się za główną przyczynę postępującej degradacji środowiska 

naturalnego (Broesse 1994; Pearce, Turner 1990).

TOMASZ ZABOROWSKI

UŁOMNOŚCI RYNKUUŁOMNOŚCI RYNKU
DÓBR ŚRODOWISKOWYCHDÓBR ŚRODOWISKOWYCH
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Na skutek ubocznego charakteru oraz nie-

uwzględnienia w cenie produktów, efekty ze-

wnętrzne są często niezauważane i pomija-

ne w całościowym rachunku ekonomicznym 

(Garrod, Whitby 2005).

W przypadku występowania kosztów ze-

wnętrznych, ceny na rynku nie odzwiercie-

dlają krańcowych kosztów społecznych, lecz 

prywatne koszty krańcowe (Samuelson, Nord-

haus 1995). Sytuacja taka powoduje pozorną 

nieopłacalność pewnych działań i, wypacza-

jąc całościowy obraz rynku, jest szkodliwa 

ogólnospołecznie. Tym sposobem, obecność 

kosztów zewnętrznych prowadzi do niewła-

ściwej alokacji zasobów w postaci zbyt du-

żej konsumpcji lub nieracjonalnej produkcji 

(Kamerschen i in. 1991). Obecność na rynku 

eksternaliów oznacza sztuczne promowanie 

przezeń działań generujących koszty zewnętrz-

ne oraz niedobór działań przynoszących zyski 

zewnętrzne. Wolnorynkowy obraz obecno-

ści eksternaliów, wynikający z nieuniknionej 

niewykluczalności pewnych dóbr, uzupełnia 

także interwencjonizm państwowy, który czę-

stokroć zamiast niwelować ułomności wol-

nego rynku, wzmaga je. 

Na zasadzie wyżej opisanego mechani-

zmu, działania obarczone niskimi kosztami 

zewnętrznymi lub generujące zyski zewnętrz-

ne, nie wytrzymują konkurencji z działaniami 

mającymi wysoki udział kosztów zewnętrz-

nych. Sytuacja taka ma miejsce np. w przy-

padku różnych rodzajów transportu. Pozorna 

„nieopłacalność” transportu kolejowego wy-

nika z nierównej konkurencji z transportem 

samochodowym, obarczającym całe społe-

czeństwo kilkukrotnie większymi koszta-

mi zewnętrznymi, a więc nie ponoszony-

mi przez użytkowników (EEA 2007). Są to 

koszty budowy i utrzymania infrastruktury 

drogowej, terenów zajętych przez drogi, wy-

padków, zanieczyszczenia środowiska i degra-

dacji przyrodniczej, hałasu, policji drogowej 

i.in.  Podobnie jest w przypadku konkurencji 

zwartej zabudowy miejskiej z rozproszoną 

zabudową typu podmiejskiego, która degra-

duje krajobraz i przyrodę, wzmaga problemy 

transportowe, przy czym wnosi najczęściej 

niewiele wartości społeczno-kulturowych. 

Kosztów tych negatywnych konsekwencji 

rozpraszania się zabudowy nie ponoszą jej 

użytkownicy, lecz całe społeczeństwo, wśród 

nich podmioty generujące i będące ich prze-

ciwieństwem dobra publiczne.

DOBRA PUBLICZNE 

Niewykluczalność potencjalnych użyt-

kowników pewnych dóbr powoduje pro-

blem obecności w systemie gospodarczym 

dóbr, za które racjonalny maksymalizator 

własnego zysku nie chce płacić. Dobra tego 

typu to tzw. dobra publiczne. Ponieważ do-

stawca dobra publicznego nie może legalnie 

zapobiec używaniu dobra przez innych, nie 

może nikogo zmusić do uiszczenia należą-

cej mu się z tego tytułu opłaty. W przypad-

ku dóbr publicznych zawsze pojawia się więc 

problem tzw. pasażerów na gapę („free ri-

ders”), którzy korzystają z owych dóbr, nie 

ponosząc stosownych opłat (Pugh 1996, Mat-

czak 2000) – nikt nie chce płacić za dobro, 

które i tak jest powszechnie dostępne. Do-

bra publiczne, to dobra „przynoszące zyski 

wszystkim członkom społeczności”; co wię-

cej „nikt nie może zostać wyłączony z dobro-

dziejstw, które przynoszą”. Dobra doskonale 

prywatne natomiast „przynoszą korzyści tylko 

tym, którzy je posiadają” (Kamerschen i in. 

1991). Problem związany z istnieniem dóbr 

publicznych polega na tym, iż wolny rynek 

nie jest w stanie sam zapewnić ich dostarcza-

nia. Ponieważ za dobra publiczne nie da się 

bezpośrednio pobrać opłaty, zachwiany jest 

mechanizm rynkowy regulujący ich produk-

cję. Dostarczanie dóbr publicznych na rynek 

jest nieopłacalne, gdyż nie da się w ich przy-

padku wyegzekwować „praw producenckich” 

(Garrod, Whitby 2005), dlatego z istnieniem 

dóbr publicznych wiąże się problem ich sta-

łego niedoboru (Pigou 1932). W przypad-

ku dóbr rzadkich „może to doprowadzić do 

nieefektywnej alokacji lub nawet całkowi-

tego zniszczenia zasobów” – jak to ujmują 

Samuelson i Nordhaus – „wolność użytko-

wania wspólnego dobra rujnuje wszystkich” 

(Samuelson, Nordaus 1999).

Opisany mechanizm sprawdza się w przy-

padku niektórych sposobów wykorzystania 

zasobów środowiskowych, posiadających 

znamiona dóbr publicznych. W tym miej-

scu należy zaznaczyć, że dóbr doskonale pu-

blicznych jest niewiele, gdyż oprócz warunku 

niewykluczalności, muszą one być jednocze-

śnie nierywalizacyjne i wielokrotne. Cha-

rakter nierywalizacyjny oznacza, że mogą 

być konsumowane jednocześnie przez wielu 

użytkowników bez spadku jakości świadcze-

nia. Wielokrotność dobra natomiast oznacza 

niefinalny sposób używania zasobu będące-

go nośnikiem dobra, tzn. możliwość wielo-

krotnego odnoszenia korzyści z jego kon-

sumpcji (koncepcję finalnych i wielokrot-

nych sposobów wykorzystania zasobów 

można uznać za zmodyfikowane podejście 

do zasobów środowiskowych prezentowane 

przez Garroda i Whitbyego – 2005). Za do-

bra doskonale publiczne, spełniające podane 

warunki, można uznać np. obronę narodo-

wą, systemy stanowienia i egzekucji prawa 

Brak poszanowania krajobrazu
wynika z braku obecności eksternaliów (Syria)
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oraz funkcjonowanie systemu przyrodnicze-

go. Wymienione dobra są przykładami dóbr 

niezbędnych do życia oraz funkcjonowania 

społeczeństwa. Ponieważ są także dobrami 

doskonale publicznymi, dostarczaniem ich 

musi zająć się państwo, jako jedyne ciało 

mogące narzucić wszystkim obywatelom 

opłatę za ich dostarczanie. Państwo powin-

no zapewnić trwałe podstawy życia na swo-

im terytorium poprzez restrykcyjną ochronę 

kluczowych zasobów przyrodniczych oraz 

zapewnienie odpowiedniej jakości środowi-

ska. Powinno także wspierać najbardziej ko-

rzystne, tj. posiadające największe znamiona 

dobra publicznego, wykorzystywanie zaso-

bów przyrodniczych w postaci rekreacji na 

łonie przyrody i w krajobrazie naturalnym. 

Konsumpcja takich dóbr może być łączna 

i równa, dlatego taki rodzaj przeznaczenia 

zasobów środowiskowych można uznać za 

najbardziej społecznie pożądany, tzn. w wa-

runkach niedoskonałego rynku generujący 

najwięcej zysków zewnętrznych. 

POTRZEBA KOREKTY DZIAŁANIA 
RYNKU

Sposobem na ekonomiczną stymulację do-

starczania społeczeństwu dóbr publicznych 

oraz piętnowania ich nadmiernego zużywania 

jest likwidacja eksternaliów, których obec-

ność w gospodarce, jak stwierdzono wyżej, 

zagraża naturalnym zasobom środowisko-

wym. Racjonalnie działające państwo po-

winno wykorzystać system podatkowy do 

niwelacji niedoskonałości rynku, wśród nich 

do ekonomicznej internalizacji (uwewnętrz-

nienia) wszystkich skutków działań gospodar-

czych. Ze względu na powiązanie problemu 

eksternaliów z problemem dóbr publicznych, 

internalizacja oznaczałaby de facto ekono-

miczną promocję dostarczania dóbr publicz-

nych oraz zapobiegałaby ich nieracjonalnemu 

zużywaniu. Internalizację skutków działań 

gospodarczych przy pomocy podatków jako 

pierwszy zaproponował Pigou (Matczak 2000). 

Myśl Pigou podchwycił Coase, twierdzący, 

„że efekty zewnętrzne nie pozwalają dojść 

do optimum w sensie Pareto”. Zdaniem Nie-

mieckiej Akademii Badań nad Przestrzenią 

i Planowania Krajowego, odpowiedzią eko-

nomii na problemy ekologiczne powinna być 

w pierwszym rzędzie internalizacja efektów 

zewnętrznych poprzez podatki, certyfikaty, 

wprowadzenie praw użytkowania i tzw. reguł 

odpowiedzialności (Broesse 1994). Opodat-

kowanie zużycia energii uwzględniające pełną 

internalizację kosztów zewnętrznych proponuje 

Strategia Unii Europejskiej na rzecz trwałe-

go, zrównoważonego rozwoju z 2001 r. (Pyć 

2006), Geise natomiast stwierdza, że system 

opłat powinien gwarantować odzwierciedle-

nie kosztu krańcowego wykorzystania zaso-

bu naturalnego (2000). 

Wyjściowym, fundamentalnym wymogiem 

internalizacji ekonomicznych skutków działań 

gospodarczych jest zaprzestanie publicznego 

subsydiowania działalności przynoszących 

szkody środowiskowe, np. wydobycia i kon-

sumpcji paliw kopalnych (Pyć 2006) oraz 

innych zasobów środowiskowych. Dotowa-

nie konsumpcji i wspieranie wzrostu gospo-

darczego za wszelką cenę, jest niestety cały 

czas dużym problemem: „W 2007 r. rządy 

samych tylko Indii, Chin i krajów bliskow-

schodnich wydały 50 miliardów dolarów 

na dotacje do cen benzyny, oleju opałowe-

go i elektryczności; importowały energię po 

cenach rynkowych, a sprzedawały ją swoim 

konsumentom po cenach obniżonych, pokry-

wając różnicę pieniędzmi z budżetu państwa. 

Przez to utrzymywały sztucznie niskie ceny 

i sztucznie wysoki popyt. Gdyby ceny mogły 

rosnąć stosownie do rynku światowego, po-

pyt by się obniżył, ale na to nie pozwolono. 

W 2007 roku Indonezja przeznaczyła 30% 

budżetu na subsydia do cen energii, a tylko 

6% na edukację” (Friedman 2009).

Fiskalnymi instrumentami polityki inter-

nalizacyjnej mogą być:

– rekompensaty ekonomiczne dla produ-

centów publicznych dóbr środowiskowych,

– subwencje dla działalności generujących 

publiczne dobra środowiskowe,

– ulgi podatkowe dla producentów dóbr 

środowiskowych,

– opodatkowanie finalnego zużycia za-

sobów środowiskowych. 

Opodatkowanie finalnego zużywania 

zasobów środowiskowych można utożsamić 

z opodatkowaniem konsumpcji rozumianej 

jako finalne zużywanie zasobów. Opodat-

kowanie konsumpcji oznacza opodatkowa-

nie m.in. spalania surowców naturalnych, 

będącego głównym czynnikiem zatruwania 

atmosfery Ziemi. Wysokość podatku kon-

sumpcyjnego powinna odpowiadać różnicy 

ceny konsumowanego zasobu i społecznego 

kosztu krańcowego ponoszonego przez spo-

łeczeństwo w związku z jego konsumpcją, 

czyli sumie kosztów zewnętrznych genero-

wanych na skutek konsumpcji zasobu. Należy 

zwrócić uwagę, że zasobami środowiskowy-

mi podlegającymi temu opodatkowaniu po-

winny być nie tylko tzw. surowce naturalne 

(np. paliwa kopalne), ale także np. akweny 

i atmosfera, co oznacza, że za pomocą tego 

rodzaju opodatkowania można jednocześnie 

chronić cenne surowce mineralne oraz śro-

dowisko przed zanieczyszczeniem. 

Postulat opodatkowania finalnego zuży-

wania zasobów środowiskowych zbieżny jest 

z propozycją renty środowiskowej, wysuwaną 

m.in. przez Samuelsona i Nordhausa, będącej 

opłatą za korzystanie ze wspólnych dóbr śro-

dowiskowych (Samuelson, Nordhaus 1999). 

Podatek od używania rzadkich zasobów śro-

dowiska, mający być ceną za używanie śro-

dowiska i jego zasobów, proponuje także Pyć 

oraz Górka. Proponowane i istniejące już po-

datki od zanieczyszczania środowiska również 

wpisują się w kategorię podatku od finalnego 

zużycia zasobów środowiskowych. Ciekawą 

propozycją jest postulat wprowadzenia podat-

ku odpadowego, mającego zobligować produ-

centa do pokrycia pełnych kosztów utylizacji 

jego produktów. Koszty te spadłyby de facto 

na konsumenta, a więc również w tym przy-

padku byłoby to opodatkowanie konsumpcji, 

czyli finalnego zużywania zasobów. Na re-

kompensaty związane z dostarczaniem dóbr 

środowiskowych zwraca uwagę Radziejow-

ski w kontekście właścicieli i dysponentów 

terenów leżących w obszarach parków na-

rodowych. Utrata możliwości swobodnego 

gospodarowania takimi terenami oraz po-

boru podatków w przypadku gmin, powinna 

wiązać się z wpływami z tytułu dostarczania 

społeczeństwu środowiskowych dóbr publicz-

nych. Zasada ta powinna dotyczyć wszystkich 

producentów dóbr środowiskowych, niezależ-

nie od lokalizacji terenów (Pyć 2006, Górka 

1993, Radziejowski 2003). 

Postulowane formy internalizacji bliskie 

są propozycjom wysuwanym przez OECD, 

która proponuje, oprócz opłat i kar środo-
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wiskowych, następujące ekologiczne instru-

menty fiskalne:

– „zbywalne pozwolenia na emisję za-

nieczyszczeń,

– opłaty nakładane na produkty oraz za-

stawy ekologiczne,

– dotacje, kredyty, obligacje,

– zróżnicowanie podatkowe” (Geise 

2000).

Podobne sposoby ograniczenia szko-

dliwych emisji przez energetykę proponu-

je Friedman:

– „podatek węglowy,

– wzrost podatku od paliw,

– obowiązek wykorzystywania odnawial-

nych źródeł energii,

– system limitów emisji CO2 oraz handlu 

nimi” (Friedman 2009). 

Geise uważa, że szczególnie silnym bodź-

cem ekologizacji działalności gospodarczej 

jest zbywalność pozwoleń emisji zanieczysz-

czeń (Geise 2000). Natomiast Górka proponuje 

przeniesienie handlu uprawnieniami na uży-

wanie samochodów w centrum miast. Po usta-

leniu optymalnej liczby samochodów w wy-

znaczonej strefie, należałoby przeprowadzić 

przetarg celem zbycia uprawnień. Nabywcy 

ich mogliby odsprzedawać nabyte uprawnie-

nia, co byłoby bodźcem do redukcji użytko-

wania samochodu (Górka 1991). Podobny po-

mysł, gratyfikujący oszczędność wspólnych 

zasobów środowiskowych, podsuwa Geise, 

proponujący stworzenie internetowego banku 

uprawnień, w którym ludzie mogliby sprze-

dawać i kupować uprawnienia na wjazd do 

śródmieścia (Geise 2000). Zwraca się także 

uwagę na korzyści tzw. podatku węglowe-

go względem zbywalnych limitów emisji, 

w postaci prostoty i przejrzystości systemu 

(Friedman 2009). Proponowane podatki od 

paliw kopalnych zbieżne są z postulowanym 

opodatkowaniem finalnego zużywania za-

sobów środowiskowych. 

Dorota Pyć stwierdza, że wprowadzenie 

internalizacyjnych podatków ekologicznych 

wpisuje się w strategię podwójnej korzyści 

– ekologicznej i ekonomicznej (Pyć 2006) 

– gdyż piętnują one zużywanie zasobów, 

a promują rozwój technologiczny. Jak za-

uważa Friedman, masowy wysyp innowa-

cji w dziedzinie czystych energii zależy 

od „kreacji popytu” poprzez opodatkowa-

nie brudnych i dotowanie czystych źródeł 

energii (Friedman 2009). Aby jednak sys-

tem opodatkowania był skuteczny, nie może 

przewidywać żadnych ulg (Pyć 2006). Ge-

ise uważa, że w Polsce pełna ekonomiczna 

internalizacja skutków działań gospodar-

czych, czyli zrównanie wysokości opłat 

środowiskowych z podatkiem Pigou, wy-

magałaby zwiększenia niektórych stawek 

podatkowych 6–8 razy (Geise 2000). Re-

torycznym pozostaje pytanie o akceptację 

tak znacznych podwyżek cen konsumpcji 

przez polskie społeczeństwo. 

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ ZABOROWSKI
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Rozpowszechnienie transportu 
samochodowego skutkuje kosztem 
zewnętrznym w postaci degradacji środowiska 
i zniszcznia krajobrazu (Turcja)
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Degradacja środowiska naturalnego jest kosztem 
zewnętrznym niezrównoważonej industrializacji (Turcja)



14 ZIELONA PLANETA 6 (93)/2010

FORUM EKOLOGICZNE

WW 1990 roku aby kupić komputer sta-

cjonarny trzeba było przeciętnie wydać 

ponad 18 średnich pensji, w 1995 roku pięć, 

a obecnie wystarczy jedna średnia pensja. 

Niestety, trwałość sprzętu elektrycznego bądź 

elektronicznego waha sie od 2 do 5 lat. To 

powoduje, że co roku na polskie wysypiska 

śmieci trafia nielegalnie kilkaset ton szko-

dliwych dla środowiska i zdrowia odpadów. 

Jest to poważny problem, spowodowany nie-

doinformowaniem społeczeństwa o konse-

kwencjach składowania niebezpiecznych od-

padów w miejscach do tego nieprzystosowa-

nych. Problem ten ma załagodzić, a w najlep-

szym przypadku wyeliminować, zaostrzenie 

prawa w dziedzinie gospodarki odpadami, 

w szczególności przepisów dotyczących zu-

żytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-

nego (ZSEiE). W Polsce gospodarkę zuży-

tym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 

reguluje ustawa z 29 lipca 2005 r., która jest 

transpozycją dyrektywy 2002/96/WE. Głów-

nym celem ustawy jest stworzenie efektyw-

nego systemu gospodarowania odpadami 

elektronicznymi. W wyniku zebranych do-

świadczeń, 1 stycznia 2009 r. weszła w życie 

nowelizacja ustawy ZSEiE. Ma ona poprawić 

funkcjonowanie systemu gospodarowania zu-

żytym sprzętem elektrycznym i elektronicz-

nym w zakresie jego zbiórki oraz recyklingu. 

Ponadto, nowelizacja ustawy kładzie nacisk 

na edukację społeczeństwa, jako istotny czyn-

nik podnoszący efektywność funkcjonowania 

gospodarki ZSEiE.

Urządzenia elektroniczne zawierają czę-

ści, które nie są niebezpieczne w codziennym 

użytkowaniu, lecz stają się toksyczne w kon-

sekwencji niewłaściwego ich utylizowania. 

Z tak zwanych „dzikich” wysypisk mogą 

przedostać się do środowiska takie substan-

cje jak: ołów, rtęć, kadm, beryl, złoto, srebro, 

miedź, związki chloru i bromu, polibromo-

wane etery difenylowe (PBDE), polibromo-

wane bifenyle (PBB) itp.

Polska i Unia Europejska dążą do ogra-

niczenia ewentualnego przedostania się nie-

bezpiecznych substancji do środowiska. Jest 

to realizowane poprzez dokładny demontaż 

wszystkich elementów zawierających sub-

stancje szkodliwe bądź poprzez ogranicze-

nie zawartości poszczególnych pierwiastków 

i związków chemicznych w produkowanych 

urządzeniach. Jednakże nikła edukacja spo-

łeczeństwa w zakresie niebezpieczeństw 

związanych z nieprawidłowym składowa-

niem sprzętu elektrycznego i elektroniczne-

go powoduje, iż co roku z „dzikich” lub nie-

odpowiednich do tego celu wysypisk trafia-

ją do środowiska toksyczne i niebezpieczne 

związki, przyczyniając się do pogorszenia  

jego stanu. Substancje niebezpieczne, prze-

dostając się do wód podziemnych, powodują 

realne zagrożenie zdrowia ludzi i zwierząt. 

Większość z wymienionych substancji po-

siada tendencje do bioakumulacji w organi-

zmie, uszkadzając mózg i wątrobę, są to też 

Problem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego staje sie poważnym wyzwaniem dla Polski. Każdego roku 

na nasz rynek wprowadza się około 500 tys. ton sprzętu RTV i AGD. Polacy coraz częściej i coraz chętniej sięgają 

po elektronikę, wiąże się to poniekąd z konsumpcyjnym stylem życia oraz rozwojem gospodarczym kraju. Producen-

ci sprzętu elektrycznego i elektronicznego prześcigają się w unowocześnianiu starych modeli, wprowadzają nowe 

funkcje, które poprawiają atrakcyjność produktów.

KAMILA PÓŁKOSZEK

Gospodarowanie zużytym 
sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym w Polsce
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Zużyty sprzęt elektroniczny nie powinien trafiać do lasu, 
musi być poddany prawidłowej utylizacji z odzyskiem surowców
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często związki o działaniu kancerogennym 

i mutagennym.

Symbol wskazujący miejsce selektyw-

nej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektro-

nicznego przedstawia przekreślony, kołowy 

kontener na śmieci. Należy go nadrukować 

w sposób wyraźny, czytelny i uniemożliwia-

jący zmycie lub starcie.

DDynamiczny wzrost produkcji sprzętu elek-

tronicznego i elektrycznego w ostatnich 

latach jest niewątpliwie przyczyną powsta-

wania ogromnej ilości odpadów. W Europie 

problem ZSEiE został zauważony już dawno, 

czego efektem jest wprowadzenie dyrektyw 

mających na celu ograniczenie ilości zuży-

tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

poprzez ponowne użycie, przetwarzanie i od-

zysk oraz ograniczenie stosowania substan-

cji niebezpiecznych. Za recyklingiem  ZSEiE 

przemawiają aspekty nie tylko środowisko-

we, ale też ekonomiczne. Odzysk złota czy 

srebra jest tańszą metodą niż wydobycie 

i przerób. Ponadto w dobie kurczących się 

zasobów naturalnych recykling powinien 

stać się metodą priorytetową w dziedzinie 

ochrony środowiska.

System gospodarki zużytym sprzętem elek-

trycznym i elektronicznym w Polsce funkcjo-

nuje od drugiej połowy 2006 r. Przed uchwale-

niem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym odpady najczęściej lądowa-

ły na wysypiskach z innymi śmieciami, bądź 

w lasach czy na złomowiskach. Wynikało to 

z braku publicznej edukacji odnośnie szko-

dliwości substancji występujących w ZSEiE 

oraz odpowiednich punktów zbiórek. Brak 

osobnej regulacji prawnej w zakresie go-

spodarki zużytym sprzętem elektrycznym 

i elektronicznym pozwalał na tego rodzaju 

uchybienia. 

Na podstawie rocznych raportów spo-

rządzonych przez GIOŚ przeanalizowano 

sprawność funkcjonowania systemu ZSEiE 

w latach 2006–2008. Według raportu z dru-

giej połowy 2006 r., pokazującego pierwsze 

miesiące funkcjonowania systemu, zebrano 

0,13 kg zużytego sprzętu w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca. Nie stanowi on jednak 

rzetelnego materiału do porównania z lata-

mi 2007–2008, gdyż obejmuje tylko pół roku 

funkcjonowania systemu. Dlatego właściwa 

analiza porównawcza opiera się w powyższej 

pracy na latach 2007–2008. 

Można zauważyć, że w 2008 r. w odniesie-

niu do roku 2007, nastąpiła znaczna poprawa 

w zakresie zbierania, recyklingu i odzysku 

zużytego sprzętu. Wpływ na to ma zapewne 

nowelizacja ustawy o ZSEiE. Wprowadzono 

m.in. poziom zbiórki, odzysku i recyklingu 

ZSEiE, ograniczono obciążenia biurokra-

tyczne, wprowadzono obowiązek organizo-

wania publicznych kampanii edukacyjnych. 

Ponadto każdy producent, samodzielnie bądź 

za pośrednictwem organizacji odzysku, ma 

obowiązek rozliczyć się z osiągniętych w da-

nym roku kalendarzowym poziomów odzysku 

i recyklingu. Przedsiębiorcy, którzy tego nie 

osiągną, są zobowiązani do uiszczenia opła-

ty produktowej.

 

DDzięki wprowadzonym zmianom, w 2008 r. 

zebrano dwukrotnie więcej zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego niż 

w 2007 r. Pomimo iż sytuacja znacznie się po-

prawiła, to i tak w zakresie zbierania nie jest 

ona zadowalająca. Wymagany poziom zbiór-

ki wynosi 4 kg na mieszkańca w ciągu roku, 

a w 2007 r. zebrano 0,71 kg na mieszkańca, 

z kolei w 2008 r. – 1,48 kg na mieszkańca. 

Powyższe dane pokazują, że system zbiór-

ki ZSEiE funkcjonuje bardzo słabo i daleko 
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Ryc. 1.  Porównanie całkowitych mas zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddanych procesom 
recyklingu w latach 2006–2008 (opracowanie własne, źródło: Raport o funkcjonowaniu systemu 
gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006, 2007, 2008 r.
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Ryc. 2.  Porównanie całkowitych mas zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw 
domowych w latach 2006–2008 (opracowanie własne, źródło: Raport o funkcjonowaniu systemu 
gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006, 2007, 2008 r.
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jeszcze Polsce do spełnienia unijnych wyma-

gań w tym zakresie. Przykładowo, w Irlandii 

w latach 2005–2006 zebrano 7,8 kg ZSEiE 

na mieszkańca, a Szwecja osiągnęła najwyż-

szy wskaźnik zbiórki zgłoszony w Europie 

– 15,8 kg na mieszkańca w 2006 r.

Przyczyn takiej sytuacji w Polsce jest kil-

ka. Przede wszystkim, na rynku polskim ist-

nieje za mało przedsiębiorców zajmujących 

się zbiórką ZSEiE. Ponadto, społeczeństwo 

nie jest informowane o potrzebie zbiórki 

zużytego sprzętu, o jego szkodliwości oraz 

korzyściach i potrzebie recyklingu. Działa-

nia edukacyjne mają charakter lokalny, są to 

głównie jednorazowe zbiórki organizowane 

często w ramach Dnia Ziemi, majówek czy 

dni recyklingu. W tym zakresie brakuje nie 

tylko informacji, ale również systematyczno-

ści prowadzonych zbiórek. Co więcej, poważ-

nym problemem jest mało rozbudowana sieć 

punktów zbierających zużyty sprzęt. Bardzo 

niekorzystnie wypadają pod tym względem 

gminy, co jest spowodowane nikłym zaan-

gażowaniem samorządów.

Również w przypadku ilości przetwarza-

nego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

sytuacja uległa znacznej poprawie. W 2008 r. 

przetworzono dwa razy więcej zużytego sprzę-

tu niż w roku 2007, na co wpływ miało poja-

wienie się nowych zakładów przetwarzania 

elektroniki na rynku polskim. W zakresie 

recyklingu i odzysku także widać znacz-

ną poprawę, która wynika z wprowadzenia 

w 2008 r. obowiązkowych poziomów odzy-

sku i recyklingu. 

Kolejnym problemem w zakresie prze-

twarzania ZSEiE jest niewystarczająca ilość 

wysoko wyspecjalizowanych zakładów prze-

twarzania. Pomimo iż ilość takich zakładów 

wzrosła i obecnie wynosi 123, to są to często 

małe bądź średnie firmy, nieprzystosowane 

do przetwarzania większych ilości sprzętu. 

Świadczą o tym między innymi wyniki prze-

prowadzonych przez GIOŚ kontroli zakładów 

przetwarzania zużytego sprzętu elektryczne-

go i elektronicznego.

Ponieważ zbieramy za mało ZSEiE, to za 

mało ulega przetworzeniu oraz za mało odzy-

skujemy cennych surowców. Tylko poprawa 

w zakresie zbierania jak i budowa nowocze-

snych zakładów przetwarzania jest warun-

kiem sprawnego funkcjonowania systemu 

ZSEiE. Jest to istotne nie tylko z punktu wi-

dzenia korzyści ekonomicznych, ale przede 

wszystkim ochrony środowiska i poszano-

wania zasobów naturalnych.

PPodsumowując można stwierdzić, iż przez 

2,5 roku funkcjonowania systemu gospo-

darki ZSEiE uległ on znacznej poprawie, ale 

jest jeszcze wiele aspektów, które wymagają 

dopracowania. Między innymi poprawa edu-

kacji społeczeństwa w zakresie postępowa-

nia z zużytym sprzętem, rozbudowanie sieci 

punktów zbiórki, dopracowanie regulacji praw-

nych z zakresu gospodarki zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym.

MGR KAMILA PÓŁKOSZEK

Literatura dostępna w redakcji i u au-
tora artykułu.

Zatrzymane w obiektywie...

Zimowy paśnik
w górach...

fot. Łucja Szyndrowska
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ŚŚnieżyca mała Anser rossii należy do naj-

mniejszych dzikich gęsi gniazdujących 

w Ameryce Północnej. Jest odpowiednikiem 

eurazjatyckiej gęsi małej Anser erythropus 

– obydwa te gatunki mają niemal te same 

wymiary (53–66 cm długości) oraz podobną 

wagę (1,0–2,1 kg). Jest o około 25% mniejsza 

od bliźniaczo podobnej śnieżycy dużej Anser 

caerulescens. Najlepszą cechą odróżniającą 

śnieżycę małą od niemal identycznej kuzynki 

jest szaroniebieski kolor nasady dzioba (śnie-

życa duża ma dziób różowoczerwony z ciem-

nymi brzegami szczęk, tworzącymi wyraź-

ną ciemną linię oddzielającą obydwie części 

dzioba). U obu gatunków występuje odmiana 

barwna o białej głowie, brzuchu i podogoniu 

(tzw. forma błękitna).

Śnieżyca mała była znana od tysięcy lat In-

dianom zasiedlającym rozległe obszary Ame-

ryki, od tundr Kanady po suche płaskowyże 

Meksyku. W odróżnieniu od jej większej ku-

zynki – śnieżycy dużej oraz gęsi białoczel-

nej Anser albifrons i bernikli kanadyjskiej 

Branta canadensis, nie była obiektem specjal-

nego zainteresowania ze strony indiańskich 

myśliwych. Zmiany nadeszły, gdy pojawiły 

się „blade twarze”.

Kolonizacja Ameryki Północnej przez 

Europejczyków miała katastrofalne następ-

stwa dla fauny tego kontynentu. W wyniku 

umyślnego prześladowania, szereg gatunków 

zupełnie zniknęło, np. kaczka labradorska, 

kulik eskimoski, gołąb wędrowny i papuga 

karolińska. Większość pozostałych zmalała 

liczebnie, a niektóre stały się tak rzadkie, że 

znalazły się na progu zagłady. W krytycznej 

sytuacji – obok takich gatunków jak bizon, 

tchórz czarnołapy, wilk rudy, łabędź trębacz, 

kondor kalifornijski i żuraw krzykliwy – zna-

lazła się także śnieżyca mała.

Na początku XX w. znane było tylko 

miejsce zimowania śnieżycy małej – łąki, 

pastwiska i mokradła w dolinie Sacramen-

to w Kaliforni. Natomiast nikt nie wiedział, 

gdzie znajdują się lęgowiska tej rzadkiej gęsi. 

Co gorsza, w tym jedynym miejscu zimowania 

nadal prowadzono polowania. Tusze zabitych 

śnieżyc małych regularnie trafiały w miesią-

cach zimowych na targi do Los Angeles i San 

Francisco (Ryder, Alisauskas 1995). W 1931 r. 

jej liczebność na zimowisku oszacowano na 

zaledwie 5–6 tys. osobników.

Dopiero w czerwcu 1938 r. Angus Ga-

vin odkrył kolonię lęgową tej gęsi niedaleko 

ujścia rzeki Perry, w kanadyjskich rejonach 

Arktyki. Przez następne trzy lata (do 1941 r.) 

Gavin kontynuował swoje obserwacje w tym 

rejonie, szacując populację lęgową na około 

600 par (Ryder 1969). 

W obawie, że śnieżyca mała może po-

dzielić los kaczki labradorskiej i gołębia 

wędrownego, w 1940 r. ornitolodzy zapro-

ponowali zaprzestanie w dolinie rzeki Sa-

cramento polowań na wszystkie jasno ubar-

wione dzikie gęsi, tzn. śnieżyce małe i nieco 

liczniejsze śnieżyce duże (Ryder, Alisauskas 

1995). Jednak lobby łowieckie przeforsowa-

ło utrzymanie polowań na gęsi. Tymczasem 

było coraz gorzej – na początku lat 50. XX w. 

doliczono się zaledwie 2–3 tys. śnieżyc ma-

łych (Ryder, Alisauskas 1995). Na ratunek 

przyszli Kanadyjczycy, którzy skrócili okres 

polowań na te ptaki w prowincji Alberta i Sa-

skatchewan. Na odwiecznych szlakach wio-

sennych i jesiennych migracji śnieżyc ma-

łych, śrut z myśliwskich strzelb nie czynił 

już tak silnego spustoszenia jak dotychczas. 

Dzięki temu zmalała śmiertelność tych gęsi 

na trasie wędrówek.

 

NNa efekty nie trzeba było długo czekać 

– ornitolodzy z Kanady i USA prowadzą-

cy cenzusy ptaków wodnych zauważyli, że 

liczebność śnieżyc małych zaczęła powoli, 

systematycznie rosnąć. W 1958 r. zarejestro-

wano około 10 tys. osobników tego gatunku, 

w połowie lat 60. XX w. – 44 tys., a w 1976 r. 

– aż 77 tys. (Ogilvie, Young 2002). Do kali-

fornijskich zimowisk dołączyła, poza doliną 

rzeki Sacramento, także dolina San Joaquin, 

a kolejne tereny zimowania powstały najpierw 

w stanach Arizona, Nowy Meksyk i Teksas, 

a następnie w Luizjanie i meksykańskim stanie 

SKUTECZNA OCHRONA GATUNKÓW

Ta mała amerykańska dzika gęś jeszcze 60 lat temu balansowała na krawędzi zagłady. Obecnie jest tak liczna, 

że utworzyła kolejne kolonie lęgowe i wykreowała zupełnie nowe obszary zimowania. Pojawiła się nawet w Polsce...

Śnieżyca mała uratowana
MAREK STAJSZCZYK
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Chihuahua. Na przykład w teksaskim rezer-

wacie Laguna Atascosa na wybrzeżu Zatoki 

Meksykańskiej, śnieżyca mała zaczęła zimować 

już w latach 60. XX w. (Murphy 1968).

Zauważono, że stada zimujących śnieżyc 

małych zaczęły żerować na polach po zebra-

nej kukurydzy i innych roślinach uprawnych. 

W ten sposób odkryły nowe żerowiska, a bar-

dziej kaloryczny pokarm poprawił kondycję 

tych gęsi, co z kolei pozytywnie wpłynęło na 

sukces lęgowy. Od tego momentu wzrost li-

czebności stał się wręcz dramatyczny – o ile 

w 1988 doliczono się już 188 tys. osobni-

ków, to w 1998 r. jej liczebność oszacowano 

na około 800 tys. osobników (Kear, Hulme 

2005). Monitoring prowadzony z samolotów 

w kanadyjskiej Arktyce pozwolił zarejestro-

wać zmiany w lokalizacji kolonii lęgowych 

śnieżycy małej – po 1980 r. stwierdzano zu-

pełnie nowe stanowiska, założone z dala od 

dotychczasowych tradycyjnych lęgowisk. Obok 

wcześniej skolonizowanych terenów na Wy-

spie Banksa i Southampton, powstały kolejne 

– na Półwyspie Bothia, Wyspie Baffina, na 

brzegach Zatoki Hudsona i wybrzeżu Morza 

Beauforta, po deltę rzeki Mackenzie (Alderfer 

2006). Wyraźne powiększenie areału lęgowe-

go było ściśle związane z dalszym wzrostem 

liczebności – w 2001 r. śnieżyc małych było 

już ponad milion i przewidywano, że w 2010 r. 

jej liczebność może osiągnąć poziom 2,3 mln 

osobników (Alisauskas, Rockwell 2001). 

Tak silny wzrost liczebności spowodował, że 

śnieżyca mała wykształciła zupełnie nowe miej-

sca zimowania. Od drugiej połowy lat 90. XX w. 

zaczęła regularnie pojawiać się na wschodzie 

Stanów Zjednoczonych. Łagodny oceaniczny 

klimat nadatlantyckiej części stanów Delawa-

re, Maryland i Virginia sprawił, że zimuje ona 

w rejonie rozległej zatoki Chesapeake, a także 

nieco bardziej na południe, na wybrzeżu Ka-

roliny Północnej (Alderfer 2006).

Konsekwencją szokującego wzrostu liczeb-

ności śnieżycy małej i powstania lęgowisk na 

Wyspie Baffina, jest jej pojawienie się w Eu-

ropie. Otóż te skrajnie wschodnie kolonie lę-

gowe znajdują się w sąsiedztwie Grenlandii, 

z której gniazdujące na niej gęsi krótkodzio-

be Anser brachyrhynchus i bernikle białolice 

Branta leucopsis odlatują na zimę do Europy 

Zachodniej. Część śnieżyc małych zaczęła pe-

netrować Grenlandię i przyłączać się do stad 

tych gęsi, a w konsekwencji docierać z nimi 

do Europy. Siostrzany gatunek – śnieżyca 

duża, czyni to regularnie. 

Do niedawna wszystkie pojawy śnieżycy 

małej na naszym kontynencie traktowano jako 

sytuacje związane z ucieczką tego gatunku 

z ogrodów zoologicznych i hodowli kolek-

cjonerskich, jakich jest mnóstwo w Wielkiej 

Brytanii, Holandii i Niemczech. Były ku temu 

przyczyny. Otóż co najmniej od lat 60. XX w. 

mają miejsce przypadki ucieczek hodowanych 

w Europie Zachodniej śnieżyc małych na wol-

ność (Banks i in. 2008). Na przykład, para tych 

ptaków, pochodząca z jednej z brytyjskich ko-

lekcji ptaków wodnych, pojawiła się na Islan-

dii, gdzie przystąpiła do lęgu, a jesienią, razem 

z gęsiami krótkodziobymi, wróciła do Wielkiej 

Brytanii (Madge, Burn 1989). Do końca lat 80. 

XX w. śnieżyce małe obserwowano również 

w Belgii, Holandii i zachodniej części Nie-

miec, trudne do jednoznacznego zakwalifiko-

wania były też stwierdzenia z Wysp Owczych 

i Szkocji (Lewington i in.. 1991). W latach 90. 

XX w. i po 2000 r. śnieżyce małe stwierdzono 

także w Danii, Norwegii, Szwecji i Estonii, 

a na Wyspach Brytyjskich i w Holandii obser-

wowane są rokrocznie w liczbie kilku osobni-

ków (Walton, Millington 2003; van den Berg 

2004; Bauer i in. 2005). W 2003 r. miał miej-

sce lęg (nieudany) w holenderskiej prowincji 

Zuid-Holland (Meininger 2004).

RRegularne w ostatnich latach, coroczne 

stwierdzenia w Holandii pojedynczych śnie-

życ małych, a nawet grupek do trzech osob-

ników, w stadach pochodzących z Grenlan-

dii gęsi krótkodziobych i bernikli białolicych 

wskazywały, iż gatunek ten niekoniecznie musi 

pochodzić z niewoli. Tym bardziej, że wiele in-

nych ptaków z Ameryki Północnej regularnie 

pojawia się w Europie, od dzikich kaczek – jak 

świstun amerykański, cyraneczka karolińska 

i czerniczka – po maleńkie ptaki wróblowe, np. 

wireonek czerwonooki (Svensson i in. 2009). 

Wiosną 2010 r. pojawiło się kilka osobników, 

z których jednego widziano następnie w Pol-

sce – najpierw 11 marca w rejonie Leszna, 

a następnie 30 marca niedaleko Szczecina. 

Poza tym, po jednej śnieżycy małej niewiado-

mego pochodzenia obserwowano 7 marca na 

Zbiorniku Mietkowskim koło Wrocławia oraz 

w kwietniu i maju na Podlasiu. Są to pierwsze 

obserwacje tego gatunku w Polsce (T. Stawar-

czyk – informacja ustna). 

Najnowsza historia gniazdującej w Kana-

dzie, a zimującej w USA i Meksyku, śnieżycy 

małej jest zdumiewająca. Jak potoczą się jej 

losy w najbliższej przyszłości, czas pokaże. 

Jedno jest pewne – na przełomie XX i XXI w. 

odniosła spektakularny sukces. A autorem 

tego sukcesu jest człowiek. 

MGR MAREK STAJSZCZYK
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Oszczędzajmy wodę!

W ciągu roku w Polsce na jednego miesz-

kańca przypada średnio 1 580 metrów sze-

ściennych wody, dla porównania na jedne-

go mieszkańca Europy jest to 4 560 metrów 

sześciennych. Ponadto grożą nam negatyw-

ne skutki globalnego ocieplenia i anomalie 

klimatyczne, posiadamy niesprawny system 

melioracyjny, nieszczelne magistrale wodo-

ciągowe, cieknące krany i spłuczki w toale-

tach. Reasumując – mamy mało wody i jesz-

cze ją marnujemy. Według ostatniego raportu 

o stanie środowiska, w Polsce marnujemy aż 

25% wody, a z raportów Komisji Europejskiej 

wynika, że aż 40%. 

Co to oznacza? Przede wszystkim za-

powiadany znaczący wzrost cen wody. Bę-

dziemy musieli zaangażować się w zrówno-

ważone gospodarowanie wodą. Polska jako 

kraj członkowski Unii Europejskiej jest zo-

bowiązana do wypełniania norm w zakresie 

ochrony środowiska, a to wiąże się z poważ-

nymi wydatkami na inwestycje wodno-ka-

nalizacyjne. Zgodnie z informacją podaną 

w Gazecie Prawnej, do 2012 roku będzie-

my musieli wydać kilkadziesiąt miliardów 

złotych na budowę i modernizację 25 tysię-

cy kilometrów sieci kanalizacyjnych i 950 

oczyszczalni ścieków. Trzeba zdawać sobie 

sprawę z tego, że wymienionymi kosztami 

zostanie także obciążony zwykły użytkow-

nik. Ceny opłaty za wodę i ścieki mogą wzro-

snąć nawet o 60%. 

Jeśli chcielibyśmy przyjrzeć się omawia-

nemu zagadnieniu od strony gospodarstwa 

domowego, to okaże się, że już nawet dzien-

ne zmniejszenie zużycia wody o litr lub dwa, 

może w skali roku dać odczuwalne korzyści 

finansowe. W przeciętnym gospodarstwie do-

mowym najwięcej wody zużywa się podczas 

kąpieli w wannie, mycia pod prysznicem i my-

cia rąk. Dużą ilość wody zużywamy także do 

spłukiwania muszli klozetowej. Na trzeciej 

pozycji plasuje się pranie, a na czwartej mycie 

naczyń. Pozostałe 9% procent wody zużywa-

my podczas sprzątania i gotowania. 

Od czego zacząć? Najlepiej od zmiany na-

wyków dotyczących np. mycia zębów, golenia 

przy odkręconym kranie, zamiany częstego 

pluskania w wannie na ekonomiczny prysz-

nic, rezygnacji z mycia naczyń pod bieżącą 

wodą na rzecz spłukiwania ich oszczędnym 

strumieniem, regulacji spłuczki toaletowej 

tak, aby napełniała się mniejszą ilością wody, 

itp. Warto również zreperować kapiący kran 

i cieknącą toaletę. Już po kilku miesiącach 

okaże się, że jesteśmy „na plusie”. 

Czteroosobowa rodzina działająca w tak 

proekologiczny sposób po roku odłoży na wa-

kacje nawet tysiąc złotych. 

Możemy również wybrać nowoczesne, 

ekologiczne rozwiązania sanitarne, które 

znacząco ograniczą zużycie wody i przy-

niosą wymierne korzyści finansowe w go-

spodarstwie domowym. Należą do nich bate-

rie jednouchwytowe, dalej tzw. „ekobaterie” 

– niezwykle wydajne baterie z perlatorami 

najnowszej generacji oraz specjalnymi gło-

wicami ceramicznymi, a także baterie ter-

mostatyczne. 

Baterie jednouchwytowe

Coraz popularniejsze baterie jedno-

uchwytowe pozwalają zmniejszyć zużycie 

wody nawet o 25%. W takiej baterii szyb-

ciej można ustawić żądaną temperaturę wy-

pływającej wody. Budowa mieszacza umoż-

liwia utrzymanie stałych ustawień mieszania 

ciepłej i zimnej wody, dzięki czemu tempe-

ratura wody jest stała i nie waha się. Po po-

nownym uruchomieniu baterii szybciej niż 

w przypadku baterii dwuuchwytowych uzy-

skujemy żądaną temperaturę.

Ekobaterie

Ekobaterie to nowoczesne urządzenia 

z wbudowanym perlatorem i specjalną gło-

wicą ceramiczną. Perlatory, czyli regulatory 

przepływu, montowane są na końcu wylewki. 

Wprowadzają powietrze do strumienia wy-

lewanej wody, dzięki czemu strumień zy-

skuje na obfitości, jest bardziej spieniony. 

Spieniona, pełna powietrza woda ma wizu-

alnie większą objętość i uderza z większym 

impetem, choć wylewa się jej mniej. Perla-

tory stanowią obecnie element prawie każ-

dej nowej baterii. To, na co warto zwrócić 

uwagę przed zakupem baterii, to wydajność 

perlatora, która w przypadku wysokiej kla-

SŁAWOMIR TELEC

Ekologicznie i oszczędnie,
  czyli czym nas zaskoczy współczesna

g

Odkręcając kran aby napełnić wannę, myjąc ręce czy naczynia pod stale płynącym wartkim strumieniem wody, 

spłukując toaletę z pełnego zasobnika, bez ograniczeń korzystamy z dobrodziejstw wody – jednego z najcenniejszych 

darów natury. Tymczasem, jak podaje IAR, Polska należy do krajów o najniższych zasobach wody w Europie.

Strona dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu
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sy urządzenia będzie co najmniej na pozio-

mie 50%.

Kolejnym nowoczesnym rozwiązaniem 

w tego typu bateriach są specjalne głowice 

ceramiczne, które mają dwa poziomy otwarcia 

przepływu. Pierwsze podniesienie uchwytu 

otwierającego spowoduje uwolnienie tzw. eko-

nomicznego strumienia wody, dopiero głęb-

sze wychylenie rączki włączy większy prze-

pływ. Dzięki temu łatwo regulować uchwy-

tem objętość strumienia wody. Dodatkową 

innowacją baterii z zastosowaniem tego typu 

głowic jest specjalne, obrotowe regulowanie 

temperatury wody. W standardowej baterii 

jednouchwytowej, by zwiększyć temperatu-

rę wypływającej wody trzeba było zwiększyć 

też strumień jej przepływu. Zastosowanie no-

woczesnych głowic umożliwia zwiększanie 

temperatury wody bez zwiększania jej stru-

mienia. Obracając uchwyt możemy zwięk-

szać lub zmniejszać temperaturę, przy jed-

noczesnym utrzymaniu strumienia wody na 

stałym poziomie. 

Tak wyposażone ekobaterie zapewnią po-

nad 50% oszczędność zużycia wody w gospo-

darstwie domowym i ograniczenie rocznych 

kosztów na poziomie 800–1 000 zł.

Baterie termostatyczne

Najwięcej wody marnujemy próbując 

uzyskać strumień o wybranej temperaturze. 

Trochę ciepłej, parę kropli zimnej, albo jesz-

cze ciepłej... i znowu trochę zimnej... Woda 

leci, a my czekamy... Czasem zużywamy jej 

więcej podczas oczekiwania na odpowiednią 

temperaturę, niż podczas samego mycia! Do-

skonałym rozwiązaniem tego problemu jest 

bateria z termostatem. Wystarczy wybrać na 

pokrętle temperaturę i... czekać. Specjalna 

blokada powstrzyma strumień, aż do mo-

mentu, gdy woda osiągnie ustawioną war-

tość. Oprócz skróconego do kilku sekund 

czasu oczekiwania na ustawienie właściwej 

temperatury, cechą baterii jest precyzyjność 

– można w nich ustawić temperaturę z do-

kładnością do 1°C. Dostępne na rynku bate-

rie termostatyczne mają płynnie regulowany 

zakres temperatury od 0°C do 50°C, zaopa-

trzone są w blokadę temperatury przy 38°C 

i wyposażone w filtry siatkowe chroniące jej 

wnętrze przed zanieczyszczeniami. 

Baterie termostatyczne to nie tylko 

oszczędność, ale i bezpieczeństwo. To ide-

alne rozwiązanie dla domów, w których są 

małe dzieci. Wystarczy ustawić wcześniej 

temperaturę i malec nie poparzy się pod-

czas mycia, nawet jeśli będzie sam zakręcał 

i odkręcał wodę. Z wylewki zawsze popły-

nie woda o temperaturze „zaprogramowanej” 

przez rodziców.

Skala oszczędności 

Opisaną poniżej symulację oparto o system 

VerdeLine marki Ferro – ekobaterie z wyso-

ko wydajnym perlatorem i specjalną głowicą 

ceramiczną. Baterie zostały przebadane w In-

stytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Badanie 

porównawcze potwierdza 52% redukcję zu-

życia wody oraz niższą o 6 dB emisję hałasu 

w stosunku do baterii standardowych. 

Zachęceni pierwszymi sukcesami na dro-

dze racjonalnego gospodarowania wodą, się-

gnijmy do zestawień obrazujących rzeczy-

wisty poziom i koszt zużycia wody przepły-

wającej przez standardowe baterie – umy-

walkową i natryskową oraz przez baterię 

umywalkową i natryskową z urządzeniami 

oszczędzającymi wodę – perlatorem Ferro-

AirMix i ogranicznikiem wypływu wody 

FerroEcoSave.

Przeprowadzimy symulację zużycia wody 

przez czteroosobową rodzinę. Do kalkulacji 

posłużą nam następujące dane: wydajność 

baterii mierzona przepływem wody w litrach 

na minutę, maksymalny poziom wypływu 

wody, współczynnik 0,7 korygujący mak-

symalny wypływ, uśredniony koszt zużycia 

wody zimnej wraz ze ściekami 7,6 zł za m3 

oraz wody ciepłej 23 zł za m3.

Załóżmy, że przykładowa rodzina przy-

swoiła już pewne nawyki oszczędzania 

i każda z osób bierze dziennie tylko jeden 

pięciominutowy prysznic oraz przeznacza 

dziesięć minut na takie czynności jak mycie 

rąk, zębów, golenie, drobne przepierki, itp. 

Przy standardowych urządzeniach wygląda 

to następująco...

Mycie. 10 minut na każdą z czterech osób 

przemnożone przez wydajność baterii 12 l na 

minutę daje maksymalny wypływ 480 l wody 

przelanej dziennie. Ponieważ ciecz nie zawsze 

leci z jednakowym natężeniem, przyjmujemy 

współczynnik korygujący 0,7. Po wprowa-

dzeniu współczynnika otrzymujemy rzeczy-

wistą wartość dziennego zużycia wody dla 

czteroosobowej rodziny na poziomie 340 l. 

Miesięczny koszt zużycia około 10 m3 wody 

zimnej i ciepłej łącznie, to około 154 zł. W ska-

li roku zapłacimy około 1 850 zł.

Prysznic. Obliczenia dotyczące natry-

sków wyglądają podobnie – 5 minutowy 

prysznic brany przez każdą z 4 osób, czyli 

w sumie 20 minut mnożymy przez wydaj-

ność baterii 12 l na minutę – przy uzyska-

nym w ten sposób maksymalnym wypły-

wie 240 l wody i skorygowaniu go współ-

czynnikiem 0,7 otrzymamy dzienne zużycie 

168 l wody. Miesięczny koszt zużycia 5 m3 

wody zimnej i ciepłej łącznie to około 76 zł, 

roczny 914 zł.

A co się stanie, gdy zastosujemy eko-

urządzenia oszczędzające mycie?

Ekomycie. Analogicznie wyliczymy zu-

życie wody przepływającej przez baterie wy-

posażone w perlator FerroAirMix. Zmianie 

ulega tylko jedna dana wejściowa – wydaj-

ność baterii. Perlator tej klasy osiąga 50% 

oszczędności, czyli wypływ wody kształ-

tuje się na poziomie 7,8 l wody na minutę. 

W konsekwencji dzienne zużycie wody spadnie 

nam z 340 l do 220 l, miesięczne obniży się 

z 10,2 m3 do 6,6 m3. Roczne koszty wyniosą 

tylko 1 195 zł, a różnica wynikająca z porów-

nania pracy baterii standardowej z pracą baterii 

z perlatorem świadczyć będzie na korzyść tej 

ostatniej, pozostawiając w kieszeni domow-

ników zaoszczędzone ponad 650 zł.

Ekoprysznic. Bateria natryskowa z ogranicz-

nikiem wypływu (zużycia) wody  FerroEcoSave 

zapewnia równie wysoką, 50% oszczędność 

i wydajność wypływu 7,8 l wody na minutę. 

Tak więc, biorąc regularnie pięciominutowy 

ekoprysznic, czteroosobowa rodzina wyda 

rocznie około 590 zł – o ponad 320 zł mniej 

niż stosując tradycyjny natrysk. 

Przedstawiona symulacja jest tylko symu-

lacją modelową, ale wskazuje jednoznacznie, 

że jak lać wodę, to tylko w sposób eko!

SŁAWOMIR TELEC

PRODUCT MANAGER FERRO S.A.

Artykuł na podstawie materiałów pra-
sowych FERRO S.A.
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PPlanując zakupy oświetleniowe do naszego 

domu, powinniśmy wziąć pod uwagę dyrek-

tywę unijną, na mocy której zostały wycofane 

ze sprzedaży tradycyjne żarówki 100 W, a we 

wrześniu 2010 roku ze sklepowych półek znik-

nęły także żarówki 75 W. Wymogi unijne to nie 

jedyny czynnik wpływający na nasze wybory. 

Coraz częściej my sami chcemy, aby oświetle-

nie było energooszczędne oraz innowacyjne 

– z korzyścią dla portfela i środowiska.

Powszechnie znaną od kilkunastu lat al-

ternatywą dla tradycyjnej żarówki jest świe-
tlówka. Na sklepowych półkach mamy do 

dyspozycji coraz bardziej nowoczesne, za-

awansowane technologicznie i jednocześnie 

oszczędne źródła światła. OSRAM, jako 

pierwszy dostawca na świecie, oferuje świe-

tlówki energooszczędne o naturalnie ciepłej 

barwie światła („warm comfort light”). Dają 

one komfortowe światło, takie jak uzyskiwa-

ne z tradycyjnej żarówki. Dziś możemy też 

zapomnieć o wysokiej cenie, dużych, niefo-

remnych kształtach, które nie mieszczą się 

do abażurów. Świetlówki OSRAM mają róż-

ne kształty i trzonki pasujące do większości 

lamp. Dzięki zastosowaniu w niektórych mo-

delach nowej technologii Quicklight, świe-

tlówki natychmiast osiągają docelową jasność, 

generują stabilną ilość strumienia świetlnego 

i utrzymują go na odpowiednim poziomie bez 

migotania. Obok energooszczędności i funk-

cjonalności ważna jest też trwałość tego typu 

produktów, dlatego firma OSRAM systema-

tycznie ulepsza parametry swojego asortymen-

tu (DULUX SUPERSTAR osiągała niedawno 

trwałość do 10 tys. godzin, a obecnie wyno-

si ona nawet do 15 tys.). Możliwość dłuższej 

eksploatacji i wysoka efektywność niosą za 

sobą wymierne korzyści dla budżetów gospo-

darstw domowych. Wymiana np. dziesięciu 

żarówek 100 W przynosi oszczędności rzę-

du 350 złotych. Do niezaprzeczalnych zalet 

świetlówek OSRAM należy zaliczyć także 

o 80% niższe zużycie energii, a w związku 

z tym niższą emisję CO2.

Nowoczesnym i efektownym zamienni-

kiem, który przygotowała firma OSRAM 

dla tradycyjnej żarówki, są również halogeny 

 HALOPAR ECO. Pasują one idealnie do nowo-

czesnych opraw, na przykład jako oświetlenie 

akcentujące. Dostępne są w dwóch wersjach 

– z odbłyśnikiem aluminiowym i odbłyśnikiem 

typu „zimne światło”, który zapewnia ciekawe 

efekty świetlne. HALOPAR ECO daje, w po-

równaniu z tradycyjną żarówką, 100% więcej 

światła przy trwałości do 2 tys. godzin. Dla zwo-

lenników halogenowego światła i klasycznych 

kształtów, OSRAM ma w swoim asortymen-

cie rodzinę żarówek HALOGEN ENERGY 

SAVER CLASSIC. Produkty te mają kształty 

identyczne jak zwykłe żarówki – bańki, świecz-

ki oraz małe kulki. Wytwarzają one brylanto-

we światło, dzięki czemu kolory oświetlanych 

przedmiotów są bardziej nasycone i naturalne. 

Bez problemu halogenami OSRAM można za-

stąpić tradycyjne żarówki i otrzymać światło, 

które cieszy dwa razy dłużej. 

Wielbicieli nowości i innowacyjnych 

rozwiązań na pewno zainteresuje technolo-
gia LED. Ogromną popularnością cieszą się 

zwłaszcza lampy LED o tradycyjnych kształ-

tach, na przykład w formie klasycznej żarów-

ki. Standardowe trzonki pozwalają na bezpo-

średnią wymianę tradycyjnych źródeł światła. 

Ogromna różnorodność czystych, intensyw-

nych kolorów oświetlenia LED pozwala na 

tworzenie dowolnego nastroju i dekoracyjnych 

akcentów w każdym domu. Choć ten rodzaj 

oświetlenia, w porównaniu do halogenów czy 

świetlówek, jest stosunkowo nowy, zyskał już 

uznanie konsumentów na świecie. W obszarze 

oświetlenia diody elektroluminescencyjne są 

zdecydowanym liderem, ponieważ dysponują 

możliwościami, które dla najpopularniejszego 

do tej pory w gospodarstwie domowym źró-

dła światła były nieosiągalne. Spośród dostęp-

nych na rynku trzech typów zamienników 

dla żarówek, lampy LED zużywają najmniej 

energii – dla przykładu, zamiennik żarówki 

o mocy 40 W zużywa jej pięć razy mniej, 

czyli jedynie 8 W. Strumień świetlny lampy 

LED o mocy 2 W wynosi 90 lumenów czyli 

tyle, ile wytwarza tradycyjna żarówka o mocy 

15 W. Ponadto diody elektroluminescencyj-

ne firmy OSRAM charakteryzują się wysoką 

trwałością, zapewniającą działanie lampy na-

wet do 25 tys. godzin, zatem mogą świecić 25 

razy dłużej niż tradycyjna żarówka. Światło 

LED jest jednostajne (brak drgań), przez co 

przyjemne i zdrowe dla oka. Co niezwykle 

istotne, lampy LED nie ogrzewają oświetla-

nej powierzchni, jak również nie wytwarzają 

ciepła, dlatego bez obaw można stosować je 

np. w pokojach dziecięcych.

NNowoczesne źródła światła to oszczęd-

ność energii i pieniędzy oraz korzyści dla 

środowiska i dla nas! Na całym świecie można 

zaoszczędzić ponad 1/3 energii elektrycznej 

zużywanej przez oświetlenie, a oszczędno-

ści te, wynoszące ponad 900 miliardów kWh 

energii elektrycznej, mogłyby doprowadzić do 

zmniejszenia globalnej emisji CO2 aż o ponad 

450 milionów ton. 

MAGDALENA BOGUSZ

MARKETING MANAGER OSRAM

Gospodarstwo domowe, w którym wykorzystywane są tradycyjne żarówki, zużywa około 20% energii elektrycznej na 

cele oświetleniowe, co wiąże się z przeznaczeniem na ten cel co najmniej 300 złotych w ciągu roku. Jest to znaczący 

wydatek z budżetu gospodarstwa domowego oraz duży wkład w lokalną emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

MAGDALENA BOGUSZ

Energooszczędne rozwiązania 
oświetleniowe w twoim domu
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Na moim biurku leży plik świątecznych kartek 

przygotowanych w związku ze zbliżającym się Bożym 

Narodzeniem. Obok książka znanego polskiego autora, 

który na jej łamach zwierza się ze swoich przemyśleń, 

będących owocem wieloletniego podróżowania 

po świecie. Wyznaje w niej, że „nie ogarnia świata”. 

Cokolwiek by znawcy polszczyzny powiedzieli 

o znaczeniu tych słów, trafnie wyrażają one to, jak 

ostatnio odbieram świat, w którym żyję. Ja też go 

„nie ogarniam”. Nawet bez podróżowania.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Już teraz, zanim za-

czną się adwentowe roraty, na które zaprasza Kościół, przypo-

minają nam o tym handlowcy. Sklepy zawalone są świątecznymi 

dekoracjami, od naprawdę ładnych do koszmarnie szmirowatych. 

Żywnościowe specjały pomijam, gdyż nie brakuje ich teraz przez 

cały rok. Tylko dokładniej niż zwykle sprawdzam w okresie przed-

świątecznym daty ważności.

Dlaczego świętujemy? Jaki procent ludzi, biegających po sklepach 

za prezentami, zastanawia się nad tym? Podejrzewam, że podob-

nie wielu, jak tych, którzy nie kupią militarnej zabawki dla dziecka 

i zastanowią się nad sensem zakupu, zanim wydadzą pieniądze na 

coś całkowicie bezużytecznego, będącego zwykłym śmieciem. Jaki 

procent obecnych w supermarketach zauważy, że początek grudnia 

(zdarza się, że i listopad) to nie czas na wymuszone przez handel słu-

chanie kolęd. Kolęd, a więc pieśni radośnie wspominających, a nie 

zapowiadających tę noc, kiedy na świat przyszedł Jezus Chrystus.

Ilu zasapanych od przedświątecznego kołowrotka zatrzyma się na 

chwilę, by podumać nad wymową tradycji, jakie od wieków związane 

są z radosnym świętowaniem Bożego Narodzenia? Politycy i aktywi-

ści różnych stowarzyszeń i związków ledwie nadążą z bieganiem od 

„opłatka” do „opłatka”. Czy pomyślą skąd wziął się opłatek?... Czy 

w tym zabieganiu zdążą na rodzinną wigilię bez pośpiechu i zdener-

wowania?... Czy wystarczy im uśmiechu dla najbliższych?...

Ekolodzy i „ekolodzy” będą sobie wypominać szkodliwe i nie-

szkodliwe dla środowiska choinki. Wybór jest ogromny, bo wśród 

żywych są te, które zostały wyhodowane na plantacjach lub plano-

wo wycięte w lasach, ale i te kradzione, z plantacji i z lasów. Wśród 

sztucznych – zielone wyglądające jak naturalne, ale też i złote, czer-

wone a nawet... czarne! Do wyboru, do koloru! Obowiązkowo wszę-

dzie – w szkole, na ulicach, w urzędach... no i oczywiście w domach. 

Nie tylko w domach chrześcijan.

Dużo ekologicznego rabanu będzie też o karpia. Kolacja wigilij-

na bez karpia jest nieważna. Tylko jak to zrobić, żeby „wilk był syty 

i owca cała”? Jak świętować Boże Narodzenie, żeby być w zgodzie 

ze środowiskiem? Jak korzystać ze środowiska, żeby być w zgodzie 

z Bożym Narodzeniem? 

Prowadzimy dzieci do żłóbka, żeby zobaczyły Dzieciątko. Dla-

czego to robimy?... Czy dlatego, by wiedziały jak powinna wyglą-

dać rodzina? Mama, tata, dziecko? Niektórzy uważają, że mogą 

być dwie „mamy” albo dwóch „ojców”. Akceptowalna ilość dzieci 

w rodzinie też budzi emocje, bo przecież Ziemi grozi przeludnienie! 

No i dzieci tyle kosztują, trzeba im dać możliwie wszystko, żeby wy-

rosły na człowieka. Z wyjątkiem klapsa! Co gorsza, nie zgadzamy 

się w sprawie definicji człowieka. Jak trafnie zauważył mój ulubio-

ny felietonista Franciszek Kucharczak, „dobrze, że ustalono prawa 

człowieka, szkoda że nie ustalono, kto jest człowiekiem”. 

Nie ogarniam... nie ogarniam postaw niektórych ludzi, nie ogar-

niam zakłamania wielu chrześcijan, nie ogarniam rozumowania eko-

logów. Nie rozumiem, skąd tyle hałasu po odmówieniu lesbijce pracy 

w szkole katolickiej? Czy znęcający się nad podopiecznym właści-

ciel konia zostałby przyjęty do stowarzyszenia ochrony zwierząt? 

Czy dostałby pracę w schronisku dla psów?

Nie rozumiem moich braci katolików, którzy przed Wigilią robią 

skok do lasu i kradną choinkę. Nie ogarniam chrześcijan celebrujących 

święta, ale znęcających się nad zwierzętami. Nie tylko nad karpiem. Nie 

rozumiem też ekologów, którzy walczą o prawa zwierząt do godnego 

życia, a akceptują mordercze ograniczanie prawa człowieka do życia 

w ogóle. A najbardziej nie pojmuję, gdy ekolog (choćby nawet był ate-

istą), który tak bardzo marzy o życiu w zgodzie z naturą, nie widzi nic 

złego w in vitro. Po co te medialne dywagacje wokół in vitro i ekskomu-

niki, którą rzekomo biskupi „straszą”? Wykluczyć z Kościoła można 

tylko katolika. Dlaczego przestraszyli się niekatolicy? Może boją się 

moralnego dyskomfortu, który może zabić radość życia? Ktoś mający 

sumienie ekologiczne (niekoniecznie katolik) nie będzie się czuł mo-

ralnie komfortowo, jeśli przeciw życiu zgodnym z naturą wystąpi.

Moralnego komfortu i czystego sumienia życzę i sobie, i wszyst-

kim ekologom. Nie tylko na Boże Narodzenie, ale na Nowy Rok i na 

resztę życia. Jak mawiają niektóre mamy, „ogarnijmy się”. Ogar-

nijmy się na to Boże Narodzenie i zacznijmy na nowo godnie żyć 

w zgodzie z naturą.

DR MARIA KUŹNIARZ

Boże Narodzenie w zgodzie z naturą
MARIA KUŹNIARZ
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Koło w Szklarskiej Porębie (XXII) – prezes mgr inż. arch. Roland Kacperski

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

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

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

Koło w Lubinie (XXIV)

tel. 76 844 72 44, ul. Jana Pawła II 70, 59-300 Lubin, e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

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

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

e-mail: magda_kruszelnicka@wp.pl

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 
POLSKIEGO KLUBU 
EKOLOGICZNEGO

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

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

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

ZARZĄD OKRĘGU

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
prezes, tel. 71 347 14 45, 71 347 14 44
e-mail: aureliusz.miklaszewski@wp.pl

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

e-mail: wlodzimierz.brzakala@pwr.wroc.pl

dr Barbara Teisseyre
sekretarz, tel. 71 341 11 25, 606 103 740

e-mail: bmteiss@wp.pl

mgr Krystyna Haladyn
skarbnik, tel. 71 783 15 75

e-mail: krystyna.haladyn@wp.pl

mgr Michał Śliwiński
członek, tel. 71 782 68 99, 663 326 899

e-mail: michal.sliwinski@o2.pl

dr Roman Śniady
członek, tel. 71 341 01 72, 604 276 751

e-mail: roman.sniady@up.wroc.pl

KOMISJA REWIZYJNA

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
przewodniczący, tel. 71 353 40 47, 605 620 208

e-mail: boguslaw.wojtyszyn@pwr.wroc.pl

mgr inż. Henryk Słotwiński
członek, tel. 76 818 70 14, 76 819 65 12

e-mail: slotwinskiH@op.pl

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

e-mail: magda_kruszelnicka@wp.pl

SĄD KOLEŻEŃSKI

dr inż. Zdzisław Matyniak
przewodniczący, tel. 71 330 30 50

e-mail: matyniak@kn.pl

Monika Słonecka
z-ca przewodniczącego, tel. 74 814 71 62

e-mail: monika_slonecka@op.pl

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

e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

mgr Dobrosław Klimek
członek, tel. 71 337 07 41

mgr Eugeniusz Wezner
członek, tel. 76 852 68 69

e-mail: eugeniuszwezner@wp.pl

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

czynne jest w poniedziałki i czwartki 
w godzinach od 1500 do 1800



HamburgHamburg HafenCityHafenCity
Logo HC

Falująca architektura Centrum 

Krajów Niemieckojęzycznych „U”

Widok na Łabę i port hamburski

z tarasu Centrum Krajów 

Niemieckojęzycznych „U”

Promenada Dallmankai

z kawiarenkami i miejscami 

do wypoczynku

Plac Marco-Polo-Terrassen 

z drewnianymi podestami do wypoczynku

Widok na plac Marco-Polo-Terrassen

i promenadę Dallmankai 

z filharmonią w budowie (po lewej)

Wystawa zabytkowych żaglowców i parowców 

w starym basenie Sandtorhafen

fot. Bogusław Wojtyszyn


