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Wstęp 
Należy zauważyć, iż w ilościowych badaniach politologicznych, stosuje  

się syntetyczne wskaźniki wielowymiarowych zmiennych, które pozwalają nam, 
obok badań jakościowych, zmierzyć poziom występowania danego zjawiska,  
a następnie przedstawić go w postaci odpowiadającej mu wartości liczbowej. 
Wówczas wielowymiarowa i złożona charakterystyka danego zjawiska, zostaje 
sprowadzona do najprostszej możliwej postaci. Należy jednak pamiętać  
o korzyściach oraz ograniczeniach sprowadzania zjawiska politologicznego do 
postaci liczbowej. Z jednej strony takie uproszczenie nie pozwala na pełną analizę 
problemu, z drugiej strony – bywa uzasadnione specyficznymi celami badawczymi, 
np. badaniami porównawczymi. Dlatego, mimo wątpliwości co do skuteczności 
tworzenia tego typu miar, obecnie teoretycy i praktycy koncepcji zrównoważonego 
rozwoju zgadzają się, iż istnieje konieczność opracowania syntetycznych miar 
umożliwiających np. porównanie wdrażania zrównoważonego rozwoju na poziomie 
państwowym.1

 
Wskaźniki, które operują jedną liczbą, mają dwie funkcje: powinny dostarczać 

informacji o postępach w realizacji przedsięwzięcia oraz stanowić źródło informacji 
dla ciągłej kontroli.

2
 Tym samym, dają one podstawę do zadawania pytania  

o to, czy dokonujące się zmiany, przebiegają zgodnie z wytycznymi zrównoważo-
nego rozwoju? Jak podkreśla Marta Kusterka, wskaźniki zrównoważonego rozwoju 
są istotnym i użytecznym narzędziem wspomagania rozwoju, dlatego powinny: 
„spełniać postulat adekwatności do celów polityki środowiskowej i/lub sektorowej; 
stanowić użyteczne narzędzie dla podmiotów wykorzystujących, tzn. odzwiercie-
dlać w sposób reprezentatywny stan, zachodzące zmiany, trendy rozwojowe  
i zagrożenia dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki, jak również 
podejmowane przez społeczeństwo środki zaradcze; być prostym w konstrukcji  
i łatwym w interpretacji narzędziem analizy; stwarzać podstawę porównań 
międzynarodowych; być użyteczne na poziomie zarówno krajowym, regionalnym, 
jak i lokalnym; posiadać wartość progową lub referencyjną, która będzie stanowić 
bazę oceny wartości rzeczywistych; spełniać postulat analitycznej poprawności, 
tzn. konstrukcja wskaźnika powinna być oparta na właściwych podstawach 
naukowych i technicznych, z uwzględnieniem standardów międzynarodowych oraz 
międzynarodowego konsensusu co do ich ważności; mieć postać umożliwiającą 
ich zastosowanie w modelach ekonomicznych, prognozach i systemach 

                                                           
1
 Milenijne Cele Rozwoju zostały w 2015 roku zastąpione Zrównoważonymi Celami Rozwoju, które 
charakteryzują się znacznie szerszym horyzontem zaplanowanych działań oraz perspektywą do  
2030 roku. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ są ukierunkowane globalnie. Sama ich realizacja 
ma być monitorowana poprzez szereg wskaźników, co również stanowi znaczącą zmianę  
w porównaniu do ograniczonych narzędzi ewaluacyjnych Celów Milenijnych. Zob.: The Genaral 
Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 25.10.2015, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symb ol=A/RES/70/1&Lang=E (pobrano 20.10.2017 r.) 

2
 J. Śleszyński, Wskaźniki trwałego rozwoju Unii Europejskiej (w:) D. Kiełczewski, B. Dobrzańska (red.), 
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce. Białystok 2007, s. 11-33 
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informacyjnych; opierać się na danych: dostępnych do ich wyliczenia, odpowiednio 
udokumentowanych, uaktualnianych, o określonej jakości, dostępnych przy 
rozsądnej relacji korzyści/koszty”.3 

Celem niniejszego opracowania jest analiza stanu badań nad zrówno-
ważonym rozwojem. W artykule starano się scharakteryzować najbardziej 
rozpowszechnione skale porównawcze zrównoważonego rozwoju. Kolejnym celem 
badawczym jest próba ich oceny pod względem adekwatności teoretycznej  
i metodologicznej przydatności dla badań. W oparciu o wskazane przez M. Kuster-
kę wytyczne, dokonano porównania trzech wybranych badań zrównoważonego 
rozwoju. Artykuł składać się będzie z dwóch części, w których porównano 
zrównoważony rozwój z perspektywy teoretycznej oraz występujące metody 
analizy zrównoważonego rozwoju na poziomie ONZ, UE oraz Polski.  

 
Zrównoważony rozwój w ujęciu teoretycznym – problemy analizy 
W 1987 r. Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (WCED) opublikowała 

raport zatytułowany „Nasza wspólna przyszłość,” znany również pod nazwą 
„Raport Bruntland”.4 Zdefiniowano w nim zrównoważony rozwój jako „rozwój 
zaspokajający obecne potrzeby bez uszczerbku dla możliwości zaspakajania przez 
przyszłe pokolenia ich własnych potrzeb”.5 Podkreślono, iż środowisko i rozwój  
są nierozerwalnie ze sobą związane i w związku z tym powinny być traktowane 
jako jedna kwestia. Mimo wielu lat, które upłynęły od tego czasu, stan badań nad 
pomiarem zrównoważonego rozwoju można określić jako niesatysfakcjonujący. 
Wynika to przede wszystkim z obszernego zakresu badanego zjawiska, 
wielowymiarowości pojęcia zrównoważonego rozwoju, stosowania różnych metod  
i narzędzi badawczych do jego pomiaru.  

Zrównoważony rozwój jest procesem ciągłych zmian i aby został w pełni 
osiągnięty, musi być starannie zarządzany i obserwowany. Jego realizacji mają 
służyć wytyczne i zadania sformułowane w różnego rodzaju dokumentach 
planistycznych (planach, programach, strategiach).

6
 Dlatego, najważniejszym 

elementem przy badaniu zrównoważonego rozwoju jest postulat analitycznej 
poprawności. Oznacza to potrzebę skonstruowania wskaźnika, który powinien być 
oparty na właściwych podstawach naukowych i technicznych, z uwzględnieniem 
standardów międzynarodowych oraz międzynarodowego konsensusu co do ich 
ważności. Według definicji, zrównoważony rozwój odnosi się do zagwarantowania 
jednostkom oraz społeczeństwom współczesnym i przyszłym równego dostępu  
do środowiska naturalnego. Kształtuje on proporcje pomiędzy kapitałem natural-
nym (ochroną środowiska przyrodniczego), ludzkim (społecznym), kulturowym  

                                                           
3
 M. Kusterka, Struktury przyczynowo-skutkowe jako podstawa opracowania systemów wskaźników 
zrównoważonego rozwoju, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1075, 2005 

4
 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. From One 
Earth to One World, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (pobrano 21.10.2017 r.) 

5
 Ibidem  

6
 Warto wspomnieć, iż w początkowym okresie (w latach 70. XX w.), zasadniczym kontekstem  
dla rozważań o zrównoważonym rozwoju był problem kurczących się zasobów naturalnych – zob.  
K. Pezzoli, Sustainable Development: A Transdisciplinary Overview of the Literature, “Journal  
of Environmental Planning and Management”, Vol. 40, Iss. 5,1997; 1997. W kolejnej dekadzie została 
sformułowana najpopularniejsza definicja przez Komisję Bruntland. Dopiero Szczyt Ziemi w Rio de 
Janeiro, który odbył się pod hasłem Środowisko i rozwój, postawił znak równości między czynnikiem 
rozwojowym a środowiskowym. 
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i ekonomicznym (antropogenicznym). Należy zauważyć, iż zrozumienie istoty 
zrównoważonego rozwoju nie jest łatwe. Odnosząc się do definicji, zapropono-
wanej przez Komisję Bruntland, nie wystarczy rozumieć zrównoważonego rozwoju 
jako rozwoju w pewnych dziedzinach (co proponują cele na poziomie UE i ONZ), 
ale równomierny rozwój w wszystkich dziedzinach: środowiska, ekonomii i społe-
czeństwa i kultury.  

Do 2015 r. obowiązywały tzw. Milenijne Cele Rozwoju, które w 2015 roku 
zostały zastąpione Zrównoważonymi Celami Rozwoju.

7
 Charakteryzują się one 

znacznie szerszym horyzontem zaplanowanych działań. Podczas konferencji  
w Rio de Janeiro w 2012 roku (Rio+20) został stworzony dokument The future  
we want, w którym zaplanowano Zrównoważone Cele Rozwoju. Ich celem miało 
być: zapewnienie transformacji ekonomicznej, w celu zlikwidowania biedy, 
stworzenia podstaw praworządności oraz ochrony przyrody.

8
 W ramach konferencji 

została powołana grupa otwarta mająca za zadanie, stworzenie przyszłych celów 
rozwojowych dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2013 roku. W dniach 25-27 
września 2015 r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbył się szczyt Agendy 
Zrównoważonego Rozwoju 2030. W trakcie szczytu światowi przywódcy przyjęli 
dokument “Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju – 2030”, który zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Tabela  
nr 1).  

Dla porównania, UE w sposób bezpośredni nie wykorzystała celów 
rekomendowanych przez ONZ, tworząc na płaszczyźnie UE swój własny zestaw 
podstawowych wskaźników zrównoważonego rozwoju (sustainable development 
indicators). Zostały one odniesione do 10 głównych tematów (Tabela nr 1) i 31 ich 
składowych. Wynika to z przyjętej przez Radę Europejską w czerwcu 2006 r., tzw. 
odnowionej strategii goeteborskiej, która jest drugim obok strategii lizbońskiej, 
najważniejszym dokumentem programowym rozwoju UE. Odnowiona strategia 
obejmuje wcześniej przyjęte cele i zadania określone w programach wspólnoto-
wych, a także ujęte w niektórych dokumentach międzynarodowych, skupiając się 
na najważniejszych zagrożeniach dla rozwoju Europy, tzw. kierunkach niezrówno-
ważonych. Do problemów już istniejących dodano: związane ze starzeniem  
się społeczeństwa, ubóstwo i wyłączenie społeczne, globalizację oraz pomoc 
krajom rozwijających się tzw. Trzeciego świata, gospodarką UE na płaszczyźnie 
międzynarodowej, a także racjonalne gospodarowanie gruntami, propagowanie 
sprawnego zarządzania oraz finansowania rozwoju. Odnowiona strategia  
w sposób całościowy ujmuje wizję UE tzw. ładu zintegrowanego, która ukazuje 
obraz tego, czy UE osiągnęła postępy w kierunku zrównoważonego rozwoju,  
w kontekście założeń i celów określonych w strategii UE, na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju (Tabela nr 1).  

W efekcie takiego podejścia do celów zrównoważonego rozwoju ONZ i UE, 
badacze będą musieli uwzględnić występujące między organizacjami różnice.  

 
 
 
 

                                                           
7
 The Genaral Assembly..., op. cit.  

8
 Zob.: United Nations, The Future We Want. Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 
2012, nr A/RES/66/288 
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Tabela nr 1: Cele zrównoważonego rozwoju 
 

ORGANIZACJA NARODÓW 
ZJEDNOCZONYCH 

UNIA EUROPEJSKA 

Cel 1. Wyeliminować ubóstwo we wszyst-
kich jego formach na całym świecie 

Ubóstwo i marginalizacja społeczna (ubós-
two ekonomiczne, wsparcie pośrednictwa 

pracy, inne aspekty socjalnego wyklu-
czenia). 

Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bez-
pieczeństwo żywnościowe i lepsze odży-
wianie oraz promować zrównoważone 
rolnictwo 

Zdrowie publiczne (ochrona zdrowia i życia 
ludzi, bezpieczna żywność i jej jakość, 

zarządzanie produktami chemicznymi, za-
grożenie zdrowia w warunkach środowi-

skowych). 

Cel 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każ-
dym wieku zdrowe życie oraz promować 
dobrobyt 

Starzenie się społeczeństwa (ekwiwa-
lentność emerytur, zmiany demograficzne  
i publiczne finansowania równoważenia). 

Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację 
wysokiej jakości oraz promować uczenie 
się przez całe życie 

 

Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmoc-
nić pozycję kobiet i dziewcząt 

 

Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp 
do wody i warunków sanitarnych poprzez 
zrównoważoną gospodarkę zasobami 
wodnymi 

 

Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do 
stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej 
energii po przystępnej cenie 

 

Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony  
i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne  
i produktywne zatrudnienie oraz godną 
pracę dla wszystkich ludzi 

Rozwój gospodarczy (inwestycje, konku-
rencyjność i zatrudnienie). 

Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, 
promować zrównoważone uprzemysło-
wienie oraz wspierać innowacyjność 

Transport (rozwój, koszty oraz społeczne  
i środowiskowe wpływy transportu). 

Cel 10. Zmniejszyć nierówności w krajach  
i między krajami 

 

Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie 
bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważo-
nymi oraz sprzyjającymi włączeniu spo-
łecznemu 

 

Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji 

Model produkcji i zmian konsumpcji 
(ekoefektywność, wzorce konsumpcji  

i produkcji, rolnictwo i łączenie odpowie-
dzialności podmiotów). 

Cel 13. Podjąć pilne działania w celu 
przeciwdziałania zmianom klimatu i ich 
skutkom 

Zmiany klimatyczne i energia  
(zmiany klimatu i czysta energia). 

Cel 14. Chronić oceany, morza i zasoby 
morskie oraz wykorzystywać je w sposób 
zrównoważony  

Zarządzanie zasobami naturalnymi 
(bioróżnorodność, morskie ekosystemy, 
zasoby wody pitnej i użytkowanie ziemi). 
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ORGANIZACJA NARODÓW 
ZJEDNOCZONYCH 

UNIA EUROPEJSKA 

Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promo-
wać zrównoważone użytkowanie 
ekosyste-mów lądowych, zrównoważone 
gospoda-rowanie lasami, zwalczać 
pustynnienie, powstrzymywać i 
odwracać proces degra-dacji gleby oraz 
powstrzymać utratę różnorodności 
biologicznej 

 

Cel 16. Promować pokojowe i inkluzywne 
społeczeństwa, zapewnić wszystkim 
ludziom dostęp do wymiaru sprawiedli-
wości oraz budować na wszystkich 
szcze-blach skuteczne i odpowiedzialne 
instytu-cje, sprzyjające włączeniu 
społecznemu 

Dobre rządzenie (polityka spójności  
i publiczna partycypacja Należy zauważyć, 

iż zrozumienie istoty zrównoważonego 
rozwoju nie jest łatwe. Odnosząc się  

do definicji, zaproponowanej przez Komisję 
Bruntland, nie wystarczy rozumieć zrówno-

ważonego rozwoju jako rozwoju w pew-
nych dziedzinach (co proponują cele  

na poziomie UE i ONZ), ale równomierny 
rozwój w trzech dziedzinach: środowiska, 

ekonomii i społeczeństwa. 
Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania  

i ożywić globalne partnerstwo na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 

Współpraca międzynarodowa (globalizacja 
handlu, finansowanie i zarządzanie ZR). 

Źródło: The Genaral Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development, 25.10.2015, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?sym 
b ol=A/RES/70/1&Lang=E (pobrano 20.10.2017 r.); Eurostat, Sustainable development  
in the European Union – 2015 monitoring report of the EU Sustainable Development 
Strategy, Luxemburg 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6975281/KS-
GT-15-001-EN-N.pdf/5a20c781-e6e4-4695-b33d-9f502a30383f (pobrano 12.10.2017 r.) 

 

W tabeli powyżej porównano cele zrównoważonego rozwoju, zaproponowane 
przez ONZ oraz UE. Jak pokazano, już na poziomie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i na poziomie UE widoczne są różnice w postrzeganiu 
zrównoważonego rozwoju. W związku z tym pojawia się trudność dla badaczy tego 
zagadnienia z uwagi na odmienną interpretację stawianych sobie celów, a tym 
samym kwestii związanych z monitorowaniem jego zmian.  

Z kolei w Polsce, zrównoważony rozwój, uznany za Zasadę Konstytucyjną 
Rzeczpospolitej Polskiej, został zdefiniowany w Ustawie Prawo Ochrony 
Środowiska jako: „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, 
w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia, 
jak i przyszłych pokoleń”.9 Choć w Polsce zrównoważony rozwój został zdefinio-
wany, to należy zauważyć, iż brak jest Narodowej Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju, koordynującej stawiane sobie cele. Inne strategiczne dokumenty, 
odwołujące się do omawianej koncepcji, nie są w stanie zagwarantować 

                                                           
9
 Prawo ochrony środowiska, art. 3, pkt 50; zob. także: M. Miemiec, Materialne prawo administracyjne. 
Warszawa 2013, s. 213 
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monitorowania procesu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w sposób 
całościowy, z uwzględnieniem zarówno aspektów ekonomicznych, społecznych, 
środowiskowych i kulturowych. 

 
Monitorowanie zrównoważonego rozwoju  
Należy podkreślić, iż wskazane powyżej cele ukierunkowane są globalnie,  

a ich realizacja ma być monitorowana poprzez szereg wskaźników. Stanowi  
to znaczącą zmianę w porównaniu do ograniczonych narzędzi ewaluacyjnych 
Celów Milenijnych. Dotychczas Komisji Statystycznej ONZ udało się zatwierdzić 
wstępny zbiór 231 wskaźników (ONZ 2016), oparty na pracach Komisji Grupy 
międzyinstytucjonalnej i eksperckiej ds. Wskaźników SDG (IAEG-SDG). Następnie 
podzielonowskaźniki te, na trzy poziomy. Od marca 2016 r. proponowane są: 

1. Poziom I zawiera 98 wskaźników (40%), dla których Metodologie 
statystyczne są uzgodnione; globalne dane są regularnie dostępne;  

2. Poziom II zawiera 50 wskaźników (21%) z jasnymi metodologiami 
statystycznymi, ale niewielką ilością dostępnych danych;  

3. Poziom III zawiera 78 wskaźników (32%) (nie uzgodniono standardów; 
metodologii i brak danych).  

Jak można zauważyć, większa część zaproponowanych narzędzi badawczych 
ma charakter problematyczny. Jedynie 98 wskaźników (tj. 40%) spełnia wymaga-
nia dostępności i odzwierciedla w sposób reprezentatywny stan, zachodzące 
zmiany, trendy rozwojowe, zagrożenia dla środowiska, społeczeństwa i gospo-
darki.  

Mimo trudności w badaniu zrównoważonego rozwoju, taką próbę podjęli 
eksperci Sustainable Development Solutions Network (SDSN) i Bertelsmann 
Stiftung,

10
 pod przewodnictwem Doradcy Specjalnego ONZ i światowej sławy 

ekonomisty prof. Jeffreya Sachsa. Raport Globalne obowiązki: międzynarodowe 
skutki uboczne w osiąganiu SDG

11
 jest pierwszym ogólnoświatowym badaniem 

oceniającym 157 krajów, pod względem wdrażania w 2017 roku, Celów Zrówno-
ważonego Rozwoju ONZ. Celem publikacji jest pomoc rządom i społeczeństwu 
obywatelskiemu w śledzeniu postępów i rozliczaniu krajów z realizacji celów.  
SDG (Sustainable Development Goals). Istotnym elementem tego raportu jest  
to, iż, SDG Index, w przeciwieństwie do Milenijnych Celów Rozwoju, ustanawia 
standardy nie tylko dla rynków wschodzących, krajów rozwijających się, 
ale także dla krajów uprzemysłowionych. Jak podkreśla Jeffrey D. Sachs, dyrektor 
SDSN, indeks wymaga „pilnego działania ze strony państw grupy G20, aby 
zrównoważony rozwój stał się rzeczywistością zarówno dla nich, jak i poza ich 
granicami. Jeśli świat ma osiągnąć cele SDG, wszystkie kraje muszą je uwzględnić 
w ramach swoich krajowych strategii rozwoju. Należy także zadbać o to, aby 
ponosiły one odpowiedzialność za swój wpływ na resztę świata”.12

 

                                                           
10

 SDSN jest stowarzyszeniem instytutów badawczych, utworzonych w celu wsparcia nowych celów 
ONZ pod auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ. Bertelsmann Stiftung jest jednym z największych 
fundacji w Niemczech, promujących integrację społeczną. 

11
 SDG Index and Dashboards Report 2017, Global Responsibilities. International spillovers in achieving 
the goals, July 2017, http://www.sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-and-Dashboards-
Report--full.pdf (pobrano 22.10.2017 r.) 

12
 Ahead of G20 Summit: ‘My Country First’ Approach Threatens Achievement of Global Goals, 
06.07.2017, http://www.sdgindex.org/news/2017/07/06/my-country-first-approach-threatens-achievem 
ent-of-global-goals/ (pobrano 21.11.2017 r.) 
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Jak przedstawia ranking, państwa będące najbliżej realizacji celów, nie są 
największymi gospodarkami tylko stosunkowo małymi, ale rozwiniętymi krajami, 
jak: Szwecja, Dania i Finlandia. Wśród krajów G7, tylko Niemcy i Francja osiągnęły 
najlepsze wyniki we wdrażaniu celów. Stany Zjednoczone zajmują dopiero  
42 pozycję na liście, a Federacja Rosyjska i Chiny odpowiednio 62 i 71. Polska 
znalazła się w rankingu dość wysoko zajmując 27 pozycję. Istotnym mankamentem 
tego rankingu, jest to, iż najwięcej „negatywnych skutków ubocznych” generują 
bogate państwa, które w ogólnym rankingu osiągnęły lepsze wyniki niż biedne. 
Przykładem może być kwestia odpadów elektronicznych. Wszystkie kraje, które 
osiągnęły najgorszą ocenę jeśli chodzi o produkcję odpadów elektronicznych,  
są krajami o wysokim dochodzie. Szwecja, lider w rankingu wskaźników SDG jest, 
obok Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji, jednym z krajów produkujących 
najwięcej odpadów elektronicznych: średnio 23,7 kilograma na osobę rocznie.  
Dla porównania, Burundi, Kongo czy Malawi, które należą do najuboższych krajów 
świata, z jednymi z najgorszych wyników we wdrażaniu SDG, produkują tylko  
0,2 kilograma. Państwa o niskich i średnich dochodach z Afryki, uzyskują także 
jedne z lepszych ocen, jeśli chodzi o produkcję odpadów komunalnych. Wytwarza-
ją one tylko połowę ilości odpadów komunalnych, które wytwarzają kraje o wyso-
kim dochodzie jak Wielka Brytania czy Francja. 

Ponadto z raportu wynika, iż jedną z przeszkód w osiąganiu globalnych celów 
dla krajów o wysokim dochodzie, są słabe wyniki dotyczące zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji. W tym celu państwa przenoszą koszty środowiskowe  
i społeczne swoich działań do innych krajów, równocześnie nie przeznaczając  
na pomoc rozwojową więcej niż 0,7% swojego PKB. 

Z kolei w Unii Europejskiej, aktualny zestaw zawiera ponad 130 wskaźników  
z czego 10 uznano za wskaźniki główne, które odzwierciedlają siedem wyzwań 
Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Tworzą one trzypoziomową piramidę, która 
ilustruje cele główne (poziom 1), cele operacyjne (poziom 2) i działania (poziom  
3). Poziomy te, uzupełnione zostały wskaźnikami kontekstowymi, które dostarczają 
ważnych informacji z poszczególnych obszarów, ale nie monitorują bezpośrednio 
celów strategii (zob. ryc. 1). 

Istotnym elementem tak zbudowanego narzędzia badawczego jest to, iż sta-
łemu monitorowaniu podlega jakość poszczególnych wskaźników za pomocą  
tzw. profili jakości – metryczek zawierających podstawowe metadane o wskaźniku 
(definicję, ocenę poziomu dokładności i porównywalności wskaźnika, a także 
poziom dostępności).  

Według ostatniego raportu Sustainable development in the European Union. 
2015 monitoring report of the EU Sustainable Development Strategy ukazał się  
1 września 2015 r. Zestaw wskaźników przedstawiony w raporcie odzwierciedla 
priorytety bieżących polityk, jednakże pozwala na wprowadzanie korekt w odpo-
wiedzi na zmiany w priorytetach i celach, które mogą wystąpić w przyszłości. 
Zestaw wskaźników nie ulegał zasadniczym zmianom od roku 2006.

13
 

 
 
 
 

                                                           
13

 Renewed EU Sustainable Development Strategy (2006), Council of the European Union, nr 10917/06, 
Brussels 
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Rycina nr 1: Piramida wskaźników zrównoważonego rozwoju UE 
 

 
Źródło: GUS, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Urząd Statystyczny  

w Katowicach, Katowice 2011; Eurostat, Sustainable development in the European Union – 
2015 monitoring report of the EU Sustainable Development Strategy. Luxemburg 2015, 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6975281/KS-GT-15-001-EN-N.pdf/5a20c 
781-e6e4-4695-b33d-9f502a30383f (pobrano 12.10.2017 r.) 

 

Analizując wskaźniki zastosowane przez UE, należy zauważyć, iż tematy 
przechodzą stopniowo od gospodarczych, poprzez społeczne i środowiskowe,  
aż do wymiaru instytucjonalnego i partnerstwa globalnego. Składają się na nie: 
rozwój społeczno-ekonomiczny, zrównoważona produkcja i konsumpcja, włączenie 
społeczne, zmiany demograficzne, zdrowie publiczne, zmiany klimatu oraz energia, 
zrównoważony transport, zasoby naturalne, globalne partnerstwo, dobre rządzenie. 
Istotnym brakiem podejścia unijnego jest skupienie uwagi na badaniu zagrego-
wanych wartości dla całej UE=28, bez uwzględnienia poziomu państwowego.  
Tym samym, wskazane przez UE ramy, pozwalają ocenić postępowanie tylko  
UE na drodze do zrównoważonego rozwoju, ale już nie poszczególnych państw. 
UE rozpatruje te zmiany w czterech kategoriach, w zależności od natężenia  
w czasie (zob. Tabela nr 2) 

 

Tabela nr 2: Ocena postępów wdrażania zrównoważonego rozwoju w UE 
 

ZMIANY SYMBOL 
Wyraźnie korzystne zmiany 

 
Średnio korzystne zmiany 

 
Średnio niekorzystne zmiany 

 
Wyraźnie niekorzystne zmiany 

 
Źródło: Eurostat, Sustainable development in the European Union – 2015 monitoring 

report of the EU Sustainable Development Strategy, Luxemburg 2015, http://ec.europa.eu/e 
urostat/documents/3217494/6975281/KS-GT-15-001-EN-N.pdf/5a20c781-e6e4-4695-b33d-
9f502a30383f (pobrano 12.10.2017 r.) 
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Na podstawie ewaluacji możemy wyróżnić:14
 

– wyraźnie korzystne zmiany dla wskaźników: „Produktywność zasobów”  
(od 2011), „Wskaźnik zatrudnienia pracowników w starszym wieku”, 
„Emisja gazów cieplarnianych” i „Udział energii ze źródeł odnawialnych  
w końcowym zużyciu energii brutto” (od 2005 r.);  

– średnio korzystne zmiany dla wskaźników: „Realny PKB na mieszkańca”, 
„Występowanie pospolitych gatunków ptaków” i „Oczekiwana długość życia 
w chwili urodzenia” (od 2002 r.);  

– średnio niekorzystne zmiany dla wskaźników: „Zużycie energii pierwotnej”, 
„Zużycie energii w transporcie w stosunku do PKB”, „Połowy ryb ze stad 
poza bezpiecznymi granicami biologicznymi” i „Oficjalna pomoc rozwo-
jowa”;  

– wyraźnie niekorzystne zmiany dla wskaźnika „Osoby zagrożone ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym” (od 2008 r.).  

Jak podkreśla „Strategia Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju 
wytycza kierunki długoterminowej wizji”,15

 w której takie elementy jak rozwój 
gospodarczy, spójność społeczna i ochrona środowiska, wzajemnie się uzupeł-
niają. Jednak należy zauważyć, że baza danych na poziomie światowym jak  
i europejskim, zasilana jest głównie dzięki transmisji danych z poszczególnych 
krajów członkowskich.16

 Taka sytuacja może być w niektórych przypadkach 
przyczyną różnic pomiędzy wskaźnikami liczonymi i udostępnianymi przez 
poszczególne kraje, a tymi prezentowanymi w bazie danych np. Eurostatu.  

Z kolei dla Polski, listę wskaźników zaproponował Główny Urząd Statystyczny. 
Do listy krajowej dobrał 101 wskaźników rekomendowanych do systemu 
monitoringu zrównoważonego rozwoju kraju.

17
 

Jak podają twórcy raportu „kategoria ładu zintegrowanego to kluczowe pojęcie 
związane z rozwojem zrównoważonym. Oznacza ono – w największym skrócie – 
spójne (niesprzeczne), jednoczesne tworzenie następujących ładów: społecznego, 
ekonomicznego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego w oparciu o co 
najmniej umiarkowany antropocentryzm lub – innymi słowy – integrowanie zjawisk 
społecznych, ekonomicznych i środowiskowych w oparciu o ład w zakresie etyki  
i moralności. Integralność ładów realizuje się poprzez zrównoważoną ochronę 
kapitału (środowiska) przyrodniczego, kapitału społecznego i ludzkiego oraz 
kapitału antropogenicznego (wytworzonego przez człowieka, a zwłaszcza kapitału 
kulturowego i ekonomicznego)”.18

 
 
 
 

                                                           
14

 Eurostat, Sustainable development in the European Union – 2015 monitoring report of the  
EU Sustainable Development Strategy. Luxemburg 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 
3217494/6975281/KS-GT-15-001-EN-N.pdf/5a20c781-e6e4-4695-b33d-9f502a30383f (pobrano 
12.10.2017 r.) 

15
 M. Urbaniec, System pomiaru zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej, „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 2 (313), 2015, http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.313.10, 
(pobrano 20.10.2017 r.) 

16
 T. Borys, Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju – polskie 
doświadczenia, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 3 (69), 2014, s. 10 

17
 GUS, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Urząd Statystyczny w Katowicach. Katowice 2011 

18
 Ibidem 
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Rycina nr 2: Schemat budowy i grupowania krajowych wskaźników zrównoważonego 

rozwoju  
 

 
Źródło: GUS, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Urząd Statystyczny  

w Katowicach. Katowice 2011 
 

Istotnym mankamentem tej propozycji jest brak uwzględnienia sugestii,  
że „opracowany przez autorów projektu zestaw wskaźników powinien być przed-
miotem dalszych prac mających na celu aktualizację zakresu wskaźników oraz 
poszukiwanie wskaźników najlepiej obrazujących ideę zrównoważenia, szczegól-
nie w warunkach opracowywania nowych dokumentów strategicznych”. Minusem 
jest również to, iż jest to wyłącznie propozycja, która w niewielkim stopniu 
odpowiada na strategię rozwojową rządu polskiego. 

Mimo wskazanych niedociągnięć, trzeba podkreślić jego zalety. Mianowicie, 
zasadniczą część publikacji stanowi opis analityczny wskaźników, wzbogacony 
tabelami i wykresami z danymi od 2004 roku. Dla celów analitycznych dane dla 
Polski zestawione zostały z danymi dla UE oraz wszystkich krajów członkowskich 
UE. Dla porównań z krajami członkowskimi UE przyjęto jako bazowy rok 2009. 
Wskaźniki zostały pogrupowane w układzie czterech ładów: społecznego – identy-
fikującego strategiczne cele zmierzające do poprawy jakości życia społeczeństwa, 
gospodarczego – określającego strategiczne cele generujące efektywny rozwój 
społeczno-gospodarczy, środowiskowego – formułującego uwarunkowania i strate-
giczne cele ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego oraz 
ładu instytucjonalno-politycznego – obejmującego wyzwania związane z globalnym 
partnerstwem i dobrym zarządzaniem. W poszczególnych ładach zostały wyodrę-
bnione obszary tematyczne stanowiące odzwierciedlenie celów i priorytetów 
zrównoważonego rozwoju. Takie podejście pozwala odnieść się do definicji, której 
istotą jest zasada sprawiedliwości międzypokoleniowej.19

 Metodologia, zapropo-

                                                           
19

 Zob. (Our Common Future1987: 47; B. Fiedor, Normatywny charakter koncepcji trwałego rozwoju  
a potrzeba poszukiwania jej podstaw mikroekonomicznych, „Handel Wewnętrzny”, t. I (listopad-
grudzień), 2013, s. 11 
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nowana w omawianym dokumencie, pozwala na dokonanie analizy i odpowiedź  
na pytanie, czy uszczupliliśmy, czy też powiększyliśmy nasze zasoby w poszcze-
gólnych badanych obszarach. Należy zatem podkreślić, iż ta charakterystyka 
wyróżnia się względem narzędzi zaproponowanych przez ONZ czy UE. 

 
Podsumowanie 
Podsumowując, należy stwierdzić, iż omawiane wskaźniki zrównoważonego 

rozwoju stanowią istotny wkład do wyjaśnienia realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju, i monitorowania ich realizacji. Istotne znaczenie ma zrozumienie tego,  
iż omawiane narzędzia badawcze nie zawierają wszystkich aspektów rozwoju  
i zmian. Pozwalają one na porównywanie (choć tylko w określonych obszarach 
tematycznych) państw, tym samym przyczyniając się do monitorowania postępów 
w tym zakresie. Dają rządzącym możliwość na podejmowanie decyzji, które  
to zbliżają do realizacji stawianych sobie celów w sposób najbardziej efektywny.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy można wysunąć następujące wnioski. 
Po pierwsze uwzględniając postulat, aby narzędzie pomiaru zrównoważonego 
rozwoju było prostym w konstrukcji i łatwym w interpretacji narzędziem analizy, 
stwarzającym podstawę porównań międzynarodowych; powinno posiadać wartość 
progową lub referencyjną, która będzie stanowić bazę oceny wartości rzeczy-
wistych. Taki wymóg spełniają raporty UE (tylko dla całej organizacji nie dla 
poszczególnych państw) oraz Polski.  

Po drugie, wątpliwości budzi również kwestia samego zdefiniowania przez 
wszystkie podmioty celów zrównoważonego rozwoju. Jak pokazano, ONZ wyróżnia 
aż 17 celów, podczas gdy UE tylko 10. Zakres przedmiotowy, który powinien 
obejmować zrównoważony rozwój różni się, pewne jego elementy powtarzają się  
w pewnych aspektach (jak np. rozwój gospodarczy), ale zróżnicowaniu ulega  
np. kwestia związania z nierównościami na poziomie między- i państwowym.  

Obok trudności, wynikających z właściwego rozumienia zrównoważonego roz-
woju, kolejną kwestią jest użyteczność danej metody. Zaproponowane narzędzia 
powinny być użyteczne dla podmiotów wykorzystujących, tzn. odzwierciedlać  
w sposób reprezentatywny stan, zachodzące zmiany, trendy rozwojowe i zagro-
żenia dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki, jak również podejmowane przez 
społeczeństwo środki zaradcze. Trudno mówić, aby narzędzie to było proste  
w użyciu z uwagi na dużą liczbę zmiennych oraz ich zróżnicowanie we wszystkich 
trzech organizacjach. 

Ponadto, powyższa analiza pokazała, iż już w punkcie dotyczącym postulatu 
analitycznej poprawności (tzn. konstrukcja wskaźnika powinna być oparta na 
właściwych podstawach naukowych i technicznych, z uwzględnieniem standardów 
międzynarodowych oraz międzynarodowego konsensusu co do ich ważności), 
nasuwają się pewne wątpliwości co do właściwej podstawy badania. Baza danych 
z zakresu zrównoważonego rozwoju zasilana jest głównie dzięki transmisji danych 
z poszczególnych krajów członkowskich. Taka sytuacja, jest w niektórych 
przypadkach przyczyną różnic pomiędzy wskaźnikami liczonymi i udostępnianymi 
przez poszczególne kraje. 

Podsumowując, można wskazać iż zaproponowane narzędzia badawcze  
są dopiero w budowie. Mimo ich pewnych mankamentów należy podkreślić ich 
duże znaczenie dla możliwości monitorowania i analizy danych o postępach 
wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Wskazane niedociągnięcia (z których 
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w dużej mierze autorzy projektów zdają sobie sprawę), są równocześnie wyzwa-
niem dla przyszłych badań naukowych w zakresie wdrażania zrównoważonego 
rozwoju. Istotnym celem pozostaje wybór najbardziej niezawodnych metod i instru-
mentów jego pomiaru. Przedstawione wyniki analizy wskazują na konieczność 
dalszego doskonalenia pomiaru i kontroli rezultatów zastosowanych działań na 
szczeblu operacyjnym.  

 
Streszczenie 
Tworzenie narzędzi badawczych wymaga wiedzy statystycznej i zrozumienia 

badanego problemu. W tym kontekście, opracowanie wskaźników zrównowa-
żonego rozwoju jest niezwykle złożone, ponieważ zespół musi składać się  
ze statystyków, a także interdyscyplinarnej grupy specjalistów, którzy zwykle 
pracują w różnych publicznych agencjach. W artykule przedstawiono zalety i wady 
różnych podejść do zrównoważonego rozwoju na każdym etapie projektowania 
metodologicznego, w szczególności: ONZ, Unii Europejskiej i Polski. 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, podejście metodologiczne, ONZ, 
UE, Polska 

 
Summary 
Building indicators of any sort requires statistical knowledge and an under-

standing of the research problem. In this context, developing sustainable 
development indicators is extremely complex, since the team must be made  
up of statisticians, as well as an interdisciplinary group of specialists. The article 
presents the advantages and disadvantages of the various approaches at each 
stage of a methodological design, especially: the United Nations, the European 
Union and Poland. 

Key words: sustainable development, methodological approach, ONZ, UE, 
Polska 
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MIEJSCE ENERGETYKI W KONCEPCJI GOSPODARKI CYRKULARNEJ 
 
 
Wstęp 
Energetyka jest sektorem gospodarki odpowiedzialnym za jej niezachwiany 

rozwój oraz za budowanie dobrobytu społecznego. Obecnie podlega procesom 
przemian, które mają na celu eliminowanie istniejących zagrożeń związanych  
z uzależnieniem gospodarek światowych od importu nieodnawialnych surowców 
energetycznych oraz realizację postulatów z zakresu ochrony środowiska natural-
nego. Coraz częściej są to działania ukierunkowane na wspieranie innowacyjności 
oraz poszukiwanie nowych możliwości zapewnienia konkurencyjności gospo-
darkom lokalnym, co w niniejszej formule wpisuje się w założenia nowej koncepcji 
rozwoju gospodarczego – koncepcji gospodarki cyrkularnej. Główne zasady jej 
funkcjonowania opierają się na priorytetowym traktowaniu zasobów lokalnych, 
współpracy społeczeństw oraz wspólnym budowaniu dobrobytu. Jest to również 
koncepcja wspierająca przemiany w energetyce, która ujęta w odpowiednie ramy 
systemowe może nadać jej lokalny charakter. Niniejszy aspekt będzie stanowił 
przedmiot analizy prowadzonej w tym artykule. Zostanie ona rozpoczęta od zesta-
wienia tendencji zmian w energetyce ze szczególnym wskazaniem możliwości 
organizacji na poziomie lokalnym, ich kompatybilności z koncepcją gospodarki 
cyrkularnej oraz dalszej ewolucji. 

 
Tendencje rozwoju energetyki 
Rozważania nad rolą i miejscem energetyki w koncepcji gospodarki cyrku-

larnej należy rozpocząć od przedstawienia najważniejszych tendencji makrooto-
czenia,

1
 które wskazują jej kierunki rozwoju oraz stanowią przestrzeń dla innowa-

cyjności. Zostaną one omówione w formie uproszczonej, z uwagi na szeroki 
kontekst historyczny oraz znaczące skomplikowanie tematu. Dlatego też, przed-
miotem prowadzonej analizy będą wyłącznie cztery wyselekcjonowane zagadnie-
nia tematyczne związane z możliwościami organizacji systemu energetycznego  
na poziomie lokalnym. Zalicza się do nich: 

- dywersyfikację źródeł pochodzenia energii; 

- decentralizację przestrzenną źródeł wytwórczych;  
- wdrożenia z zakresu nowoczesnych rozwiązań sieciowych; 

- magazynowanie energii. 
Dywersyfikacja źródeł pochodzenia energii stanowi bezpośredni efekt poszu-

kiwań nowych, bardziej ekologicznych, efektywniejszych i tańszych technologii 
wytwórczych. Realizuje cel zmiany dotychczasowej struktury wykorzystania 

                                                           
1
 W kontekście energetyki, do najważniejszych elementów makrootoczenia zalicza się: otoczenie 
polityczno-prawne (realizacja prawa międzynarodowego oraz krajowego stanowiącego m.in. źródło 
regulacji środowiskowych, jak i organizacji i funkcjonowania energetyki), otoczenie ekonomiczne 
(związane z organizacją rynków energii oraz zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego krajów  
i regionów), otoczenie technologiczne (związane z postępem techniczno-technologicznym).  
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surowców energetycznych
2
 zorientowany w szczególności na identyfikację  

i eksploatację lokalnie dostępnych odnawialnych źródeł energii. Jest to kierunek 
zmian, który oprócz wypełnienia zaostrzających się norm środowiskowych  
ma zapewnić większe bezpieczeństwo dostaw energii oraz minimalizować ryzyko 
zaistnienia kryzysów podażowych, konfliktów zbrojnych czy też katastrof 
naturalnych. 

Decentralizację przestrzenną źródeł wytwórczych energii można opisać jako 
swoisty proces przekształceń z wielkoskalowej energetyki ku jej zdywersyfikowanej 
oraz rozproszonej terytorialnie formule. W tym znaczeniu jest to tendencja 
realizująca postulat zwiększenia ilości źródeł wytwórczych w systemie energety-
cznym przy jednoczesnym zmniejszaniu ich mocy zainstalowanych. Warto 
jednakże zaznaczyć, iż aspektem sprzyjającym jej realizacji jest rozwój technologii 
wykorzystujących odnawialne źródła energii, które na przestrzeni ostatnich lat 
znacząco poprawiły swoją dostępność oraz osiągnęły dojrzałość technologiczną.3 
Będzie to prowadziło do dalszej intensyfikacji tej tendencji, co będzie zauważalne 
m.in. w rosnących realizacjach nowych inwestycji, aktywizacji odbiorców energii  
i ich partycypacji w rynku energii. 

Do nowoczesnych rozwiązań sieciowych zalicza się usprawnienia techniczno-
technologiczne poprawiające funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych. Dzięki 
nim możliwe jest precyzyjniejsze monitorowanie, zarządzanie i bilansowanie popy-
tu i podaży na energię w danym regionie. W niniejszym rozumieniu nowoczesne 
rozwiązania sieciowe mogą stanowić nową usługę świadczoną przez lokalnych 
operatorów energii, która umożliwi odpowiednią koordynację oraz komplementar-
ność zdywersyfikowanych i zdecentralizowanych źródeł energii. Pozwoli na reali-
zację całego łańcucha wartości w energetyce

4
 na poziomie lokalnym, a tym samym 

będzie prowadzić do częściowej autonomizacji energetycznej regionu. 
Ostatnim z analizowanych elementów jest magazynowanie energii. Stanowi 

rozwiązanie problemu niedoskonałości w procesie ustalania relacji pomiędzy 
popytem a podażą na energię. Obecnie systemy magazynowania energii są najdy-
namiczniej rozwijającą się dziedziną energetyki, choć jeszcze niebędącą w komer-
cyjnym wykorzystaniu. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego 
poziomu rezerw w systemie energetycznym, co odbywa się za pomocą zastoso-
wania całego spektrum rozwiązań technologicznych,

5
 w tym również komplement-

                                                           
2
 W odwołaniu do prognoz dotyczących wykorzystania surowców energetycznych przedstawionych  
w opracowaniu BP Energy Outlook, Edition 2017 w perspektywie do 2035 roku zakłada się 
następujące zmiany w strukturze wytwórczej w wymiarze globalnym: wzrost udziału surowców 
energetyki odnawialnej i gazowej, stabilizację wykorzystania energetyki węglowej, zmniejszenie 
wykorzystania oleju napędowego. 

3
 Jest ona identyfikowana m.in. w odniesieniu do poprawiającej się produktywności instalacji 
wytwórczych liczonej w MWh/rok oraz zmniejszających się kosztów inwestycyjnych i operacyjnych,  
co znajduje swoje odzwierciedlenie w spadających cenach wytwarzanej energii. Szczególnym 
przypadkiem są tutaj technologie elektroenergetyczne: energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, których 
koszty funkcjonowania w wymiarze globalnym w latach 2008-2015 spadły odpowiednio w przybliżeniu 
o 30% i 80%. Źródło: Next Generation Wind and Solar Power From cost to value, OEDC/IEA. 
Bruksela 2016, s. 8 

4
 Łańcuch wartości w energetyce stanowi uporządkowaną formułę organizacyjną ujętą w proces 
obejmujący: wytwarzanie energii, jej przesył, dystrybucję oraz obrót (handel). 

5
 Mowa tutaj o następujących metodach: elektrochemicznych (akumulatory), chemicznych (produkcja 
wodoru), cieplnych (magazyny ciepła), mechanicznych (elektrownie szczytowo-pompowe, magazyny 
sprężonego powietrza) itp. 
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tarności różnych form energii, tj. ciepłownictwa, elektroenergetyki i transportu. 
Zakłada się, że najpopularniejsze z nich będą związane z upowszechnianiem się 
motoryzacji elektrycznej i rozwojem jej infrastruktury w postaci stacji ładowania 
pojazdów. Osiągnięcie dojrzałości technologicznej przez technologie magazynowa-
nia energii zapewni wyższą elastyczność systemu energetycznego, w szczegól-
ności w kontekście niesterowalnych technologii wytwórczych energii elektrycznej, 
takich jak fotowoltaika czy energetyka wiatrowa. 

Na podstawie informacji przedstawionych powyżej można wskazać, iż istnieją 
tendencje rozwoju energetyki, które kreują odmienne możliwości organizacji  
i funkcjonowania całego sektora elektroenergetycznego. Prowadzą do rozprosze-
nia rynku, implementacji nowych technologii wytwórczych wykorzystujących 
lokalne zasoby oraz aktywizacji dotychczasowych odbiorów energii. W niniejszym 
rozumieniu udowodniono, iż energetyka może podlegać procesom autonomizacji,  
a tym samym – wpisywać się w założenia koncepcji gospodarki cyrkularnej. 

 
Założenia koncepcji gospodarki cyrkularnej 
Gospodarka cyrkularna stanowi nową koncepcję kształtowania gospodarek 

lokalnych, w której odpady praktycznie nie istnieją, surowce nie są marnowane,  
a produkty są wykorzystywane w ponownych obiegach (cyklach).

6
 Stanowi tym 

samym zmodyfikowaną i ulepszoną formułę koncepcji zrównoważonego rozwoju
7
 

wzbogaconą o doświadczenia związane z recyklingiem odpadów oraz elementami 
procesów przemian społeczno-gospodarczych reprezentowanymi pierwszymi ini-
cjatywami z zakresu sharing economy.

8
 Jej istotnym aspektem jest odmienne 

definiowanie pojęcia kapitału,9 w którym klasyczną definicję wzbogacono o zagad-
nienia związane z kapitałem ludzkim, społecznym i naturalnym.  

Przykładowe funkcjonowanie gospodarki cyrkularnej według schematu autor-
stwa Fundacji Ellen MacArthur przedstawiono na rysunku zamieszczonym poniżej. 
Ilustruje on aspekty wykorzystania zasobów oraz przepływu materiałów, towarów  
i usług przyporządkowanych do roli użytkowników i konsumentów. Jest to możliwe 
dzięki odpowiednio zaprojektowanym procesom oraz zapewnieniu sprzężeń zwrot-
nych realizujących postulat maksymalizacji wykorzystania zasobów oraz elimino-
waniu nieefektywności i marnotrawstwa. 

 

                                                           
6
 Tym samym jest kształtowana w przeciwieństwie do linearnego założenia kreowania rzeczywistości 
gospodarczej jako procesu: produkcji, użytkowania i usuwania dóbr i zasobów. 

7
 Definicja za raportem Światowej Komisji G.H. Brundtland do spraw Środowiska i Rozwoju pn. Nasza 
wspólna przyszłość. Zrównoważony rozwój opisano w nim jako rozwój, który zaspokaja potrzeby 
obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. 

8
 Sharing economy (‘gospodarka współdzielenia’) jest oryginalną ideą, która wkomponowuje się  
w proces serwicyzacji gospodarki. Jest niewątpliwie innowacją biznesową i organizacyjno-technolo-
giczną. I choć nie istnieje dokładna jej definicja, to można ją opisać (…) jako nowy sposób 
prowadzenia działalności gospodarczej, bazujący na wykorzystaniu technik cyfrowych do organizacji 
wymiany rynkowej. Nie jest zatem formą odejścia od gospodarki rynkowej, ale jej wzbogaceniem, 
czyli sposobem przejawiania się stosunków towarowo-pieniężnych. Źródło: J.W. Pietrewicz, R. Sobie-
cki, Przedsiębiorczość sharing economy (w:) Sharing economy (gospodarka współdzielenia). 
Warszawa 2016, s. 12 

9
 Kapitał w ekonomii klasycznej jest uważany, obok pracy i ziemi, za jeden z głównych czynników 
produkcji. Oznacza dobra finansowe lub materialne, którymi można dysponować, prowadząc 
działalność przynoszącą dochód. 
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Rysunek nr 1: Schemat systemu gospodarki cyrkularnej w ujęciu trzyetapowym  
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie The Ellen MacArthur Foundation, 

https://www.elenmacarthurfoundation.org/circular-economy/interactive-diagram (pobrano 

08.08.2017 r.) 
 

Schemat systemu gospodarki cyrkularnej przedstawiony powyżej można 
opisać w formule trzyetapowej, opisanej w odniesieniu do zasad przepływu 
zasobów. Są to:  

- etap I: identyfikacja, utrzymanie zasobów kapitału naturalnego oraz 
równoważenie przepływu odnawialnych zasobów (podejmowane działania 
napraw, regeneracji oraz wymiany); 

- etap II: optymalizacja wykorzystania zasobów możliwa dzięki zapewnieniu 
odpowiedniego obiegu produktów, komponentów materiałów zapewniająca 
im możliwie wysoką użyteczność (podejmowane działania organizacyjne 
związane z dzieleniem się, wykorzystaniem ciągłym); 

- etap III: wspieranie efektywności systemowej – ujawnianie i usuwanie 
negatywnych efektów zewnętrznych.  
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We wskazanym układzie schemat gospodarki cyrkularnej stanowi uniwersalną 
formułę, która może zostać aplikowana m.in. do energetyki. I pomimo podejmo-
wania pierwszych działań z zakresu organizacji systemu energetycznego  
na poziomie lokalnym, jego reorganizacja wymaga szerszego kontekstu dążącego 
do osiągnięcia maksymalnego efektu synergii istniejących zasobów oraz sposobów 
ich wykorzystania. 

 
Miejsce i rola energetyki w koncepcji gospodarki cyrkularnej 
Jak już zostało przedstawione w pierwszej części niniejszej publikacji, istnieją 

tendencje rozwoju energetyki, które umożliwiają organizację jej funkcjonowania  
na poziomie lokalnym. Odbywa się to w ujęciu procesowym pod postacią łańcucha 
wartości w energetyce, który w tym przypadku obejmuje podział na wytwarzanie, 
dystrybucję10

 i sprzedaż. W takim układzie możliwości polepszenia i usprawnienia 
mogą opierać się na założeniach koncepcji gospodarki cyrkularnej, w szczegól-
ności procesach optymalizacyjnych, efektywnościowych oraz minimalizujących 
efekty uboczne. Dlatego w analizie zostaną poczynione odwołania do schematu 
gospodarki cyrkularnej ujętego na rysunku nr 1. 

Punktem wyjścia w kształtowaniu realiów lokalnej gospodarki energetycznej 
jest identyfikacja jej zasobów. Oznacza zarówno opis istniejących źródeł 
wytwórczych,11

 jak i potencjalnych – wskazujących optymalny kształt lokalnego 
rynku energii. Dokonuje się jej m.in. w ramach wykonywanych audytów 
energetycznych, działań zwiększających efektywność energetyczną istniejących 
zasobów, umożliwiających ich elastyczność, aż po aktywizację uczestników 
rynku.

12
 Coraz większe przeświadczenie o konieczności identyfikacji lokalnych 

zasobów energii stanowi efekt postępującej tendencji energetyki umożliwiającej 
partycypację społeczną. Jej zestawienie z poprawiającą się ekonomiką instalacji 
wykorzystujących źródła odnawialne stanowi nieodwracalny kierunek zmian  
i otwiera nieznane dotąd możliwości biznesowe

13
 umożliwiające efektywniejsze 

wykorzystanie surowców energetycznych oraz odmienne kształtowanie się zysków 
w sektorze energetycznym. 

Centralnym elementem umożliwiającym organizację rynku energii na poziomie 
lokalnym jest jej dystrybucja. Stanowi usługę polegającą na dostarczaniu energii 
odbiorcom końcowym małej i średniej wielkości i jest świadczona przez przedsię-
biorstwa energetyczne działające w obszarze monopoli naturalnych. Zakłada się 
jednakże, że jej przyszłościowa rola będzie ewoluować wraz z postępującymi 
 

                                                           
10

 Zakłada się, że kształtowanie gospodarek energetycznych na poziomie lokalnym nie będzie wymagać 
przesyłu – pod warunkiem braku istnienia przemysłowych odbiorców energii oraz elektrowni 
systemowych. 

11
 Są to zdywersyfikowane i zdecentralizowane elektrownie, do których obecnie najczęściej zalicza się 
elektrownie: wiatrowe, wodne, fotowoltaiczne, na biomasę, biogazownie (w tym oczyszczalnie 
ścieków), spalarnie odpadów. 

12
 Nowi uczestnicy rynku to: inwestorzy, stowarzyszenia, osoby fizyczne, realizujący projekty 
inwestycyjne z zakresu energetyki – zarówno instalacji wytwórczych, usług elastyczności popytu, jak  
i intencjonalnego zmniejszenia poboru energii we wskazanych momentach. 

13
 Dotychczas energetyka, realizując cel zapewnienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego  
jako gwarancji niezachwianego funkcjonowania gospodarki oraz rosnącego dobrobytu społecznego, 
była sektorem gospodarki o strukturze umożliwiającej centralizację i monopolizację realizowaną 
poprzez nieefektywne ekonomicznie i technologicznie struktury. Efektem niniejszego stanu rzeczy 
było ograniczenie rozwoju, opóźnianie wdrożeń innowacji oraz brak dbałości o konkurencyjność. 
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zmianami w energetyce, wymuszając jej konkurencyjność. Będzie to szczególnie 
widoczne w pojawiających się możliwościach lokalnej koordynacji popytowo-
podażowej realizowanej przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań sieciowych. 
Będą one umożliwiać optymalizację wykorzystania zasobów energe-tycznych

14
 

oraz minimalizację efektów ubocznych ich wykorzystania (zapewnienia elasty-
czności popytu i podaży oraz magazynowania energii). Fakt ten będzie stanowić 
podstawę dla organizowania dystrybucji energii na poziomie lokalnym oraz 
czerpania z niej dodatkowych korzyści ekonomicznych. 

Końcowym etapem w analizowanym procesie jest sprzedaż finalnych 
produktów energii odbiorcom końcowym. Jej formuła stanowi efekt istniejącej 
konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami obrotu, co potwierdza konieczność 
modyfikacji w przypadku zmieniających się realiów rynkowych. Konkurencja będzie 
skutkować powstawaniem nowych modeli biznesowych związanych ze sprzedażą 
energii, m.in. jej organizacji, w ramach grup sprzedażowych (forma agregacji 
podmiotów wytwórczych i odbiorców), grup realizujących wspólne projekty 
inwestycyjne (projekty parasolowe w fotowoltaice, wspólne projekty instalacji 
biogazowych, leasing instalacji fotowoltaicznych czy najem powierzchni 
dachowych) lub też odmiennego rozliczania popytu na energię, z uwagi na dążenie 
odbiorców do samowystarczalności energetycznej. 

W związku z powyższym można stwierdzić, iż ujęcie rozwoju lokalnej gospo-
darki energetycznej w ramach koncepcji gospodarki cyrkularnej umożliwia jej 
lepsze planowanie oraz organizowanie zapewniające szerszy kontekst sprzyjający 
włączeniu społeczności lokalnych. Jest to kierunek zmian, który może okazać się 
rozwiązaniem niezwykle korzystnym, oddziałującym na rosnącą świadomość 
ekologiczną, pobudzanie gospodarek lokalnych oraz kreowanie dotychczas 
nieznanych rozwiązań z zakresu organizacji i funkcjonowania.  

 
Przykłady obrazujące możliwości zmian regionalnych gospodarek 

energetycznych 
W niniejszej części pracy zostaną zaprezentowane trzy przykłady, których 

celem będzie zobrazowanie możliwości zmian w energetyce w kontekście identy-
fikowanych tendencji rozwoju energetyki oraz potencjalnych korzyści wynikających 
z wdrożenia gospodarki cyrkularnej. Są to: 

- opcja prosumencka;
15

 

- spółdzielnia energetyczna;
16

 

                                                           
14

 Mowa tutaj o możliwie komplementarnych konfiguracjach podażowych w przypadku energetyki oraz  
o wariantach gospodarowania odpadami (zapobieganie ich nadmiernemu odstawaniu i recykling)  
w przypadku biogazowni i spalarni odpadów wykorzystujących je do produkcji energii.  

15
 Prosument – odbiorca końcowy (osoba fizyczna lub prawna) dokonujący zakupu energii elektrycznej 
na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych 
źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną 
działalnością gospodarczą (definicja za Ustawą z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach 
energii). 

16
 Spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie: a) energii 
elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 
nie większej niż 10 MW lub b) biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii o rocznej 
wydajności nie większej niż 40 mln m3, lub c) ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii  
o łącznej mocy osiągalnej w skojarzeniu nie większej niż 30 MWt – i równoważenie zapotrzebowania, 
dystrybucji lub obrotu energii elektrycznej, biogazu lub ciepła na potrzeby własne spółdzielni energe-
tycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektro-
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- klaster energetyczny.
17

 
Podane przykłady opisują potencjalnych uczestników rynku energii, których 

istnienie zostało zapoczątkowane na mocy uchwalonego prawa – Ustawy z 20 
lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. 

 

Tabela nr 1: Przykłady obrazujące możliwości zmian regionalnych gospodarek 

energetycznych 
 

TYP UCZESTNIKA 
(OPIS FUNKCJO-

NOWANIA) 

IDENTYFIKO-
WANE 

TENDENCJE 
ROZWOJU 

ENERGETYKI 

MODYFIKACJE 

POTENCJALNE 
KORZYŚCI 

WYNIKAJĄCE  
Z WDROŻENIA 

KONCEPCJI 
GOSPODARKI 

CYRKULARNEJ 

prosument 

(wykorzystanie 
mikroinstalacji 

wytwórczych energii 
umożliwiających 

częściowe/ całkowite 
zaspokojenie potrzeb 

energetycznych) 

1. dywersyfikacja 
źródeł 

pochodzenia 
energii, 

2. decentralizacja 
źródeł 

wytwórczych 

zapewnienie 
kompleksowości 
umożliwiającej 
niezależność 

energetyczną oraz 
współpracę z innymi 
uczestnikami (rozwój 

motoryzacji 
elektrycznej, 

magazynów energii 
oraz nowoczesnych 

rozwiązań 
sieciowych) 

pomoc  
w identyfikacji 

nowych 
prosumentów  

(np. organizacja 
programów 

parasolowych  
na fotowoltaikę), 

szacowanie 
możliwości  

i konsekwencji 
upowszechniania 

się opcji 
prosumenckiej 

spółdzielnia 
energetyczna 

(zrzeszenie 
producentów  

i odbiorców energii 
kreujące 

autonomiczny system 
zaopatrywania, 

niekiedy dystrybucji, 
na użytek podmiotów 

zrzeszonych) 

1. dywersyfikacja 
źródeł 

pochodzenia 
energii, 

2. decentralizacja 
źródeł 

wytwórczych 

ekspansja rozwoju 
spółdzielni 

umożliwiająca 
realizację wspólnych 
inwestycji z zakresu 
energetyki dążących 

do niezależności 
energetycznej 

regionu 

podejmowanie 
działań 

optymalizacyjnych, 
wspólna realizacja 

inwestycji, tworzenie 
sieci powiązań 
mieszkańców 

występujących w roli 
zarówno 

inwestorów, jak  
i odbiorców energii 

  

                                                                                                                                                    

energetycznej o napięciu niższym niż 110 kV lub dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej,  
na obszarze gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej 
(definicja za Ustawą z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii). 

17
 Klaster energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby 
prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące 
wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł 
energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym 
niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin 
(definicja za Ustawą z 20 lutego 2015 roku. o odnawialnych źródłach energii). 
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TYP UCZESTNIKA 
(OPIS FUNKCJO-

NOWANIA) 

IDENTYFIKO-
WANE 

TENDENCJE 
ROZWOJU 

ENERGETYKI 

MODYFIKACJE 

POTENCJALNE 
KORZYŚCI 

WYNIKAJĄCE  
Z WDROŻENIA 

KONCEPCJI 
GOSPODARKI 

CYRKULARNEJ 

klaster 
energetyczny 

(lokalna forma 
współpracy 

zawiązywana 
pomiędzy wytwórcami 

energii, spółkami 
dystrybucyjnymi i/lub 

spółkami obrotu 
związanymi  

z energetyką 
odnawialną mająca 

zapewnić lepszą 
organizację  

i optymalizację ich 
działania) 

1. dywersyfikacja 
źródeł 

pochodzenia 
energii, 

2. decentralizacja 
źródeł 

wytwórczych, 
3. nowoczesne 

rozwiązania 
sieciowe, 

4. magazynowan
ie energii 

dążenie do 
autonomizacji 
klastrów oraz 
zapewnienie 

samowystarczalności 
energetycznej 

(integracja 
rozproszonych 

terytorialnie źródeł 
energii, zapewnianie 
im odpowiedniego 

poziomu 
elastyczności) 

integracja i synergia 
istniejących 

wytwórców energii, 
projektowanie 
optymalnego 

systemu 
energetycznego  
w odniesieniu  

do potrzeb lokalnych 
– charakterystyka 
popytu i podaży, 

wspólne inwestycje 
kreujące nowe 

modele biznesowe 
umożliwiające 

sprzedaż 
produkowanej 

energii lokalnym 
odbiorcom 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Podsumowanie 
Celem niniejszej publikacji była analiza miejsca energetyki w koncepcji 

gospodarki cyrkularnej. Omówiono w niej najważniejsze zjawiska zachodzące  
w energetyce, których intensyfikacja w czasie wymaga uporządkowania oraz 
zoptymalizowania, tak aby tworzyła logiczny proces zmian lokalnych gospodarek 
energetycznych. W niniejszym znaczeniu może stanowić jedno z założeń 
gospodarki cyrkularnej, której korzyści implementacji umożliwiają powstawanie 
nieznanych struktur współpracy pozwalających na zaangażowanie społeczne, 
optymalne wykorzystanie istniejących zasobów oraz eliminację pojawiających się 
efektów ubocznych. W niniejszym ujęciu energetyka może nabierać nowego 
wymiaru kreującego nowe możliwości rozwoju regionów.  

 
Streszczenie 
W publikacji zaprezentowano zagadnienia związane z tendencjami rozwoju 

energetyki oraz ich zbieżnością z koncepcją gospodarki cyrkularnej. Wykazano,  
że ujęcie zmian zachodzących w energetyce w ramach procesów, jakie kreuje 
niniejsza koncepcja, umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów, efektywniejszą 
współpracę, zaangażowanie społeczne oraz podejmowanie działań i inwestycji  
o charakterze dostosowawczo-modernizacyjnym. 

Słowa kluczowe: gospodarka cyrkularna, tendencje rozwoju energetyki, 
prosument, spółdzielnia energetyczna, klastry energetyczne 
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Summary 
The publication has presented recent trends in energy development and their 

compatibility with the concept of circular economy. It has been proved that the 
given process of change in the energy sector described by this concept enhances 
the effective use of resources, improved cooperation, social engagement and 
undertaking initiatives altogether with investments in the field of modernization  
and adaptation in the energy sector area.  

Key words: circular economy, development trends in energy sector, 
prosumer, energy cooperatives, energy clusters 
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Dagmara MASŁOWSKA 

Politechnika Warszawska 
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 
 

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO  
A WDRAŻANIE IDEI GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W POLSCE 

 
 
1. Wstęp 
Węgiel to zasób, który nadal będzie dominował w miksie energetycznym 

Polski stanowiąc dla nas główne źródło energii, takie realia nie są spowodowane 
brakiem chęci w dążeniu do rozwijania produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 
ale troską o konkurencyjność rodzimej gospodarki. Wydobycie węgla w Polsce 
stanowi 1,5% ogólnego światowego zużycia węgla, jednak jako jeden z nielicznych 
krajów posiadamy wszystkie najważniejsze atuty niezbędne dla rozwoju branży 
węglowej.1 Oparta na paliwach kopalnych energetyka, w dobie prowadzonej przez 
Unię Europejską polityki pro ekologicznej sprawia, że Polska stoi przed ogromnym 
wyzwaniem emisyjnym. Udział energetyki węglowej w perspektywie 30-40 lat nadal 
będzie dominujący, aczkolwiek stale będzie się zmniejszał. Udział źródeł 
odnawialnych jest coraz większy, niemniej jednak są to źródła, których praca jest 
często niestabilna i niemożliwa do zaplanowania. Bloki węglowe zapewniają 
ciągłość dostaw, ich praca jest niezależna od wszelakich czynników w tym 
pogodowych i zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju.

2
 Warto również 

zaznaczyć, że stale wprowadzane usprawnienia z zakresu ochrony środowiska, 
sprawiają, że energetyka jest coraz czystsza, przez co dotrzymujemy coraz 
bardziej zaostrzonych parametrów emisji. 

W procesie termicznego przekształcenia węgla, a dokładnie zawartej w nim 
materii organicznej obok powstających gazów, tworzone są bezpostaciowe tlenki 
nieorganiczne, będące ubocznymi produktami spalania (UPS).

3
 Zaliczamy do nich 

m.in.: popioły lotne z węgla, mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowa-
dzania odpadów paleniskowych, mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych  
z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych.

4
 Zgodnie z Rozporządze-

niem Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 roku w sprawie Katalogu Odpadów, 
zaliczane są do odpadów grupy 10 – „Odpady z procesów termicznych”, podgrupy 
01 – „Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw”.5 

Biorąc pod uwagę problematykę funkcjonowania elektrowni węglowych  
w Polsce, z uwagi na uciążliwy dla środowiska charakter eksploatacji zasobów 
węgla, procesów spalania i jego ubocznych produktów, szczególną rolę odgrywają 
innowacyjne rozwiązania, mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków 

                                                           
1
 P. Czaja, K. Kwaśniewski, Polish Coal, Energy and Environment Chances and Dangers, “Annual Set 
The Environment Protection”, 2016, nr 18, s. 38-60 

2
 Ibidem; M. Widera, Z. Kasztelewicz, M. Ptak, Lignite mining and electricity generation in Poland: The 
current state and future prospect,” Energy Policy”, 2016, nr 92, s. 151-157 

3
 W.M. Lewandowski, R. Aranowski, Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce. 
Warszawa 2016, s. 444-447 

4
 A. Uliasz-Bochenczyk, M. Mazurkiewicz, E. Mokrzycki, Fly ash from energy production – a waste,  
by product and raw material, „Mineral Resources Management”, 2015, nr 31, s. 139-150 

5
 Ibidem; Dz.U. 2014 poz. 1923, Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów 
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towarzyszących wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej. Sektor energetyczny 
może mieć wpływ na zmniejszenie szkodliwych emisji, a pozwala na to zagospo-
darowanie UPS w przemyśle w zastępstwie surowców naturalnych, które 
powszechnie wydobywane są w kopalniach.

6
 Wykorzystanie UPS, jako surowców 

w gospodarce, przynosi korzyści wynikające z oszczędności złóż surowców 
naturalnych oraz oszczędności energii potrzebnej na ich wydobycie, przetworzenie 
i transport.

7
 

Naturalne kruszywa mineralne są podstawowymi surowcami mającymi swoje 
zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki. W Europie produkcja kruszyw wynosi 
ok. 2,6 mld t, z czego zdecydowana większość pochodzi z zasobów złóż 
naturalnych (ok. 87%). Kruszywa z recyklingu stanowią ok. 8%.

8
 Zasoby bilansowe 

naturalnych minerałów ulegają systematycznemu zmniejszeniu, podczas gdy zapo-
trzebowanie na nie stale wzrasta. Generuje to potrzebę wprowadzenia optyma-
lizacji w zakresie polityki surowcowej, poprzez zwiększenie użycia surowców 
wtórnych, zastępując nimi surowce naturalne. W założeniach polityki surowcowej 
Unii Europejskie,j dla rozwoju innowacyjnej i efektywnej gospodarki, niezbędne jest 
maksymalne wykorzystanie w pierwszej kolejności surowców wtórnych. Jest  
to rozwiązanie, dzięki któremu, w obliczu ewolucji polityki środowiskowej i odejściu 
od dotychczasowego modelu gospodarki linearnej opierającej się na zasadzie 
„weź, wyprodukuj, zużyj i wyrzuć”, możliwa będzie transformacja krajowych modeli 
gospodarczych w kierunku idei gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular 
Economy).

9
 

 
2. Wpływ otoczenia regulacyjnego dotyczącego zmian klimatu na ener-

getykę i UPS 
Unia Europejska odpowiada za 11% światowych emisji gazów cieplarnianych, 

pochodzą one głównie z sektora energetycznego, transportu, produkcji i budow-
nictwa.

10
 Pierwszą ważną umową międzynarodową, która dotyczyła zmian klimatu 

była przyjęta w 1992 roku, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych  
w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), ratyfikowana została przez 196 państw. 
Konwencja zachęcała państwa do ustabilizowania emisji gazów cieplarnianych, 
jednak nie zawierała szczegółowych liczbowych zobowiązań dotyczących redukcji. 
W roku 1997 została uzupełniona Protokołem z Kioto, traktatem zobowiązującym 
państwa do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o konkretne wartości. 

                                                           
6
 A. Uliasz-Bochenczyk, M. Mazurkiewicz, E. Mokrzycki, Fly ash..., op. cit., s. 139-150; M. Łącka-
Matusiewicz, K. Fraś, Wpływ zagospodarowania ubocznych produktów spalania węgla na redukcję 
emisji CO2 do środowiska (w:) T. Szczygielski (red.), Popioły z energetyki. Warszawa 2012;  
R. Ossowski, Z. Sikora, Application of anthropogenic materials-perspectives in context of green 
geotechnics, “Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture”, 2012, nr 59, s. 65-70;  
Z. Sikora, R. Ossowski, Geotechnical Aspects of Dike Construction Using Soil-Ash Composites 
„Procedia Engineering”, 2013, nr 57, s. 1029-1035 

7
 J.J. Hycnar, Ekonomiczne aspekty gospodarki ubocznymi produktami spalania węgla (ups), 
„Energetyka”, 2013, nr 5, s. 399-402 

8
 European Aggregates Association, A Sustainable Industry for a Sustainable Europe, “Annual Review” 
2015-2016 

9
 M. Nieć, K. Galos, K. Szamałek, Main challenges of mineral resources policy of Poland, “Resources 
Policy” 2014, nr 42, s. 93-103; The Ellen MacArthur Foundation Towards a Circular Economy: 
Business rationale for an accelerated transition November 2015 

10
 European Commission, Towards a European Operational Observing System to Monitor Fossil CO2 
emissions. Final Report from the expert group, 2015 
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Protokół wszedł w życie w roku 2005, przyjęto w nim prawnie obowiązujące cele 
redukcji emisji dla 37 uprzemysłowionych krajów. Cele dotyczyły obniżenia emisji 
gazów cieplarnianych średnio o 5% w latach 2008-2012 w stosunku do roku 
bazowego, dla większości krajów był to rok 1990.

11
 Zapisy protokołu z Kioto  

i zawarte w nim postanowienia, dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
były dopiero początkiem ery walki z emisjami gazów cieplarnianych. Unia 
Europejska konsekwentnie kontynuując realizację swoich celów w dziedzinie 
klimatu, podjęła kolejne kroki w celu redukcji szkodliwych gazów. Ważnym 
bodźcem dla redukcji emisji, stał się przyjęty przez Parlament Europejski w 2008 
roku tzw. Pakiet klimatyczny. Stanowi on zestaw trzech Dyrektyw, ustanawiających 
cele „3x20”, do osiągnięcia w roku 2020. Cele dotyczyły 20 procentowego 
obniżenia emisji dwutlenku węgla, 20 procentowego ograniczenia zużycia energii 
oraz 20 procentowego zwiększenia udziału produkcji energii ze źródeł odna-
wialnych.

12
 W skład Pakietu klimatycznego wchodzi Dyrektywa UE 2009/29/EC 

dotycząca systemu handlu uprawnieniami do emisji (Emission Trading System). 
System handlu uprawnieniami do emisji, uruchomiony w 2005 roku, stanowi jedną 
z najważniejszych strategii politycznych UE, która służy ograniczeniu emisji, 
zwiększeniu efektywności energetycznej oraz promowaniu rozwoju czystej energii. 
Podstawą funkcjonowania systemu jest ustanowienie dla wszystkich zakładów 
odpowiedzialnych za generowanie emisji, takich jak elektrownie, limitów w obrębie 
których zakłady te otrzymują lub kupują uprawnienia do emisji określonej ilości 
gazów cieplarnianych. Instalacje włączone do systemu początkowo otrzymywały 
uprawnienia nieodpłatnie i proporcjonalnie do poziomu produkcji.

13
 Od 2013 roku 

mechanizm ten uległ zmianie. Zakończono całkowicie darmową dystrybucję 
uprawnień oraz sukcesywnie zmniejsza się ilość uprawnień wprowadzanych  
do systemu. Aktualnie, część niezbędnych dla prowadzenia działalności 
uprawnień, trzeba zakupić, a koszt ich pozyskania, staje się ważnym elementem 
kosztu działalności. Obecnie trwają pracę nad nowelizacją systemu ETS, tak aby 
wypełniał on postanowienia nowej wersji pakietu klimatyczno-energetycznego, 
gdzie ustalone cele redukcji sięgają 40% do 2030 roku, ponadto ustalono 
zwiększenie tempa redukcji emisji z 1,74% rocznie do 2,2%.

14
 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, energetyka kształtowana jest wymaga-
niami prawnymi wynikającymi z zawartych zobowiązań międzynarodowych, 
konwencji oraz dyrektyw w zakresie ochrony środowiska. Regulacje unijne, jak 
zapisy dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), dyrektywy w sprawie 
ograniczenia emisji ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), oraz 
dyrektywy o jakości powietrza (CAFE) obejmują, oprócz dwutlenku węgla, również 
inne zanieczyszczenia. Efektem wprowadzenia regulacji są m.in. nowe procesy  

                                                           
11

 T. Rayner, A. Jordan, Climate Change Policy in the European Union, “Oxford Research Encyclopedia 
of Climate Science”, 2016, nr 10, s. 1-30 

12
 Ibidem; Environment. A healthy and sustainable environment for present and future generations, The 
European Union Explained, Publications Office of the European Union, Oficjalna strona Unii 
Europejskiej, http://europa.rs/images/publikacije/environment.pdf (pobrano 4.08.2017 r.) 

13
 EU ETS Handbook 2015, European Union, Oficjalna strona Unii Europejskiej, https://ec.europa.eu/cli 
ma/sites/clima/files/docs/ets_handbook_en.pdf (pobrano 4.08.2017 r.); Unijny system handlu 
uprawnieniami do emisji (EU ETS), Oficjalna Strona Unii Europejskiej, https://ec.europa.eu/clima/ 
policies/ets_pl (pobrano 4.08.2017 r.) 

14
 EU ETS Handbook 2015, European Union…, op. cit.; Unijny system handlu uprawnieniami do emisji 
(EU ETS)…, op. cit. 
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i sposoby wykorzystania węgla mające na celu minimalizację negatywnego wpływu 
jego spalania na środowisko.15

 
Wyznaczone poziomy standardów emisyjnych znacznie różnią się od tych 

obowiązujących w ostatnim okresie. Przesądza to o pilnej potrzebie nowych 
inwestycji w energetyce, związanych z przebudową instalacji odsiarczania spalin, 
wyposażeniem kotłów fluidalnych w nowoczesne instalacje odsiarczania oraz 
zakładaniem filtrów tkaninowych, pozwalających na osiągnięcie wymaganej emisji 
pyłu.16

 W efekcie tych działań powstaną UPS o zmiennym niż dotychczas składzie  
i właściwościach, pochodzące z procesów odsiarczania spalin, spalania paliw  
w kotłach fluidalnych, popioły mniej zeszkliwione oraz zawierające w składzie 
produkty odsiarczania spalin.

17
 Zróżnicowana jakość oraz ilość UPS sprawia,  

że ich zagospodarowanie staje się wyzwaniem bieżącym.18
 

 
3. Zagospodarowanie UPS jako sposób wdrażania idei gospodarki  

o obiegu zamkniętym 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne związane z prowadzoną 

polityką pro klimatyczną, oraz potrzebą implementacji zasad gospodarki 
bezodpadowej (Zero Waste Europe), efektywnego korzystania z zasobów 
(Resource Efficient Europe) oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular 
Economy), należy skupić się na ograniczaniu szkodliwych efektów procesu 
wytwarzania energii w Polsce, poprzez wykorzystanie potencjału tego sektora, tak 
aby efekty jego pracy stanowiły wartość dodaną dla gospodarki. Świadomość 
kosztów gospodarczych, środowiskowych i społecznych sprawia, że obecnie żaden 
rozwijający się kraj nie może pozwolić sobie na ignorowanie potencjału 
związanego z przetwarzaniem UPS, mogących z powodzeniem spełniać rolę 
cennych surowców dla przemysłu.19

 W oparciu o badania, statystyki oraz 
potwierdzone naukowo fakty, powinny zostać opracowane strategie oraz narzędzia 
w celu zrównoważonego oraz jak najbardziej wydajnego sposobu odzyskiwania 
surowców o kluczowym dla gospodarki znaczeniu.

20
 W założeniach polityki 

surowcowej Unii Europejskiej przewiduje się, że dla rozwoju innowacyjnej  
i efektywnej gospodarki, niezbędne jest maksymalne wykorzystanie w pierwszej 
kolejności surowców wtórnych.21

 Takie podejście ma na celu chronić zasoby 
naturalne poprzez promocję materiałów przyjaznych środowisku pochodzących  
z powtórnego przetworzenia. Głównym celem koncepcji circular economy  
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 B. Rogulski, Ciepłownictwo systemowe wobec wyzwań z obszaru ochrony środowiska, „Energetyka 
cieplna i zawodowa”, 2017, nr 1, s.14-15 

16
 Ibidem; W.M. Lewandowski, R. Aranowski, Technologie…, op. cit., s. 444-447 

17
 M. Łącka-Matusiewicz, K. Fraś, ubocznych produktów spalania węgla krokiem do niskoemisyjnej 
energetyki (w:) T. Szczygielski (red.), Popioły z energetyki. Warszawa 2013 
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 J. Pyssa, The influence of changes in the structure of electric power generation on the management 
of energetic waste in Poland, “E3S Web of Conferences”, 2016, nr 10, s. 1-4 
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 S. Góralczyk, D. Kukielska, Secondary sources as a resource base for the production of aggregates, 
„Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały”, 2013, nr 136,  
s. 49-59 
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 J.J. Hycnar, Ekonomiczne…, op. cit., s. 399-402 
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of Conferences”, 2016, nr 8, s. 2-6 
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jest wykorzystanie w produkcji materiałów wtórnych przed naturalnymi, jest to 
rozwiązanie systemowe, które polega na daniu realnego pierwszeństwa surowcom 
wtórnym, a nawet obowiązku ich stosowania, zanim sięgniemy po zasoby 
surowców naturalnych.

22
 Pakiet uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu  

i już na etapie produkcji poprzedzającej powstanie odpadów wymaga podejmo-
wania działań, które pozwolą traktować przyszły odpad jak surowiec. Wiąże się  
to z koniecznością zmian w obszarze projektowania produktu i jego wytwarzania.

23
 

Podstawą efektywnego wykorzystania UPS, tak aby stanowiły wartość dodaną 
w gospodarce, jest integracja działań energetyki, przedsiębiorstw zajmujących  
się ich zagospodarowaniem oraz odbiorców, na zasadzie wzajemnych korzyści. 
Energetyka jako wytwórca, pozbywając się UPS, unika konieczności ich składo-
wana oraz kosztów z tym związanych. Już na etapie poprzedzającym spalenie 
surowców energetycznych, powinna w miarę możliwości zadbać o przyszłą jakość 
generowanych przez nią odpadów, traktując je obok wytwarzanych energii i ciepła, 
również jako produkty i przyszłe surowce, poprzez dokonanie zmian w zakresie 
swojej działalności.24

 Drogą do bezodpadowej energetyki jest optymalizacja 
procesów uzdatniania UPS na etapie: przygotowania i podawania paliwa, spalania 
paliwa w kotłach energetycznych, odprowadzania z komory spalania, magazyno-
wania i załadunku na środki transportu oraz przetwarzania w specjalistycznej 
instalacji w bezpośredniej bliskości elektrowni.

25
 Dzięki takim działaniom, przedsię-

biorstwa specjalizujące się w ich zagospodarowaniu, zyskują surowiec do wytwo-
rzenia ekologicznych produktów, które w porównaniu z cenami surowców trady-
cyjnych, stanowią dla potencjalnych odbiorców efektywną kosztowo i jakościowo 
alternatywę.26

 W gospodarce o obiegu zamkniętym, surowce wtórne stają  
się równorzędne, a nawet priorytetowe, mają istotne znaczenie dla gospodarki jako 
element mogący przyczynić się do stworzenia przewag konkurencyjnych.

27
 Główne 

cele oraz sugestie działań związanych z zagospodarowaniem UPS dla realizacji 
idei gospodarki o obiegu zamkniętym to m.in. wskazanie oraz opracowanie 
obszarów zastępowalności surowców naturalnych ubocznymi produktami spalania, 
pełna inwentaryzacja zasobów UPS w kraju, wraz z określeniem ich własności oraz 
przydatności, opracowanie innowacyjnych technologii dla optymalizacji produkcji 
materiałów na bazie UPS oraz zapewnienie realnego dostępu do zasobów UPS 
wszystkich zainteresowanych podmiotów. 

Nie podlega dyskusji fakt, iż Polska energetyka oparta na paliwach kopalnych, 
w obliczu konieczności przeprowadzenia niezbędnych modernizacji w kierunku 
przystosowań do rygorystycznych wymagań emisyjnych Unii Europejskiej, stoi  
pod znakiem zapytania, nie mniej jednak w najbliższej przyszłości Polska nadal 
korzystała będzie w znacznej większości z energii wyprodukowanej za jej 
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Popioły z energetyki. Warszawa 2014  
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pośrednictwem. Wskazane jest zatem przeanalizowanie czy wszystkie nakładane 
na nią obciążenia są uzasadnione. Tylko reorientacja gospodarki materiałochłonnej 
do tej opartej na wiedzy, pozwoli na trwały i zrównoważony rozwój gospodarczy.

28
 

 
4. Wpływ UPS na obniżanie emisji dwutlenku węgla w gospodarce  
Oparty na węglu, polski sektor energetyczny, znajduje się w trudnej sytuacji.  

Z uwagi na powyższe, wydaje się być szczególnie uzasadnione, wskazanie  
i przeanalizowanie udziału UPS w obniżaniu emisji dwutlenku węgla.29

 
Zastosowanie alternatywnych dodatków, jest jednym z najbardziej efektyw-

nych sposobów redukcji dwutlenku węgla w przemyśle cementowym (produkcja 
cementu odpowiada za 7% światowych emisji). Zastosowanie surowców węglano-
wych, ich wydobycie, transport i wykorzystanie wiąże się z emisją ogromnych ilości 
dwutlenku węgla.30

 Zastąpienie popiołem lotnym, powstającym jako produkt ubocz-
ny podczas produkcji energii, klinkieru używanego w mieszankach cementowych, 
którego produkcja stanowi najbardziej emisyjną część procesu chemicznego 
podczas produkcji cementu, przynosi oszczędności wynikające ze zmniejszenia 
emisji, a także oszczędności związane z procesem produkcyjnym i zużyciem 
energii. Produkowane w ten sposób cementy nie odbiegają jakością od tych 
produkowanych tradycyjnie, co więcej, badania wykazały, że obecność popiołów 
lotnych w składzie cementu ma pozytywny wpływ na odporność na korozję, 
działanie wysokich temperatur oraz wytrzymałość.31

 Stwierdzono również, że  
to dzięki stosowaniu takich rozwiązań, pomimo wzrostu produkcji cementu na 
świecie, w ciągu ostatnich lat, nie zaobserwowano znacznego wzrostu emisji 
dwutlenku węgla z sektora cementowego. Stosowanie materiałów alternatywnych, 
niweluje konieczność wydobycia surowców naturalnych i zapobiega destrukcji 
krajobrazu, zużyciu energii i emisjom związanym z eksploatacją kopalni.

32
 

Oprócz aktywnych związków wapna UPS zawierają składniki pucolanowe i ze 
względu na te własności wykorzystywane są do wytwarzania spoiw drogowych.

33
 

Spoiwa stosowane są w celu poprawy własności fizyko-chemicznych i geotech-
nicznych gruntów, zmieniają strukturę oraz nośność nasypów, wzmacniają podłoże 
nawierzchni. Możliwości wykorzystania UPS przy tworzeniu nasypów komuni-
kacyjnych i podbudów drogowych szacuje się odpowiednio na poziomie 100 i 50%. 
Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla jest proporcjonalne do ilości emisji związanej 
z użyciem tradycyjnych spoiw, których produkcja wiąże się z generowaniem emisji 
do atmosfery.

34
 

 
5. Właściwości UPS pozwalające na ich wykorzystanie w gospodarce 
Jakość oraz skład UPS determinuje ścieżkę ich dalszego zagospodarowania. 

Dla poprawy parametrów, poddawane są waloryzacji według odpowiedniej normy. 
W procesie mielenia, frakcjonowania, przesiewania, suszenia lub selekcjonowania 
kształt cząsteczek i uziarnienie ulega zmianie, co może korzystnie wpłynąć na ich 
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cechy, tym samym zwiększyć wartość, co przyczyni się do optymalizacji  
ich wykorzystania.

35
 UPS wykazują aktywność fizykochemiczną, ich własności  

nie wynikają wprost ze składu chemicznego, mogą reagować z wodą, powietrzem 
oraz innymi związkami, dlatego należy brać pod uwagę zarówno zawarte w nich 
związki jak i reakcje pomiędzy nimi i ich oddziaływanie z otoczeniem.

36
 Znajomość 

własności i jakości UPS jest warunkiem koniecznym do ich zagospodarowania. 
W procesie spalania węgla powstają różne rodzaje UPS, żużle: paleniskowe, 

granulowane, topione oraz pochodzące z palenisk fluidalnych, a także popioły 
lotne, mieszaniny popiołowo żużlowe, produkty odsiarczania spalin oraz mikro-
sfery. Miejsce ich powstawania to konwencjonalne kotły spalania energetycznego, 
oraz instalacje służące ograniczeniu szkodliwych emisji. Ich własności uzależnione 
są od różnych czynników.37

 Do tych mających szczególny wpływ zaliczamy:  
rodzaj i miałkość węgla, jego skład mineralny, oraz technologię jego spalania: 
rodzaj kotła, temperaturę w palenisku, czas w jakim minerały w nim przebywały,  
a także dodatki do procesu odsiarczania spalin.

38
 

 
5.1. Popioły lotne 

Popioły lotne stanowią zasadniczą masę, ok. 70% wytwarzanych UPS i są 
najważniejszymi produktami spalania, o jakości popiołów lotnych decyduje jakość 
paliwa oraz jego parametry, gdyż są one pochodną niepalnych domieszek 
węglowych stanowiących do 40% masy węgla.39

 Popioły lotne stanowią pylaste 
cząstki, które po spaleniu węgla wynoszone są z gorącymi gazami spalinowymi  
z kotła za pomocą instalacji odprowadzania spalin. Instalacje te wyposażone są  
w elektrostatyczne elektrofiltry lub mechaniczne filtry tkaninowe, które wychwytują 
cząsteczki pylaste. Do grupy popiołów zaliczane są również popioły denne, żużel 
kotłowy oraz mikrosfery.

40
 

Popioły lotne mają bogaty skład mineralny możemy podzielić je na dwie 
grupy: popioły niskowapniowe oraz wysokowapniowe. W składzie tych pierwszych 
znajduje się znaczna część szkliwa glinokrzemianowego oraz niewielkie ilości 
kwarcu i mulitu. Z kolei ilość składników krystalicznych w składzie popiołów wyso-
kowapniowych jest bardzo zróżnicowana. Faza szklista zawiera glinokrzemiany  
z domieszką wapna, potasu oraz żelaza, w ich składzie wyróżniamy również kwarc 
i anhydryt, glinian trójwapniowy siarczan-glinian czterowapniowy, galenit i anortyt. 
Uziarnienie popiołów lotnych uzależnione jest od rodzaju spalanego węgla i jest  
w zdecydowanej większości drobne. Granulometryczne uziarnienie popiołów 
lotnych odpowiada pyłom lub piaskom pylastym z klasyfikacji gruntów naturalnych, 
podział ze względu na uziarnienie wyróżnia popioły drobno-, średnio i grubo-
ziarniste. Główne typy mikromorfologicznych ziaren w składzie popiołów lotnych  
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to ziarna porowate, kuliste, szkieletowe, nieregularne. Ziarna porowate i kuliste 
występują niemal we wszystkich typach popiołów.41

 Przykładem są mikrosfery 
stanowiące lekkie kuliste frakcje popiołów lotnych, zbudowane są ze szkliwa  
i wypełnione są gazem spalinowym pochodzącym z paleniska kotłów.42

 Dodatkową 
grupę ziaren wyróżnia się w popiołach, które w składzie zawierają produkty 
odsiarczania spalin. Ziarna te stanowią agregaty kalcytu, portlandytu, gipsu oraz 
anhydrytu, a ich cechą charakterystyczną jest stapianie się ich poszczególnych 
składników ze sobą. Zjawisko to spowodowane jest dużą zawartością tlenków 
wapnia w ich składzie i nazwane jest cementacją.43

 
Popioły lotne pod wieloma względami przypominają niespoiste grunty 

naturalne dlatego mogą one być wykorzystywane jako surowce zamiast 
naturalnych materiałów mineralnych w wielu dziedzinach gospodarki. Biorąc pod 
uwagę uziarnienie, swoją strukturą popioły odpowiadają piaskom pylastym oraz 
piaszczystym pyłom z dodatkiem żwiru. Różnice stanowi gęstość, która u popiołów 
jest niższa nawet o 35%, co w przypadku wykorzystania ich do budowy nasypów 
na słabonośnym podłożu okazuje się bardzo korzystną właściwością.44

 Kolejną 
korzystną właściwością popiołów uwarunkowaną ich składem jest pucolanowość, 
czyli zdolność tworzenia się związków o cechach wiążących pod wpływem wody,  
w drodze reakcji chemicznej z wodorotlenkiem wapnia.

45
 

Właściwości pucolanowe, polegają na zdolności danego materiału do reakcji 
chemicznej z wodorotlenkiem wapnia w obecności wody i tworzeniu się z nich 
związków o cechach wiążących. Właściwości pucolanowe popiołów lotnych 
sprawiają, że dodane do mieszanki cementowej w produkcji betonu wpływają 
pozytywnie na wytrzymałość, wodożądność, porowatość, odporność chemiczną, 
wodochłonność oraz urabialność wytwarzanego produktu. Sztuczne pucolany 
pochodzenia przemysłowego stanowią cenny materiał.46

 
Pierwsze badania nad wykorzystaniem popiołów lotnych do produkcji cementu 

i betonu w czasach nowożytnych przeprowadzone zostały w USA w roku 1934. 
Stwierdzono, że popioły lotne zawierające sztuczne pucolany, używane do pro-
dukcji betonu mogą pozytywnie wpłynąć na jego wytrzymałość, zwiększając 
odporność na pękanie.47

 Równolegle ze swymi pucolanowymi właściwościami 
popioły wykazują wypełniające oddziaływanie fizyczne, ze względu na swój 
korzystny kulisty kształt cząstek. Wraz ze wzrostem miałkości i udziału cząstek 
kulistych w popiołach lotnych używanych jako wypełniacz w betonie efekty 
końcowe są lepsze. Pozytywne oddziaływanie popiołu może być zwiększane 
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poprzez odpowiednią waloryzację popiołów przed ich wykorzystaniem np. 
przesiewanie. Stosowanie popiołu poprawia właściwości fizyczne mieszanki 
betonowej oraz stwardniałego betonu, jest korzystne dla przemysłu ze względów 
ekonomicznych oraz środowiskowych.48

 Zarówno w warunkach polskich jak  
i europejskich gospodarcze zagospodarowanie popiołów jako składnik betonu jest 
jednym z najistotniejszych sposobów jego wykorzystania, stanowiąc dla niego 
największą wartość dodaną. Z uwagi na to szczególnie ważna dla rynku obrotu 
popiołem lotnym jest europejska norma EN 450 „Popiół lotny do betonu”.49

 Beton 
jest obecnie powszechnie stosowanym materiałem budowlanym, którego przemysł 
produkcji w skali globalnej jest swoistym wskaźnikiem budowlanej aktywności 
danego kraju. Składa się z kruszywa drobno- i gruboziarnistego, piasku i cementu 
oraz ewentualnych domieszek nadających pożądane cechy. Mieszanina w wyniku 
hydratacji cementu ulega wiązaniu po czym twardnieje osiągając właściwości 
bliskie skałom naturalnym.

50
 Cement będący składnikiem betonu, jest spoiwem 

mineralnym, którego produkcja wiąże się z pozyskiwaniem ogromnych ilości 
surowców mineralnych, są to m.in. wapienie, glina, margiel oraz gips. Surowce 
mineralne są wypalane w wysokich temperaturach na klinkier (ok.1450ºC), wapień 
podlega kalcynacji w wyniku czego powstaje tlenek wapnia, to on wchodząc  
w reakcję z krzemionką tworzy pożądane produkty hydratacji. Produkcja cementu 
jest zatem procesem wpływającym na degradację środowiska, jest energochłonny  
i silnie emisyjny. Emisje związane są z procesem chemicznym zachodzącym przy 
produkcji klinkieru (ok. 50% emisji), spalaniem pierwotnych nośników energii  
(ok. 40%), wytworzeniem energii niezbędnej w produkcji oraz transportem (razem 
ok.10%). Jednym z najbardziej efektywnych sposobów ograniczania emisji 
dwutlenku węgla z przemysłu cementowego jest zastosowanie w zastępstwie 
klinkieru popiołów z energetyki. Przynosi to oszczędności związane z procesem 
produkcyjnym oraz efekty ekologiczne: zmniejszenie zużycia energii w procesach 
produkcyjnych i tej związanej z pozyskiwaniem surowców naturalnych, przyczynia 
się do ograniczenia emisji oraz zapobiega powstawaniu terenów zdegradowa-
nych.

51
 Popiołami, które są szeroko wykorzystywane w technologii produkcji 

cementu i betonu w Polsce i na całym świecie są popioły lotne krzemianowe.  
 

5.2. Żużle paleniskowe  
Nie tylko popioły z energetyki ze względu na swoje właściwości zasługują  

na waloryzację i wykorzystanie ich w gospodarce. Pozostałe UPS również są  
z powodzeniem wykorzystywane w wielu sektorach przemysłowych. Żużel pale-
niskowy stanowiący szklisty i ziarnisty materiał, odprowadzany jest z komory 
paleniskowej kotłów wodnych, jego właściwości pozwalają na użycie go jako 
materiału ściernego do piaskowania oraz w budownictwie drogowym, gdzie 
wykorzystywana jest znaczna ilość ubocznych produktów spalania. Stosowany jest 
jako składnik podbudów drogowych, do stabilizacji podłoża. Mieszanki popiołowo- 
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49
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żużlowe wykorzystywane są między innymi do budowy nasypów komunikacyjnych. 
Z kolei popioły z kotłów fluidalnych stosowane są w technologiach górniczych,  
do likwidacji wyrobisk, wzmocnień oraz stabilizacji górniczych, jako składnik 
podsadzki w celu doszczelniania zrobów, oraz wypełnień niekorzystnie przekształ-
conych terenów, stanowią surowce do budowy dróg, spoiw budowlanych,  
ale również dodatek do cementu. Mogą być wykorzystane w ceramice budowlanej, 
do produkcji tworzyw sztucznych oraz kruszyw dla budownictwa naziemnego. 
Stosowane są także w rolnictwie do odkwaszania gleb.

52
 

 
5.3. Gips syntetyczny 

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych na skutek transformacji energetyki 
w kierunku ekologicznym, doszło do uruchomienia wielu instalacji odsiarczania 
spalin. Spowodowało to przyrost produkcji produktów odsiarczania, które dzielimy 
ze względu na stosowane metody odsiarczania. W Polsce najczęściej stosuje  
się technologie wapienne. Przy zastosowaniu metody mokrej wapienno-gipsowej, 
powstaje gips poreakcyjny, tzw. gips syntetyczny. Zawiera on ok. 95% dwuwod-
nego siarczanu wapniowego i do 10% wody. Gips poreakcyjny z instalacji 
odsiarczania zastępuje w przemyśle gips naturalny i obecnie jest poszukiwanym na 
rynku towarem. Używany jest do produkcji m.in. płyt kartonowo gipsowych, 
bloczków gipsowych, spoiw, tynków oraz wylewek. Może być stosowany  
w produkcji cementu. Osiągnięcia chemii i nowoczesne technologie budowlane 
pozwalają na modyfikację jego struktury i właściwości, w zależności od potrzeb 
klienta. Przykładem jest otrzymywanie za pomocą technologii suszenia i prażenia 
gipsu półwodnego, stosowanego w budownictwie jako baza dla wielu produktów.53

 
 
6. Wykorzystanie UPS jako surowców w gospodarce 
Kluczowe znaczenie dla wzrostu zagospodarowania UPS ma oprócz cech 

technicznych i jakościowych szereg czynników do których zaliczamy odpowiednią 
legislację, przepisy oraz wypracowane międzynarodowe systemy klasyfikacyjne, 
normy i kodeksy, co zapewnia prawne bezpieczeństwo takich inwestycji. Przyjęte 
na świecie systemy klasyfikacji UPS nie są jednolite, powszechnie definiuje się  
je jako: odpady stałe, odpady obojętne, odpady inne niż niebezpieczne, zasoby  
lub wyroby. Niepewność w zakresie regulacji oraz brak pewności prawnej wiąże  
się z ryzykiem podjęcia działalności przemysłowej, czego większość inwestorów 
unika. Skutkuje to traceniem sposobności do ich zagospodarowania.

54
 Obecnie 

wykorzystanie UPS w Polsce, regulowane jest zapisem ustawy z 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), a także Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, zgodnie z którym 
odpady paleniskowe, nie należą do odpadów niebezpiecznych. Kluczowym bada-
niami w ocenie wpływu na środowisko substancji chemicznych są te przepro-
wadzone w ramach systemu REACH. Celem rozporządzenia REACH (Rejestracja, 
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Ewaluacja i Autoryzacja Chemikaliów) jest troska o poprawę ochrony zdrowia  
ludzi, zwierząt oraz środowiska przed ryzykiem jakie niesie za sobą wprowadzanie 
na rynek substancji chemicznych.

55
 Rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio  

we wszystkich państwach członkowskich. Zgodnie z wymogami Europejskiej 
Agencji Chemikaliów minerały antropogeniczne zostały poddane badaniom, toksy-
kologicznym, ekotoksykologicznym oraz mutagennym. Producenci oraz importerzy 
w ramach systemu zobowiązani zostali do rejestracji, oceny, i autoryzacji 
wprowadzanych na rynek substancji. Wytworzone lub importowane do Unii Euro-
pejskiej substancje chemiczne, na mocy rozporządzenia muszą być zarejestro-
wane w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów ECHA. W ramach rejestracji muszą 
zostać przedstawione informacje dotyczące właściwości fizykochemicznych, 
toksykologicznych i ekotoksykologicznych substancji.

56
 Kompleksowe badania 

przeprowadzone w ramach systemu w akredytowanych europejskich laboratoriach, 
wykluczyły jakikolwiek niekorzystny wpływ produktów wytworzonych na bazie 
popiołów i żużli ze spalania węgla na środowisko naturalne, dając tym samym 
gwarancje bezpieczeństwa ich stosowania. UPS badane są również pod kątem 
promieniotwórczości naturalnej, promieniotwórczość określa się według Rozporzą-
dzenia w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów 
promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach  
i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwenta-
rza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, 
oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz. U. nr 29, poz. 4) oraz zgodnie  
z Poradnikiem ITB nr 455/2010 „Badania promieniotwórczości naturalnej surowców 
wyrobów budowlanych”. Badania wykazują, że w zdecydowanej większości, 
popioły lotne i żużle z energetyki spełniają kryteria ustanowione dla surowców  
i materiałów budowlanych oraz wymagania dla materiałów przeznaczonych  
do robót inżynieryjnych w obszarach zabudowanych oraz poza nimi, i mogą być 
bezpiecznie stosowane.

57
 

Opracowanie legislacji, przepisów oraz norm jest koniecznym wymogiem  
dla zapewnienia pewności prawnej inwestycji, dla wytwórców i klientów firm działa-
jących w obszarze zagospodarowania UPS. Brak precyzji w zakresie regulacji 
skutkowałby brakiem pewności związanym z planowaną inwestycją, a to z kolei, 
traceniem możliwości ich zastosowania. Zachowanie parametrów określonych  
w normach, tak aby spełniały wymagania odbiorców daje pewność, że ich 
stosowanie nie wpłynie negatywnie na wyroby końcowe.58

  
 

6.1. Wykorzystanie UPS jako surowce w gospodarce a potrzeby 
zasobowe kraju 

Krajami wyróżniającymi się pod względem ilości wyprodukowanych kruszyw 
alternatywnych z surowców odpadowych są Niemcy, Wielka Brytania i Holandia.  
W Polsce produkcja kruszyw alternatywnych stanowi zaledwie 12% produkcji 
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kruszyw ogółem. Naturalne kruszywa mineralne są podstawowymi surowcami 
mającymi swoje zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, w budownictwie 
kubaturowym, liniowym (drogi), do produkcji betonów i zapraw oraz w niektórych 
robotach ziemnych (nasypy). W krajowym przemyśle wydobywczym rocznie 
produkuje się 210-240 mln ton kruszyw.

59
 Krajowa baza surowcowa do produkcji 

kruszyw naturalnych jest bogata i różnorodna. Obecnie przemysł kruszyw 
naturalnych jest w stanie sprostać potrzebom krajowej gospodarki, jednak 
realizacja rozwoju gospodarczego zawsze związana jest z budową, modernizacją  
i remontem obiektów budowlanych lub infrastruktury.

60
 W budownictwie drogowym 

i ogólnych eksploatowane są kamienie łamane wykorzystywane jako składnik 
mieszanek mineralnych i mineralno-asfaltowych oraz jako składnik betonu  
i materiałów budowlanych. Jednak największą ilość kruszyw: piasków, żwirów, 
pochłaniają inwestycje drogowe realizowane na terenie całego kraju, gdzie 
wykorzystywane są do budowy nasypów, stabilizacji czy wymiany gruntów. Dużą 
niedogodnością uniemożliwiającą lub utrudniającą eksploatację złóż jest ich nie-
równomierne rozmieszczenie, ponadto znaczna część złóż nie może być wykorzy-
stana ze względu na ograniczenia wynikające z uwarunkowań przestrzennych  
i ekologicznych. Zasoby często zlokalizowane są na obszarach chronionej 
przyrody i krajobrazu. Obszary występowania złóż surowców pokrywają się także  
z obszarami sieci Natura 2000; specjalnej ochrony i specjalnej ochrony siedlisk, 
ujęte na tzw. Shadow List. W Polsce dotyczy to 700 złóż kopalin o udokumento-
wanych zasobach, często są to zasoby o dużym znaczeniu. W obszarach Natura 
2000 znajduje się szczególnie dużo złóż surowców skalnych do produkcji kruszyw 
łamanych i żwirowych, wykorzystywanych w budownictwie i drogownictwie,  
jak również złóż wapieni, dolomitów, margli i opok dla przemysłu cementowego  
i wapienniczego. Taka lokalizacja złóż znacznie utrudnia ich eksploatację.61

 
Istniejąca baza surowców tylko pozornie stwarza bezpieczną sytuacje, wg prognoz 
nastąpi ograniczenie produkcji kruszyw m.in. z powodu przyszłych ograniczeń 
środowiskowych, z kolei po 2025 roku wystąpią już ograniczenia w dostępie  
do złóż, oraz brak wystarczającej produkcji piasków i żwirów, po 2050 roku również 
kruszyw naturalnych łamanych. Zatem realizacja potrzeb związanych z budową, 
modernizacją, przebudową infrastruktury drogowej będących warunkiem rozwoju 
gospodarczego kraju stanie się ogromnym wyzwaniem dla producentów 
materiałów drogowych. Na podstawie przedstawionych w tabelach danych, 
możemy stwierdzić, że surowce alternatywne stanowią znaczącą bazę w stosunku 
do przemysłowych zasobów surowców naturalnych (15%).

62
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Tabela nr 1: Zasoby do produkcji kruszyw naturalnych i alternatywnych 
 

ZASOBY DO PRODUKCJI KRUSZYW [MLN. T.] 

WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA ZŁÓŻ 
 

ZASOBY 
GEOLOGICZNE 

ZASOBY 
PRZEMYSŁOWE 

Kamienie budowlane  
i drogowe 

746 10 800,98 3 382,09 

Gipsy i anhydryty 15 258,64 109,11 

Piaski i żwiry 9704 18 639,57 3 680,47 

Piaski kwarcowe – do 
produkcji cegły 

wapienno piaskowej  
i betonów 

komórkowych 

163 746,16 67,19 

Piaski podsadzkowe 33 4 364,00 141,08 

Surowce ilaste 
ceramiki budowlanej 

1191 574,12 314,04 

Surowce ilaste dla 
przemysłu 

cementowego 

28 276,53 0,41 

Surowce ilaste do 
produkcji kruszywa 

lekkiego 

41 337,32 5,30 

Wapienie i margle dla 
przemysłu 

cementowego 

70 12 832,87 1 720,37 

Razem: 11 991 48 830,19 9 420,06 

Źródło: GUS, Ochrona Środowiska 2015; Bilans Zasobów Kopalin – Państwowy 

Instytut Geologiczny – PIB, wg stanu na 31.12.2015 (2016) 
 

Tabela nr 2: Ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku i nagromadzonych w Polsce 
 

ODPADY – WYTWARZANIE I NAGROMADZENIA [MLN.T.] 

POCHODZENIE I RODZAJ ODPADÓW WYTWORZONE 
W CIĄGU ROKU 

NAGROMADZONE 

Przemysł 
wydobywczy 

 

Odpady powstające przy 
płukaniu i oczyszczaniu kopalin 

36,0 458,9 

Odpady z floatacyjnego wzbo-
gacania rud metali nieżelaznych 

30,6 613,6 

Odpady z wydobywania kopalin 
innych niż rudy metali 

5,2 76,5 

Przemysł 
energetyczny 

 

Mieszanki popiołowo żużlowe  
z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych 

12,00 285,9 

Popioły lotne z węgla 3,8 26,9 

Mieszaniny popiołów lotnych  
i odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 
odlotowych 

3,2 0,0 

Przemysł 
hutniczy 

Żużle z procesów wytapiania 
(wielkopiecowe, stalownicze) 

3,3 3,2 

Razem: 94,1 1465 

Źródło: GUS, Ochrona Środowiska 2015 
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Z zaspokojeniem potrzeb surowcowych wiążą się koszty środowiskowe: 
zubożenie bazy surowców naturalnych, dewastacja gruntów i konieczność 
późniejszej rekultywacji terenu, emisja dwutlenku węgla (pozyskanie kruszywa, 
przetwarzanie do produktu, transport, wbudowanie), zużycie energii oraz ekonomi-
czne: wysokie ceny kruszyw, koszty związane z wydobyciem, przetwarzaniem oraz 
transportem. Wzrastające koszty związane z udostępnianiem nowych złóż  
i transportem z dalekich odległości, pomijając koszty środowiskowe wprowadzają 
ekonomiczną konieczność stosowania surowców wtórnych. Zagospodarowanie  
w tym celu UPS ma wiele zalet, do których zaliczyć można: 

- zredukowanie potrzeby zużycia surowców naturalnych; 

- zmniejszenie powierzchni składowisk odpadów; 
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię; 
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;  

- oszczędności związane z budową drogi;  

- szeroka dostępność UPS; 

- popioły stanowią materiał o niskim ciężarze objętościowym co znacznie 
zmniejsza koszty transportu; 

- są materiałami o wysokiej wytrzymałości, mrozoodporności i trwałości; 
- zapobieganie degradacji środowiska, terenów kopalni surowców oraz 

terenów wokół elektrowni.
63

 
Zakres zastępowalności surowców naturalnych surowcami pochodzącymi  

z energetyki węglowej: 
- 100% przy budowie nasypów komunikacyjnych; 

- 50% przy produkcji podbudów drogowych; 

- 35% przy produkcji cementu; 

- 10% przy produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych; 

- 5% przy produkcji betonu.
64

 
 
Wnioski 
Zakres omawianej problematyki dotyczy zagadnień, które w kontekście 

opartej na paliwach kopalnych Polskiej energetyki są szczególnie istotne  
i aktualne. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem emisyjnym, przy obecnie pro-
wadzonej przez Komisję Europejską polityce klimatycznej, konieczne jest 
drastyczne obniżenie generowanych emisji, za których główne źródło aktualnie 
uznaje się eksploatowane obiekty energetyczne spalające węgiel kopalny.  
W szeroko rozumianej problematyce funkcjonowania elektrowni w Polsce, z uwagi 
na uciążliwy dla środowiska charakter eksploatacji, szczególną rolę odegrać mogą 
innowacyjne rozwiązania mające na celu rekompensatę negatywnych skutków 
towarzyszących procesowi wytwarzania energii. W artykule podjęto próbę 
zwrócenia uwagi na wytwarzane przez sektor energetyczny uboczne produkty 
spalania, niedocenione w swym potencjale redukcyjnym i ich znaczenie  
w urzeczywistnieniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Dzięki 
analizie zebranego materiału można stwierdzić, że energetyka oprócz genero-
wania emisji dwutlenku węgla, wpływa również na obniżenie tej bezwzględnej 
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ilości. Pozwala na to zagospodarowanie UPS z energetyki, które dzięki swoim 
specyficznym właściwościom mogą zastąpić surowce naturalne, redukując w ten 
sposób emisję z sektora wydobywczego, co stanowi jeden z najbardziej 
efektywnych sposobów redukcji emisji dwutlenku węgla. W miarę upowszechniania 
wykorzystania ich w przemyśle, coraz bardziej możliwym staje się uzyskiwanie  
za ich pośrednictwem dużych efektów ekonomicznych i ekologicznych. Ich przydat-
ność i bezpieczeństwo stosowania potwierdziły wieloletnie badania prowadzone  
w instytucjach naukowych, które udowodniły, że spełniają wymagania rozporzą-
dzeń i norm technologicznych. Stanowią tańszą i ekologiczną alternatywę  
dla surowców naturalnych, których zachowanie zasobów, stanowi priorytetowy cel 
unijnej strategii dotyczącej gospodarowania zasobami. 

 
Streszczenie 
Podstawowym źródłem energii elektrycznej i cieplnej w Polsce jest spalanie 

węgla kamiennego i brunatnego (80%). Corocznie w procesach spalania węgla  
w Polskich elektrowniach powstaje 19-21 milionów ton ubocznych produktów 
spalania (UPS). Mimo, iż ich zagospodarowanie w gospodarce jest obecnie 
praktykowane, nadal ok. 35% z nich trafia na składowiska odpadów, stanowiąc 
źródło dodatkowych kosztów środowiskowych i ekonomicznych. Na energetykę 
węglową nakładane są obciążenia związane ze zmianami klimatu i degradacją 
środowiska. Emisje związane z procesem pozyskiwania energii z węgla są 
niepodważalnym faktem, niemniej jednak wskazane jest przeanalizowanie zalet 
funkcjonowania energetyki węglowej jako źródła UPS. Paradoksalnie traktowane 
przez wiele lat jako odpad, za sprawą postępu wiedzy technicznej, który przyczynił 
się do ich powszechnego wykorzystania w gospodarce i zastąpienia nimi wielu 
surowców naturalnych wydobywanych dla przemysłu przetwórczego, mogą  
w znacznym stopniu wpłynąć na zmniejszenie ilości szkodliwych emisji dwutlenku 
węgla w gospodarce. System gospodarki o obiegu zamkniętym ma na celu 
zachować wartość dodaną zasobów naturalnych, w obrębie gospodarki między 
innymi poprzez ich ponowne wykorzystanie, minimalizując w ten sposób ilość 
wytwarzanych odpadów. Sposobem na wdrożenie systemu gospodarki o obiegu 
zamkniętym w przedsiębiorstwach energetycznych jest technologia jednoczesnej 
produkcji energii i UPS jako surowców, które będą wykorzystywane w całości  
w przemyśle. Takie podejście sprawiłoby, że energetyka stałaby się bezodpadowa, 
zasoby do produkcji energii wykorzystywane byłyby maksymalnie, a wiele zasobów 
naturalnych używanych w budownictwie zostałoby zachowanych. Z uwagi na pro-
blematykę funkcjonowania polskich elektrowni węglowych jako podstawowej siły 
napędowej gospodarki, zagadnienia związane z ograniczeniem jej szkodliwych 
efektów są szczególnie istotne oraz aktualne. 

Słowa kluczowe: energetyka węglowa, uboczne produkty spalania (UPS), 
gospodarka o obiegu zamkniętym, zasoby naturalne, ochrona środowiska 

 
Summary 
The primary source of electricity and heat in Poland is hard coal and lignite 

(80%). Annually, in Polish power plants, 19-21 million tons of coal combustion  
by-products (CCP) are produced. Although their development in the economy  
is currently practiced, about 35% of them are still landfilled, providing additional 
environmental and economic costs. Additional levies are imposed on coal fired 
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power stations due to climate change and environmental degradation. Emissions 
related to the process of extracting energy from coal are an indisputable fact, but  
it is worth analysing the advantages of coal power as an CCP source. 
Paradoxically treated for many years as waste, they can significantly reduce the 
amount of harmful carbon dioxide emissions in the economy by their widespread 
use in the economy and the substitution of many natural resources. The Circular 
Economy is designed to preserve the added value of natural resources within  
the economy, by reusing them, thus minimizing the amount of waste produced. The 
way to implement Circular Economy system in power industry is the technology of 
simultaneous energy production and CCP as raw materials that will be used 
entirely in the economy. Such an approach would make the energy industry waste-
free, resources for energy production would be used as much as possible, and 
many natural resources used in construction sector would be preserved. Because 
of the problems with functioning Polish coal power plants as the main driving force 
of the economy, issues related to the limitation of its harmful effects are particularly 
important and actual.  

Key words: coal power plants, coal combustion by products, Circular 
Economy, natural resources, environmental protection 
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ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POLSKI I UNII 
EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE ZMIAN KLIMATU 

 
 
Niniejszy artykuł poświęcony został świadomości ekologicznej społeczeństwa 

polskiego i całej Unii Europejskiej (UE), na przykładzie problemu zmian klimatu. 
Celem badania jest porównanie przekonań i postaw dotyczących zmian klimatu 
oraz ustalenie rzeczywistej wartości świadomości ekologicznej, zarówno dla 
mieszkańców Polski, jak i całej UE, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na różnice 
występujące pomiędzy deklarowanym zainteresowaniem problemem, a jego 
rzeczywistą skalą. W tym celu, analizie poddane zostaną badania opinii publicznej, 
przeprowadzone na ten temat na zlecenie Komisji Europejskiej w następującym 
czasie: marzec-maj 2008 roku, styczeń-luty 2009 roku, sierpień-wrzesień 2009 
roku, czerwiec 2011 roku, listopad-grudzień 2013 roku i maj-czerwiec 2015 roku, 
jak też przez krajowy ośrodek badawczy Centrum Badania Opinii Społecznej 
(CBOS) w latach 2014 i 2016. Jednocześnie, poprzez badania ilościowe, 
zamierzeniem autora jest zwrócenie uwagi na różnice występujące w skali 
świadomości ekologicznej w objętych badaniami grupach ludności, co w połą-
czeniu z ich analizą prowadzić będzie także do wyjaśnienia przyczyn takiej różnicy. 

Społeczeństwa żyjące w odmiennych regionach geograficznych i różnych 
okresach w historii musiały mierzyć się z wieloma różnorodnymi problemami, 
których rozwiązanie wiązało się z ich przetrwaniem lub upadkiem w następstwie 
nieudolnych działań w problematycznej kwestii. Pozytywny wynik ich poczynań był 
jednak nierozerwalnie związany z wcześniejszym uświadomieniem sobie istnienia 
określonego problemu. Chociaż sama jego świadomość nie oznaczała sukcesu dla 
podjętych działań, to jej brak obniżał szanse na zwalczenie kryzysów 
przypadkowymi, nieświadomymi działaniami, niemalże do zera. To właśnie 
wspólne dla danej grupy społecznej postrzeganie rzeczywistości i zagrażających 
jej problemów pozwala na podjęcie określonych działań lub też ich zaniechanie,  
w celu niedoprowadzenia do dramatycznych w skutkach przemian. Jest to niezwy-
kle ważne, także w przypadku konieczności przezwyciężenia nadmiernej presji 
ludzi na środowisko naturalne, w tym także w kwestii tak trudno obserwowalnego  
i skomplikowanego procesu, jakim są zmiany klimatu. 

Intersubiektywne postrzeganie rzeczywistości kształtowane jest przez wiele 
czynników, nie wyłączając tych związanych z doświadczeniem historycznym, które, 
ze względu na określone przeżycia, często prowadzą do niedostrzegania nowych 
problemów. Transformacja mentalności ludzkiej jest jeszcze trudniejsza  
w przypadku, gdy określonych zmian nie da się łatwo zaobserwować w danej 
chwili. Społeczna natura rzeczywistości prowadzi zatem do podejmowania działań, 
które są uważane za słuszne, nie natomiast takich, które rzeczywiście są właściwe 
i służą interesom ludzi. Takie kształtowanie rzeczywistości prowadzi do wielu 
trudności z wdrażaniem niezbędnych zabiegów, mających na celu zapobieganie 
określonym problemom. 

Wpływ społecznego kształtowania rzeczywistości jest wyraźnie widoczny  
w przypadku kwestii dotyczącej zmian klimatu. Przy analizie sposobu postrzegania 
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problemu, można wyodrębnić wiele grup tożsamościowych. Jedną z nich, skupia-
jącą w sobie wiele mniejszych, wpływających na postawy ogółu ludności,  
są społeczeństwa całych państw. Ich świadomość kształtowana jest zarówno 
oddolnie, przez działania mniejszych grup społecznych, wyrażających określone 
stanowiska, poglądy, idee i interesy, z drugiej strony natomiast przez system 
międzynarodowy i jego aktorów. 

Jedno z najważniejszych wyzwań w dziejach wielu cywilizacji stanowiła 
degradacja środowiska naturalnego. W najnowszej historii świata, na skutek 
rozwoju przemysłu opartego na energii pochodzącej z paliw kopalnych, nasilił się 
kolejny, bardzo ważny problem ekologiczny – zmiany klimatu. Chociaż wahania 
temperatur na Ziemi zachodziły cyklicznie, zauważalne zmiany trwały jednak 
dziesiątki, a nawet setki tysiące lat.

1
 Obecnie, wzrost średniej temperatury na Ziemi 

postępuje zdecydowanie szybciej. Wielu naukowców ten właśnie problem uznaje 
za największe wyzwanie dla współczesnych cywilizacji i ludzkości całego globu. 
Antropogeniczna presja na system klimatyczny Ziemi w głównej mierze 
spowodowana jest spalaniem paliw kopalnych, co w szybkim tempie uwalnia  
do atmosfery dwutlenek węgla, odpowiedzialny za nasilenie efektu cieplarnianego. 
Naukowcy, zajmujący się tematyką globalnego ocieplenia, uważają, że bezpieczny 
poziom wzrostu średniej temperatury Ziemi wynosi maksymalnie 2°C w stosunku 
do epoki przedprzemysłowej.2 Od początku XX wieku temperatura na naszej 
planecie wzrosła o 0,75°C.3 Należy mieć jednocześnie na uwadze, że ilość 
spalanych paliw kopalnych co roku wzrasta, dlatego na wyemitowanie do 
atmosfery dwutlenku węgla, równego temu ze spalania z ostatnich 100 lat, 

ludzkość będzie potrzebowała zdecydowanie mniej czasu. Pomiary ilości CO   
w atmosferze wykazują, że przed epoką przemysłową wynosił on ok. 280 
cząsteczek na milion cząsteczek powietrza (ppm). W ciągu ostatnich setek tysięcy 
lat, poziom ten wahał się pomiędzy 180 a 300 cząsteczek na milion. Obecnie jest 
znacznie wyższy i wynosi ok. 400 ppm, wzrastając o ok. 2 cząsteczki rocznie.

4
 

Stężenie 450 ppm jest natomiast granicą, powyżej której, w wyniku długotrwałego 
procesu, wieczne zmarzliny ulegają całkowitemu roztopieniu, w konsekwencji 
czego następują znaczne zmiany w środowisku naturalnym, np. wzrost poziomu 
wody na powierzchni Ziemi o ok. 75 metrów.5 Ponadto, roztapianie lodowców  
i lądolodów wpływa na intensyfikację zmian klimatu.

6
 Zatem, aby zredukować 

nadmierny wzrost temperatury na Ziemi, należy ograniczyć zużywanie zasobów 
paliw kopalnych i znaczną ich część pozostawić pod powierzchnią Ziemi, 
jednocześnie modernizując gospodarkę na nisko- i zeroemisyjną. W przeciwnym 
wypadku, gdy ludzkość zdecyduje się na spalenie wszystkich, albo znacznej 
większości paliw kopalnych, katastrofa klimatyczna, która spowoduje wymarcie 
większości gatunków żyjących na Ziemi (być może także ludzi), będzie 
nieunikniona.

7
 

                                                           
1
 M. Popkiewicz, Świat na rozdrożu. Katowice 2012, s. 372 

2
 Ibidem, s. 394 

3
 Ibidem, s. 348 

4
 Ibidem, s. 371 

5
 Ibidem, s. 385 

6
 Ibidem, s. 364 

7
 Ibidem, s. 365, 387-391 
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Powyżej przedstawiono w uproszczeniu podstawową wiedzę na temat zmian 
klimatu. Jej posiadanie nie jest jednak tożsame ze świadomością ekologiczną  
(w tym wypadku związaną ze zmianami klimatu), na którą składa się więcej niż 
tylko wiedza. 

Świadomość ekologiczna, której integralną częścią jest świadomość 
dotycząca zmian klimatu, to „całość przekonań – dotyczących rzeczywistości 
pojawiającej się w polu <<mentalności zbiorowej>> danej społeczności, jako zbiór 
przedmiotów ukonstytuowanych przez fundamentalne poczucie sprzężenia 
zwrotnego pomiędzy pomyślnym rozwojem danej społeczności a nienaruszoną 
równowagą procesów naturalnych, zachowaniem genetycznego potencjału życia 
na naszej planecie i liczebności populacji wszystkich form życia, zapewniających 
przynajmniej ich przetrwanie w naturalnych warunkach – które kierują 
zachowaniami ludzi”.8 

Zgodnie z powyższą definicją, świadomość ekologiczna nie jest wyłącznie 
wiedzą i systemem przekonań na temat środowiska naturalnego i jego ochrony, 
lecz równocześnie sposobem postępowania względem niego. Przekonania  
na temat wagi ochrony środowiska, których wynikiem nie jest jakiekolwiek działanie 
mające na celu podtrzymanie równowagi naturalnych procesów, można zatem 
nazwać deklarowaną świadomością ekologiczną. Jednocześnie świadomości 
ekologicznej nie można utożsamiać jedynie z działalnością na rzecz ochrony 
środowiska, gdyż część takich zabiegów może być wynikiem działania niezamie-
rzonego. Aby zatem poznać rzeczywisty poziom świadomości ekologicznej, należy 
równocześnie przeanalizować zarówno stan wiedzy, poglądów i postaw wobec 
zmian klimatu, jak i postępowań odnoszących się do problemu. Wszelka różnica 
pomiędzy deklarowanymi postawami a działaniami, oznacza zatem świadomość 
deklarowaną. Z kolei różnicę pomiędzy działaniami a postawami w zakresie 
ograniczania zmian klimatu, uznać należy za nieświadome podejmowanie 
czynności pozytywnych na rzecz środowiska naturalnego. 

Odpowiedzialność za aktywność w zakresie ograniczenia negatywnych  
w skutkach zmian klimatu spoczywa na władzach państwowych i politykach, 
międzynarodowych i krajowych organizacjach rządowych i pozarządowych, 
prezesach wielkich korporacji i małych przedsiębiorstwach, związkach zawodo-
wych, konsumentach, wszelkich grupach interesu i każdym człowieku osobno, jak  
i wspólnie ze społecznością, z którą odczuwa więź. Odpowiedzialny jest każdy,  
kto przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Aby jednak 
skutecznie przeciwdziałać szkodliwym wpływom człowieka na środowisko 
naturalne, zarówno przez przeciętnego konsumenta, jak i właścicieli wielkich 
przedsiębiorstw czy władzę państwową lub lokalną, niezbędne jest rozumienie tych 
niebezpieczeństw. Wiedza na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatu 
jest szczególnie istotna w państwach demokratycznych, w których społeczeństwo 
wykazujące dużą świadomość ekologiczną, swoim wyborem może wpłynąć  
na utworzenie rządu, dla którego działanie na rzecz klimatu będzie jednym  
z priorytetów. 

Społeczeństwo polskie, w badaniu przeprowadzonym w 2015 roku na 
zlecenie Komisji Europejskiej w ramach programu badań opinii publicznej 

                                                           
8
 A. Papuziński, Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (Zarys politologicznego modelu 
świadomości ekologicznej), „Problemy ekorozwoju”, 2006, vol. 1, No 1, s. 39 
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Eurobarometr, spośród ośmiu różnych zagrożeń dla całego świata, za najważ-
niejszy uznało konflikty zbrojne (24% wskazań). Na kolejnym miejscu znalazł się 
międzynarodowy terroryzm (20%). Za trzeci poważny problem polscy respondenci 
uznali ubóstwo, głód i brak wody pitnej (18%), w dalszej kolejności natomiast 
sytuację gospodarczą (13%). Zmiany klimatu, ze wskazaniem 11% ankietowanych, 
znalazły się dopiero na piątej pozycji. Trzy ostatnie miejsca, według wagi 
problemu, zajęły natomiast: rozpowszechnianie broni jądrowej (5%), rozprzestrze-
nianie się chorób zakaźnych (4%) i wzrost liczby ludności na świecie (2%).

9
 Dane 

dla całej Unii Europejskiej znacznie różnią się od tych zaprezentowanych dla 
Polski. Na podstawie badań przeprowadzonych we wszystkich państwach 
członkowskich UE i po przeliczeniu wyników proporcjonalnie do liczby ludności 
poszczególnych krajów, w stosunku do zaludnienia całej organizacji, 30% jej 
społeczeństwa, za najważniejszy problem uznało ubóstwo, głód i brak wody pitnej. 
Kolejne pozycje zajęły odpowiednio: międzynarodowy terroryzm (19%), sytuacja 
gospodarcza (16%), zmiany klimatyczne (15%), konflikty zbrojne (9%), wzrost 
liczby ludności na świecie (4%), rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (3%)  
i rozpowszechnianie broni jądrowej (2%).

10
 Zmiany klimatyczne, zarówno przez 

społeczeństwo polskie, jak i całej Unii Europejskiej, stosunkowo rzadko były 
uznawane za najpoważniejszy problem zagrażający światu, znajdując się 
odpowiednio na piątej i czwartej pozycji. Aby zrozumieć jednak wybór 
ankietowanych dotyczący zarówno tego, jak i innych problemów zagrażających 
światu, należy przeanalizować odpowiedzi udzielane przez respondentów na 
zadane pytanie we wszystkich badaniach przeprowadzonych w tej tematyce. 

Konflikty zbrojne, które 24% ankietowanych z Polski w badaniu z 2015 roku 
uznało za największe zagrożenie dla świata, w poprzednich latach uzyskiwały 
wyniki na poziomie 10-11%.

11
 Za wyjaśnienie wzrostu wskazań na ten problem  

w ostatnim czasie może służyć konflikt zbrojny we wschodniej i południowo-
wschodniej części Ukrainy, który rozpoczął się w kwietniu 2014 roku, czyli między 
badaniem z lat 2013 i 2015. Działania zbrojne w kraju sąsiadującym z Polską  
i postępująca sekurytyzacja bezpieczeństwa militarnego w polityce wewnętrznej 
państwa, doprowadziły wśród obywateli do zwiększenia wrażliwości i obaw 
związanych z konfliktami zbrojnymi. 

                                                           
9
 Special Eurobarometer 435 „Climate change”. Report, European Commission, November 2015,  
T1-T2, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/cli 
mate%20change/surveyKy/2060 (pobrano 1.08.2017 r.) 

10
 Special Eurobarometer 435…, op. cit., s. 6 

11
 Special Eurobarometer 300 „Europeans’ attitudes towards climate change”. Report, European 
Commission, European Parliament, September 2008, s. 107, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publ 
icopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/climate%20change/surveyKy/1461 (pobrano 2.08. 
2017 r.); Special Eurobarometer 313 „Europeans’ attitudes towards climate change”. Report, 
European Commission, European Parliament, July 2009, s. 55, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/p 
ublicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/climate%20change/surveyKy/942 (pobrano 
2.08.2017 r.); Special Eurobarometer 322 „Europeans’ attitudes towards climate change”. Report, 
European Commission, November 2009, s. 108, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/ind 
ex.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/climate%20change/surveyKy/703 (pobrano 2.08.2017 r.); Spe-
cial Eurobarometer 372 „Climate change”. Report, European Commission, October 2011, s. 67, 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/climate%
20change/surveyKy/1007 (pobrano 2.08.2017 r.); Special Eurobarometer 409 „Climate change”. 
Report, European Commission, March 2014, s. 10, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/ 
index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/climate%20change/surveyKy/1084 (pobrano 2.08.2017 r.) 
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Międzynarodowy terroryzm, zajmujący drugą pozycję w skali największych 
zagrożeń dla świata w opinii społeczeństwa polskiego, także zanotował wyraźny 
wzrost w badaniu z 2015 roku. W poprzednich latach, odnośnie do tego problemu, 
zaobserwowano spadek wskazań z 17% w 2008 roku do 10% w 2013 roku.

12
 

Analizując miejsce i skalę ataków terrorystycznych, które odbyły się pomiędzy 
dwoma ostatnimi badaniami, szczególną uwagę zwraca ten dokonany 7 stycznia 
2015 roku we Francji w siedzibie tygodnika Charlie Hebdo w Paryżu.13

 Informacja  
o zdarzeniu była przez długi czas komentowana w mediach. 11 stycznia tego 
samego roku odbyła się w Paryżu liczna demonstracja w hołdzie ofiarom zamachu, 
która zaangażowała nie tylko społeczeństwo francuskie, ale także przedstawicieli 
najwyższych władz innych państw (w tym premier polskiego rządu).14

 Wszystkie  
te okoliczności niewątpliwie doprowadziły do wzrostu zainteresowania problemem  
i obaw przed takim zdarzeniem, także w społeczeństwie polskim. Podobna zmiana 
we wskazaniach na ten problem miała miejsce także w całej UE (we Francji 
odsetek takich odpowiedzi wzrósł z 9% w 2013 roku do 24% w 2015 roku).

15
 

Problem ubóstwa, głodu i braku wody pitnej najwyższe wartości zanotował  
w badaniu z drugiej połowy 2009 roku i z 2013 roku.

16
 Jak zostanie udowodnione  

w dalszej części artykułu, wzrost ten nie był związany z żadnym istotnym 
wydarzeniem, lecz ich brakiem w innych dziedzinach, które zwróciłyby większą 
uwagę społeczeństwa polskiego. 

Obawy o sytuację gospodarczą w polskim społeczeństwie wzrosły prawie 
siedmiokrotnie pomiędzy badaniem z 2008 roku, a tym z początku 2009 roku  
(z 3% do 20%). Podobnie wyglądały dane dla całej UE (wzrost z 4% w 2008 roku 
do 22% na początku 2009 roku).

17
 Powodem tak nagłej zmiany był światowy kryzys 

finansowy, który mimo, iż pierwsze symptomy przejawiał już w 2007 roku, poprzez 
poważne załamanie gospodarcze, w pełni ujawnił się po bankructwie ameryka-
ńskiego banku Lehman Brothers z 15 września 2008 roku. Największa recesja 
gospodarcza w Europie podczas tego kryzysu miała miejsce na przełomie lat  
2008 i 2009.

18
 Ponowne zwiększenie obaw o sytuację gospodarczą zanotowano  

w 2013 roku, kiedy to wzrost gospodarczy znacznie wyhamował, jednak na dużo 
mniejszą skalę niż kilka lat wcześniej.19

 Wzrost takich odpowiedzi w tym czasie 
wiązał się z wyczuleniem społeczeństwa europejskiego na problemy gospodarcze, 
po niedawnej recesji. 
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 Ibidem; Special Eurobarometer 435…, op.cit., s. 6 
13

 Najpierw zabijali w redakcji, potem zastrzelili policjanta. Tak przebiegał zamach, TVN24, 8.01.2015 r., 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zamach-na-charlie-hebdo-tak-przebiegal-atak,504096.h 
tml (pobrano 2.08.2017 r.) 

14
 E. Dominik, Paryż wyszedł na ulice. Marsz ku pamięci ofiar zamachów terrorystycznych we Francji, 
Głos Wielkopolski, 11.01.2015 r., http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3711208,paryz-wyszedl-na-
ulice-marsz-ku-pamieci-ofiar-zamachow-terrorystycznych-we-francji-zdjeciavideo,id,t.html (pobrano 
2.08.2017 r.) 
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 Special Eurobarometer 409…, op. cit., s. 10; Special Eurobarometer 435…, op. cit., s. 9 

16
 Special Eurobarometer 313…, op. cit., s. 55; Special Eurobarometer 409…, op. cit., s. 10 

17
 Special Eurobarometer 300…, op. cit., s. 107; Special Eurobarometer 313…, op. cit., s. 55 
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 R. Holzer, Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 – infografika, kalendarium, Obserwatorfinansowy.pl, 
18.10.2009, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/historia-kryzysu-kalendar 
ium/ (pobrano 2.08.2017 r.) 

19
 Ł. Pałka, Polska gospodarka w 2015 r. To już definitywny koniec spowolnienia?, WP Money, 
3.01.2015 r., http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polska-gospodarka-w-2015-roku-
to-juz,39,0,1675047.html (pobrano 2.08.2017 r.) 
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Zmiany klimatyczne w badaniu z 2008 roku, jako najważniejszy problem 
zagrażający całemu światu, zostały wskazane przez 28% społeczeństwa polskiego 
i 30% obywateli całej UE.

20
 W tym roku nie wykazano szczególnego, w stosunku 

do kolejnych lat, zainteresowania innymi problemami, co też podobnie jak  
w przypadku ubóstwa, głodu i braku wody pitnej, możne tłumaczyć większą liczbę 
wskazań na problem globalnego ocieplenia w tym czasie. W całej UE,  
w późniejszych latach, wskazania na zmiany klimatu wynosiły od 15% do 20%, 
najniższy wynik osiągając w 2015 roku. W Polsce natomiast odpowiedzi takie  
w dwóch badaniach z 2009 roku wskazało po 13% respondentów, w 2011 roku 
20%, a w latach 2013 i 2015 po 11%.

21
 Wzrost z 2011 roku można wyjaśnić 

dwoma czynnikami. Pierwszym jest brak zwiększonego w stosunku do wcześ-
niejszych i późniejszych lat uznania za bardzo ważne innych problemów. Drugim 
jest natomiast powódź, która miała miejsce w Polsce, Czechach, Słowacji, Austrii, 
Niemczech i na Węgrzech w 2010 roku. Największe szkody ten kataklizm naturalny 
spowodował jednak w Polsce, doprowadzając przy tym do zgonów 25 osób.  
W innych krajach, które także doświadczyły powodzi w 2010 roku, liczba ofiar 
śmiertelnych wyniosła w sumie 12 osób.22

 
Choroby zakaźne, we wszystkich badaniach przeprowadzonych na zlecenie 

Komisji Europejskiej, najczęściej były wskazywane przez respondentów w drugiej 
połowie 2009 roku.

23
 Powodem tego była pandemia tak zwanej świńskiej grypy, 

która trwała od czerwca do sierpnia 2009 roku.
24

 
Dane odnoszące się do wzrostu liczby ludności na świecie i rozpowszech-

niania broni jądrowej stanowiły niewielki odsetek, a wahania we wskazaniach  
na te problemy nie były znaczne. 

Powyższa analiza pokazuje, że deklarowana przez społeczeństwo waga 
określonych spraw zależna jest od obecnych w danym czasie problemów.  
Te natomiast, których nie można obserwować bezpośrednio, jak zbliżający się 
kryzys gospodarczy, zapoczątkowany w 2007 roku, czy też zmiany klimatu, łatwo 
ustępują miejsca innym, łatwiej mierzalnym i bardziej medialnym zagrożeniom, 
nawet jeśli są one bardzo odległe. 

Mimo niekorzystnej dla zmian klimatu klasyfikacji największych zagrożeń dla 
świata, większość respondentów, zarówno z Polski, jak i całej Unii Europejskiej, 
uznała je za bardzo poważny problem (odpowiednio 56% i 69% w 2015 roku). 
Pytanie sformułowano następująco: „jak poważnym problemem są obecnie, 
Pana(i) zdaniem, zmiany klimatyczne?”.25

 Odnosiło się ono jedynie do zmian 
klimatu, dlatego inne czynniki, prócz przekonań badanych i możliwych błędów  
w przeprowadzaniu badania, których autor artykułu nie ma możliwości zwery-
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 Ibidem; Special Eurobarometer 313…, op. cit., s. 55; Special Eurobarometer 322…, op. cit., s. 108; 
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fikować, nie wpływały na udzielane odpowiedzi. W pytaniu tym poproszono badane 
osoby o nadanie rangi problemowi zmian klimatu w skali od 1 do 10, gdzie  
1 oznaczało, że problem jest w ogóle nieważny, a 10, że jest niezwykle ważny.  
W opublikowanym badaniu podzielono odpowiedzi, tworząc następującą skalę:  
1-4 – nie jest to poważny problem, 5-6 dość poważny problem, 7-10 bardzo 
poważny problem. Artykuł dotyczy świadomości ekologicznej, a nie jej braku, 
dlatego też nie zostaną omówione odpowiedzi wskazujące, że zmiany klimatu nie 
są poważnym problemem i te, w których respondenci nie są w stanie wyrazić 
stanowiska. W 2008 roku, zarówno w badaniu przeprowadzonym na terenie Polski, 
jak i całej Unii Europejskiej, zmiany klimatu za bardzo poważny problem uznało 
74% pytanych, a kolejne 15% respondentów stwierdziło, że jest to dość poważny 
problem.

26
 Na początku 2009 roku, odsetek osób deklarujących, że globalne 

ocieplenie jest bardzo ważnym problemem, spadł do 67% dla UE i 61% dla 
Polski.

27
 Dalszy spadek nastąpił w kolejnym badaniu z drugiej połowy 2009 roku, 

odpowiednio do 63% i 52%.
28

 W 2011 roku, czyli po powodzi, która spowodowała 
w Polsce duże straty, odsetek ankietowanych uznających zmiany klimatu za 
bardzo poważny problem wzrósł o 13 pkt. proc. (do 65%). W całej Unii Europejskiej 
wyniósł on natomiast 68%.

29
 W kolejnych dwóch badaniach, w Polsce zanotowano 

spadek udzielanych odpowiedzi, że zmiany klimatu są bardzo poważnym 
problemem, do 63% w 2013 roku i 56% w 2015 roku. W całej UE, w tym samym 
czasie odsetek osób nadających zmianom klimatu najwyższą rangę pozostał 
niezmieniony (69% w latach 2013 i 2015).

30
 

Powyższe dane pokazują, że w zależności od okoliczności, w ciągu bardzo 
krótkiego okresu, zainteresowanie problemami klimatycznymi może znacznie 
wzrosnąć lub zmniejszyć się. Doskonale obrazuje to spadek w uznaniu ich, przez 
ankietowanych z Polski, za bardzo ważny problem, w ciągu jednego roku  
(lata 2008-2009) aż o 22 pkt. proc.

31
 Faktem jest, że w tym samym czasie,  

o 10 pkt. proc. wzrósł odsetek osób uznających zmiany klimatu za dość poważny 
problem (w ciągu siedmiu lat wahania w tej kategorii wyniosły 15 pkt. proc.), 
jednakże ogólny bilans dla tego okresu dla obu tych kategorii łącznie pozostaje 
ujemny (spadek o 12 pkt. proc.). Różnice dla całej UE, zarówno w kategorii osób 
uznających zmiany klimatu za bardzo poważny i dość poważny problem, w całym 
okresie objętym badaniem są znacznie mniejsze (wahania odpowiednio o 11 pkt. 
proc. i 9 pkt. proc.).

32
 

W przypadku ustalenia rzeczywistej wartości świadomości ekologicznej, 
należy wziąć pod uwagę jedynie odpowiedzi respondentów uznających zmiany 
klimatu za bardzo poważny problem, odrzucając te mówiące, że jest to dość 
poważny problem. Decyzja taka wynika z faktu, iż naukowcy przedstawili wyniki 
wielu badań potwierdzających pilną potrzebę walki ze zmianami klimatu, której  
w pełni nie dostrzegają osoby uznające ten problem jedynie za „dość poważny”. 
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Wiedza o zmianach klimatu w tej grupie osób nie jest zatem wystarczająco 
wysoka, przez co i jej świadome działania zazwyczaj nie mogą odpowiadać 
realnym problemom. 

Przy analizie dotyczącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, dla próby 
ustalenia jej rzeczywistej wysokości, niezbędne jest także prześledzenie danych 
dotyczących działalności wpływającej na ochronę klimatu. Należy mieć przy tym  
na uwadze, że w pierwszych trzech analizowanych badaniach zapytano, czy 
ankietowani osobiście podjęli jakieś działania, aby pomóc w walce ze zmianami 
klimatu, natomiast w kolejnych badaniach, w pytaniu tym ograniczono okres takiej 
działalności do ostatnich sześciu miesięcy. W związku z taką zmianą, zauważalne 
różnice pomiędzy badaniami z lat 2008-2009 i 2011-2015 związane są  
z zawężeniem okresu, do którego odnosi się pytanie. W Polsce, działania na rzecz 
zapobiegania zmianom klimatu w 2008 roku zadeklarowało 45% ankietowanych.  
W kolejnych dwóch badaniach z 2009 roku było to po 48%, w 2011 roku 30%, dwa 
lata później 32%, a w 2015 roku 30%. Średnia dla całej UE w każdym badaniu była 
znacznie wyższa niż dla Polski, wynosząc 61% w 2008 roku, 59% na początku 
2009 roku, 63% w drugiej połowie 2009 roku, 53% w 2011 roku, 50% w 2013 roku  
i 49% w 2015 roku. Społeczeństwo polskie, w całym badanym okresie, działania na 
rzecz ochrony klimatu wykazywało ponadto rzadziej niż obywatele piętnastu 
pierwszych członków UE, zarówno licząc wspólnie, jak i każde z osobna.

33
 

Po przeanalizowaniu odpowiedzi dotyczących wagi problemu zmian klimatu  
i działań na rzecz ich przeciwdziałania, należy określić poziom świadomości 
ekologicznej zarówno dla społeczeństwa polskiego, jak i całej UE. Przyjęto,  
że punktem odniesienia będzie odsetek osób twierdzących, że zmiany klimatu  
są bardzo poważnym problemem. W związku z powyższym, należy uznać,  
że świadomość ekologiczna mieszkańców Polski w 2015 roku nie była wyższa  
niż 56%. W UE natomiast jej wartość maksymalna to 69%.

34
 Zgodnie jednak  

z definicją świadomości ekologicznej, przyjętą w niniejszym artykule, obok danych 
dotyczących zadeklarowanych postaw, niezbędnym jest zwrócenie uwagi także  
na działania osób objętych badaniem. Dane na ten temat wskazują, że były one 
podejmowane przez znacznie mniejszy odsetek społeczeństwa niż wynikałoby  
to z deklaracji o wadze problemu. Walkę ze zmianami klimatu w 2015 roku 
zadeklarowało jedynie 30% ankietowanych z Polski i 49% z całej UE.

35
 W tym 

wypadku, istotny jest jednak odsetek działań przypadających na osoby nadające 
zmianom klimatu najwyższą rangę. Z opublikowanych danych wynika, że w tej 
grupie osób w UE, aktywność taką podjęło 54% ankietowanych. Wartości te były 
znacznie niższe wśród respondentów uznających, że zmiany klimatu są dość 
poważnym problem (42%) i że nie są poważnym problemem (32%).

36
 Na tej 

podstawie należy stwierdzić, że świadomość ekologiczna mieszkańców UE nie 
przekracza 37,3% (54% osób podejmujących działania w grupie 69% uznających 
globalne ocieplenie za bardzo poważny problem). Dla Polski brak jest 
opublikowanych danych na temat podejmowanych działań ze względu na uznanie 
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powagi problemu. Należy zatem zastosować metodę analogii do danych dla całej 
UE. Obliczając zatem stosunek ludności podejmującej działania w każdej z grup, 
ustalonych według deklarowanej wagi problemu, należy przyjąć, że w Polsce 
wśród osób uznających, że zmiany klimatu nie są poważnym problemem, działania 
na rzecz walki z tym zjawiskiem podjęło 19,6% ankietowanych, wśród uznających 
je za dość poważny problem, było to 25,7%, natomiast w przypadku osób 
uważających globalne ocieplenie za bardzo poważny problem, działania na rzecz 
jego złagodzenia podjęło 33,1% respondentów. Na tej podstawie należy przyjąć, 
że świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego kształtuje się na poziomie 
nie wyższym niż 18,5%.  

W przypadku tak obliczonych danych nietrudno zauważyć, że ze względu  
na niski odsetek osób podejmujących działania na rzecz walki ze zmianami 
klimatu, nawet wśród osób uznających problem za bardzo poważny, świadomość 
ekologiczna w UE jest niemal dwa razy mniejsza niż jej deklarowana wartość, 
natomiast w przypadku Polski jest równa jednej trzeciej deklarowanej świadomości 
ekologicznej. Tym samym, różnice pomiędzy świadomością ekologiczną w UE  
i Polsce stają się jeszcze większe niż to wynika z odpowiedzi respondentów, 
dotyczących zarówno wagi problemu zmian klimatu, jak i działań podejmowanych 
na rzecz jego ochrony. 

Świadomość ekologiczną społeczeństwa polskiego na poziomie nie wyższym 
niż 18,5% potwierdza badanie krajowe przeprowadzone w 2016 roku przez 
Centrum Badania Opinii Społecznej.37

 Wynika z niego, iż wiedza na temat procesu 
i przyczyn obecnych zmian klimatu jest znacznie niższa niż zadeklarowana waga 
problemu w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Komisji Europejskiej w 2015 
roku. Ze stwierdzeniem, że nie jest pewne, czy klimat w ogóle się zmienia, zgodziło 
się aż 34% badanych. Brak akceptacji dla takiego poglądu wyraziło 60% 
ankietowanych, jednakże tylko jedna trzecia z tej grupy (20% wszystkich pytanych) 
wyraziła zdecydowany brak aprobaty dla takiego stanowiska. Zdaniu, że klimat nie 
ociepla się systematycznie, tylko zmienia w sposób cykliczny i jest to proces 
naturalny, zdecydowanie sprzeciwiło się jedynie 9% respondentów, a kolejne 27% 
nie zgodziło się z nim udzielając odpowiedzi „raczej się nie zgadzam”. Wzrost ilości 
dwutlenku węgla w atmosferze, za naturalne zjawisko powodowane przede 
wszystkim przez oceany i rośliny, za zgodne z prawdą uznało 29% pytanych. 
Zdecydowany sprzeciw wyraziło 19% badanych, natomiast 14% ogółu nie potrafiło 
w tej sprawie wyrazić żadnej opinii.

38
 W tym samym badaniu, zmiany klimatu  

za jedno z największych zagrożeń cywilizacji uznało 22% pytanych (pytanie 
dotyczyło wagi problemu zmian klimatu dla ankietowanych). W 2014 roku, odsetek 
ten wynosił 18%, natomiast w 2009 roku – 15%.

39
 Natychmiastowe wprowadzenie 

odpowiednich działań (w związku z powagą problemu zmian klimatu), nawet tych, 
które wiążą się ze znacznymi kosztami, w innym badaniu przeprowadzonym przez 
CBOS (w 2014 roku), poparło 21% respondentów. Ponad połowa ankietowanych 
(57%) uznała, że problemem zmian klimatu należy się zająć, ale, ze względu  
na rozciągnięcie jego skutków w czasie, środki zaradcze powinny być wprowa-
dzane stopniowo, ograniczając w ten sposób koszty. Natomiast 14% ogółu 
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stwierdziło, że nie należy podejmować żadnych działań, które wiązałyby się  
z jakimikolwiek kosztami gospodarczymi.

40
 

Przedstawione powyżej odpowiedzi społeczeństwa polskiego, uzyskane  
w badaniu przeprowadzonym przez CBOS z latach 2014 i 2016 pokazują,  
że uznanie zmian klimatu za jedno z największych zagrożeń dla ludzkości  
i zdecydowane poparcie dla skutecznych i natychmiastowych działań wyraża 
odsetek osób zbliżony do tego, który w niniejszym artykule uznano za górną 
granicę świadomości ekologicznej społeczeństwa polskiego. Podobne wartości 
dotyczą także opinii na temat pewności istnienia procesu zmian klimatu  
oraz antropogenicznego źródła nadmiernego wzrostu ilości dwutlenku węgla  
w atmosferze. Na znacznie niższą świadomość ekologiczną może natomiast 
wskazywać wyraźny brak pewności lub wręcz negacja dotycząca antropogenicz-
nego źródła obecnych zmian klimatu, które zdecydowanie uznało jedynie  
9% respondentów. 

Obywatele Polski, we wszystkich przedstawionych w niniejszym artykule 
kwestiach dotyczących zarówno przekonań, postaw i działań w sprawie zmian 
klimatu, wykazali znacznie niższe zainteresowanie i zrozumienie problemu  
niż społeczność całej Unii Europejskiej. Istotne różnice odnotowano między innymi 
w przypisywaniu bardzo dużej wagi problemowi globalnego ocieplenia (56% dla 
Polski i 69% dla UE) i podejmowaniu przez społeczeństwo działań, mających  
na celu łagodzenie postępujących zmian (30% społeczeństwa polskiego i 49% 
całej UE). Te właśnie dane uznano za podstawę obliczenia maksymalnego 
poziomu świadomości ekologicznej, którą w pełni mogą wykazywać jedynie osoby 
uznające zmiany klimatu, zgodnie z dowodami naukowymi, za bardzo poważny 
problem, podejmujące jednocześnie działania mające zapobiegać narastaniu 
problemu. W ten właśnie sposób obliczono, że maksymalny odsetek osób 
świadomych ekologicznie w UE wynosi 37,3%, natomiast w Polsce 18,5%,  
co stanowi dwukrotną różnicę. Jednocześnie, na podstawie badań przeprowadzo-
nych przez CBOS w latach 2014 i 2016 można przyjąć, że świadomość 
ekologiczna mieszkańców Polski może być nawet dwukrotnie niższa niż wskazują 
na to dane dotyczące zarówno deklarowanej świadomości ekologicznej  
i działalności na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Ze względu jednak na 
złożoność problemów i przekonań społecznych oraz czynników warunkujących 
odpowiedzi badanych, stwierdzenie dokładnej wartości świadomości ekologicznej 
jest bardzo skomplikowaną czynnością, stąd zaproponowano jedynie ustalenie jej 
górnej granicy. Rzeczywista jej wartość może mieścić się zatem w każdym punkcie 
poniżej tego progu. 

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest ustalenie przybliżonej wartości świadomości ekologicznej 

społeczeństwa polskiego i całej Unii Europejskiej, na przykładzie zmian klimatu. 
Zgodnie z takim zamierzeniem przyjęto definicję świadomości ekologicznej 
łączącej w sobie dwie podstawowe składowe – wiedzę na temat zmian klimatu  
i postępowanie w odniesieniu do problemu. Poddano zatem analizie badania  
opinii publicznej, przeprowadzone we wszystkich państwach członkowskich Unii 
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Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych dwóch elementów. Wyjaśniono 
przy tym przyczyny zróżnicowania odpowiedzi ankietowanych na przestrzeni lat, 
wskazując jednocześnie na różnice pomiędzy deklarowanym zainteresowaniem 
zmianami klimatu a rzeczywistą troską o klimat. W wyniku tak przeprowadzonej 
analizy, ze względu na mnogość uwarunkowań wpływających na świadomość 
ekologiczną ludzi, wyznaczono jej górną granicę zarówno dla społeczeństwa 
polskiego jak i całej Unii Europejskiej. 

Słowa kluczowe: zmiany klimatu, świadomość ekologiczna, społeczeństwo, 
Polska, Unia Europejska 

 
Summary 
The aim of the article is to determine the approximate value of ecological 

awareness of Polish society and the whole European Union, on the example  
of climate change. According to this intention, author used the definition  
of ecological consciousness, which combines two basic components – the 
knowledge of climate change and dealing with the problem, was adopted. 
Moreover, an analysis of public opinion polls was conducted in all the Member 
States of the European Union, with particular focus on these two elements. Author 
explained the reasons for the diversity of responses over the years, pointing to the 
differences between the declared interest in climate change and the real concern 
for the climate. As a result of such an analysis, due to the multitude of conditions 
affecting the ecological consciousness of people, the upper limit was laid for both 
the Polish society and the whole European Union. 

Key words: climate change, environmental awareness, society, Poland, 
European Union 
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EDUKACJA PROEKOLOGICZNA HARCERZY POPRZEZ  
KOMPUTEROWĄ GRĘ EKOLOG 

 
 
Inspiracja 
Pojęcie proekologiczny wśród harcerzy oznacza bezpieczny dla środowiska, 

nienaruszający równowagi ekologicznej, nieszkodliwy dla środowiska, szanujący 
przyrodę, przyjazny środowisku naturalnemu lub zielony. Harcerze stanowią jedną 
z najbardziej wartościowych grup wśród młodzieży promujących proekologiczne 
postawy. Najlepsze wyniki na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe 
osiąga młodzież posiadająca cechy harcerskie (chociażby wynikające z Prawa 
Harcerskiego), takie jak:  

Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia 
Harcerskiego. 

Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 
Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. 
Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego 

harcerza. 
Harcerz postępuje po rycersku. 
Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 
Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym. 
Harcerz jest zawsze pogodny. 
Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 
Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije 

napojów alkoholowych. 
Kształtowanie w/w wartościowych cech, skatalogowano w wielu dokumentach, 

np. w dokumencie Sprawności harcerskie. Regulamin i programy sprawności 
zostały przyjęte uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 24/2014 z 11 czerwca 2014 r.

1
 

Odpowiednim forum do promowania postaw proekologicznych są konferencje 
afiliowane przez Fundację na Rzecz Czystej Energii. 

 
Edukacja proekologiczna poprzez gry 
Sprawności harcerskie mogą być kształtowane na wiele sposobów.  

Na przykład na bazie systemów rzeczywistych, jak i w oparciu o ich modele.  
Ze względu jednak na specyfikę niektórych z tych sprawności, ich kształtowanie  
w warunkach rzeczywistych praktycznie nie jest możliwe, a jeżeli nawet możliwości 
takie istnieją, to mają one charakter ograniczony i fragmentaryczny. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy są przede wszystkim względy bezpieczeństwa, humanitarne, 
finansowe, terytorialne i czasowe. Komplikuje to w znacznym stopniu procesy 
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edukacyjne, w tym przede wszystkim nabywanie przez harcerzy odpowiednich 
doświadczeń.2 

Szczególnym przypadkiem systemów do kształtowania sprawności 
harcerskich są gry decyzyjne o charakterze symulacyjnym, mające swoje 
reprezentacje w postaci sieciowych gier komputerowych. W wyniku coraz większej 
dostępności do komputerów o dużej mocy obliczeniowej i szybkich łączy 
transmisyjnych, gry edukacyjne (czyli odpowiednie modele symulacyjne) stają się 
najatrakcyjniejszym i najbardziej pożądanym środowiskiem szkoleniowym. 
Implikuje to potrzebę upowszechniania wiedzy na temat tego typu narzędzi, 
odzwierciedlających wybrane procesy charakterystyczne dla edukacji harcerskiej.  

Przy obecnym poziomie rozwoju i opanowania technologii informatycznych, 
narzędzia takie docelowo coraz częściej przyjmują postać interaktywnych 
komputerowych gier symulacyjnych, działających w rozległych sieciach 
komputerowych, również przez Internet. Interakcja bazująca na ergonomicznym 
interfejsie z elementami sztucznej inteligencji, grafika 3D oraz multimedialne efekty 
specjalne uatrakcyjniają kształcenie.  

 
Charakterystyka gry edukacyjnej - ekolog 
Prezentowana gra decyzyjna – EKOLOG, to komputerowa gra decyzyjna,  

o charakterze symulacyjnym. Gra ta jest innowacyjnym narzędziem pozwalających 
na efektywne szkolenia w zakresie nabywania sprawności harcerskich. Gra ma 
strukturę modułową. Nazwy kluczowych modułów to: STRATEG, LEGISLATOR, 
STRAŻAK, MEDYK, GEOGRAF, OBYWATEL, ŁĄCZNOŚCIOWIEC. 

Gra decyzyjna EKOLOG daje możliwość weryfikacji przyjętej strategii 
postępowania, doskonalenia się w podejmowaniu decyzji występujących  
w realnych sytuacjach, z możliwością obserwowania skutków podjętych decyzji. 
Gra rozgrywana jest na podkładach mapowych dostępnych w Google Maps. 
Wymaganą platformą sprzętową dla gry jest komputer klasy IBM PC, a środo-
wiskiem systemowym - MS WINDOWS. Zobrazowanie sytuacji na ekranach 
monitorów jest zbliżone do topograficznych map papierowych. Gra EKOLOG 
umożliwia symulację działań grupowych, o ugrupowaniach niejednorodnych. Gra 
ma charakter interaktywny: strony mogą ingerować w przebieg symulowanych 
procesów, obserwując jednocześnie skutki podejmowanych decyzji (własnej 
drużyny i drużyny z którą aktualnie współpracuje lub rywalizuje). Autor artykułu jest 
jednocześnie autorem modelu matematycznego tej gry, logiki gry, projektów 
interfejsów, mechanizmów kreowania scenariuszy, oprogramowania i metodyki 
zastosowań. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 J. Zych, Metody badawcze w obszarze bezpieczeństwa narodowego (w:) P. Sienkiewicz,  
M. Marszałek, H. Świeboda (red.) Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2010, 
s. 408-422 
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Tabela nr 1: Karta informacyjna (metryka) gry 
 

NAZWA GRY EKOLOG 

Interfejsy w języku polskim 
w języku angielskim 

Rok ukończenia pracy ciągle rozwijana 

Obszar zastosowań Kształtowanie kompetencji w zakresie wiedzy, 
umiejętności i postawy społecznej w ramach zdobywania 
sprawności harcerskich  

Rodzaje sprawności 
harcerskich jakie można 
kształtować za pomocą gry 

samarytańskie:  
higienista 
sanitariusz 
ratownik 
Ratownik ZHP 

tak 

przyrodnicze 
przyrodnik  
przyjaciel przyrody  
znawca przyrody  
ekolog 

tak 

puszczańskie nie 

kucharskie nie 

logistyczne – finansowe nie 

logistyczne – obozowe nie 

logistyczne – gospodarcze nie 

terenoznawcze 
obserwator  
terenoznawca  
topograf  
kartograf 

tak 

łącznościowe 
goniec  
łącznik  
zwiadowca 

tak 

harce 
harce  
organizator harców  
mistrz harców 

tak 

krajoznawcze nie 

turystyczne nie 

językowe nie 

naukowe nie 

sportowe nie 

pływackie nie 

artystyczne – wokalne nie 

artystyczne – instrumentalne nie 

społeczne 
młody obywatel  
obywatel  
obywatel RP 

tak 

komputerowe nie 
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Poziomy trudności I stopnia – jednogwiazdkowe  tak 

II stopnia – dwugwiazdkowe  tak 

III stopnia – trzygwiazdkowe  tak 

mistrzowskie „M” tak 

Oceniane komponenty w 
ramach poszczególnych 
sprawności 

wiedza tak 

umiejętności tak 

postawa społeczna  tak 

Horyzont czasowy 
rozgrywania scenariusza 

doba tak 

godzina tak 

minuta tak 

Mechanizmy growe 
zaimplementowane w grze 

z sumą niezerową tak 

z niepełną informacją tak 

decyzje podejmowane przez człowieka tak 

decyzje podejmowane przez maszynę 
(oprogramowanie) 

tak 

elementy sztucznej inteligencji tak 

Baza danych - tryb działania Szkoleniowy on-line nie 

Szkoleniowy off-line tak 

Zasadnicze funkcjonalności  wizualizacja obrazu na mapie z Google Maps: 
18 poziomów dokładności 
opcje zobrazowania od województwa, po fragment ulicy 
w danym mieście i widok posesji 
nanoszenie na mapę informacji posegregowanych na 
kilka warstw tematycznych 
nanoszenie znaków na podkład mapowy poprzez 
mechanizm drag and drop (z ang. przeciągnij i upuść) 
automatyczne przeskalowywanie po zmianie skali 
podkładu mapowego 

Spełnione standardy  2D i 3D 

Opisowa ocena gry 

Zalety gry system ciągle rozwijany  
możliwość budowania scenariuszy i weryfikowania wariantów 
decyzyjnych  
Timeline w przedziale od sekund po doby 
specjalistyczny edytor graficzny 

Wady gry symulacja złożonego scenariusza wymaga dużych mocy 
obliczeniowych komputera (przede wszystkim bardzo wydajnej 
karty graficznej minimum 10 TFlops oraz dysku twardego o dużej 
pojemności rzędu kilku terabajtów 
działa tylko pod systemem operacyjnym MS Windows (od wersji 
7) z DirectX 11

3
 

 
 
 
 
 

                                                           
3
 J. Zych, Gry decyzyjne dla kształtowania kompetencji kadr menedżerskich zarządzania kryzysowego. 
Gdynia 2013, s 291-304 
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Grafika nr 1: Widok interfejsu gry EKOLOG (fragment mapy, ujęcie z satelity  
w 2D z naniesionymi obiektami elementarnymi) 

 

 
 

Charakterystyka proekologicznych sprawności harcerskich preferowa-
nych na kierunkach kształcenia związanych z bezpieczeństwem 

Sprawność, to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność, którą harcerz 
potrafi posłużyć się w razie potrzeby. Zdobywanie sprawności jest formą 
samokształcenia. Służy budzeniu, rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań, umożli-
wia przyswojenie przydatnych w życiu umiejętności, uczy zaradności i rzetelności 
w działaniu. Zdobyte sprawności wskazują, że harcerka lub harcerz posiada 
wiedzę i umiejętności z pewnej dziedziny i potrafi z nich korzystać. 

Sprawności proekologiczne – są to sprawności potwierdzające nabycie 
wiedzy, umiejętności i postawy człowieka odpowiedzialnego za środowisko, 
nienaruszającego równowagi ekologicznej, szanujący przyrodę, przyjaznego 
środowisku naturalnemu oraz propagującego treści proekologiczne zgodnie  
z prawem. 

Sprawności samarytańskie – są to sprawności związane z niesieniem 
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, w różnego typu wypadkach. Harcerz 
posiadający sprawność samarytańską potrafi w sposób odpowiedni do poziomu 
sprawności (Higienista*, Sanitariusz**, Ratownik*** czy Ratownik ZHP-mistrzow-
ska) zabezpieczyć wycieczkę pod względem bezpieczeństwa ratunkowego.  

Kwatermistrzowskie – są to sprawności potwierdzające, że harcerz potrafi 
zbudować wszystkie elementy obozowe, a na wyższych poziomach potrafi dobrać 
miejsce obozowania i kierować rozbiciem całego obozu. Do sprawności 
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kwatermistrzowskich należą: Sobieradek*, Technik Obozowy**, Wyga Obozowy***, 
Majsterklepka*, Gospodarz**, Kwatermistrz***, Logistyk(mistrzowska) 

Łącznościowe – sprawności potwierdzające umiejętności komunikacji z innymi 
osobami w sposób niekonwencjonalny, poprzez różnego rodzaju szyfry i znaki,  
a także doskonale radzi sobie w komunikacji przez dostępne źródła (radio  
CB, telefon, poczta, krótkofalówki). Do łącznościowców należą: Sygnalista*. 
Goniec*, Łącznik**, Zwiadowca***.

4 

 

Tabela nr 2: Ciągi i sprawności występujące w zestawie podstawowm 
 

  NAZWA CIĄGU 
SPRAWNOŚCI 

   

Mistrzowska 

 

przyrodnicze przyrodnik 
przyjaciel 
przyrody 

znawca 
przyrody 

ekolog 

 

samarytańskie higienista sanitariusz ratownik 
Ratownik 

ZHP 

 

puszczańskie — Robinson 
leśny 

człowiek 
trzy 

pióra 

 

kucharskie kuchcik kucharz kuchmistrz — 

 

logistyczne – finansowe oszczędny skarbnik finansista — 

 

logistyczne – obozowe 
sobieradek 
obozowy 

technik 
obozowy 

wyga 
obozowy 

— 

 

logistyczne – 
gospodarcze 

majsterklepka gospodarz kwatermistrz logistyk 

 

terenoznawcze obserwator terenoznawca topograf kartograf 

 

łącznościowe goniec łącznik zwiadowca — 

 

harce harce 
organizator 

harców 
mistrz 

harców 
— 

 

krajoznawcze wskazidroga 
przewodnik 

po... 
krajoznawca — 

 

turystyczne łazik tramp wędrowiec — 

 

językowe językoznawca tłumacz poliglota — 

 

naukowe szperacz poszukiwacz badacz — 

 

sportowe sportowiec … olimpijczyk — 

 

pływackie młody pływak pływak 
pływak 

doskonały 
— 

  

                                                           
4
 http://www.chrzanow.zhp.pl/download/Harcerze/sprawnosci_harcerskie.pdf (pobrano 12.04.2018 r.) 
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NAZWA CIĄGU 

SPRAWNOŚCI 

   

Mistrzowska 

 

artystyczne – 
wokalne 

śpiewak pieśniarz wodzirej — 

 

artystyczne – 
instrumentalne 

— grajek muzyk artysta 

 

społeczne 
młody 

obywatel 
obywatel obywatel RP — 

 

komputerowe komputerowiec 
znawca 

komputerów 
informatyk — 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawno%C5%9Bci_harcerskie (pobrano 
2018.04.12 r.) 

 

Przykłady kształtowania sprawności harcerskich z wykorzystaniem 
analizY GIS 

Dla osób zabezpieczających wydarzenia, wycieczki czy obozy pod względem 
ratunkowym, odpowiednim narzędziem będą mapy najbliższych punktów 
udzielania pierwszej pomocy. 

W harcerskim slangu tzw. „kwaterka” wymaga zidentyfikowania 
odpowiedniego miejsca na zlokalizowanie obozu. Odpowiednim miejscem, będzie 
miejsce odosobnione, usytuowane w lesie, z dobrym dostępem do drewna i wody 
(np. brzeg jeziora). Taką możliwość zapewniają systemy wartościujące dane 
obiekty przez reklasyfikacje rastrów, np. obszary nadwodne są wyżej punktowane 
niż te dalej od wody, czy obszary niezalesione, ale leżące bliżej lasów mają 
większą wartość, niż te leżące na polach czy łąkach. Użytkownik może dowolnie 
modelować parametry obiektu, wyznaczać tereny najbardziej przydatne ze wzglę-
du na różne dane. 

Dla łącznościowca przydatne są przede wszystkim mapy zasięgów 
posiadanych przez niego instrumentów komunikacyjnych. Poniżej przykład zasięgu 
wieży GSM. 

 

Grafika nr 2: Widok interfejsu gry EKOLOG (fragment mapy, pokrycie sygnałem GSM 
ze stacji przekaźnikowej zamieszczonej w lesie) 
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Podsumowanie 
Zgłębianie przez wiele lat problematyki modelowania gier symulacyjnych, gier 

edukacyjnych, gier decyzyjnych, w tym skonstruowanie m.in. komputerowej gry 
dedykowanej harcerzom – EKOLOG – pozwala autorowi sformułować kilka 
konkluzji.  

Wszystkie te konwencje szkoleniowe mogą być implementowane w kompu-
terowych grach edukacyjnych. 

Dynamiczny rozwój systemów komputerowych i systemów informatycznych, 
ich powszechna dostępność oraz relatywnie niska cena w stosunku do mocy 
obliczeniowych prawdopodobnie zwielokrotni zapotrzebowanie na komputerowe 
gry symulacyjne, gry edukacyjne, gry szkoleniowe. W porównaniu z innymi 
metodami kształtowania kompetencji (np.: wykładem, dyskusją, ćwiczeniem, 
konwersatorium, pokazem), gry symulacyjne wprowadzają elementy interakty-
wnego uczestnictwa, wraz efektywną relacją mistrz-uczeń: harcerz, który umie 
więcej uczy harcerza, który umie mniej. 

Środowisko harcerskie jest szczególnie predestynowane do tego, aby snuć 
refleksje, a także dyskusje na temat zmian, jakie dokonują się w szkolnictwie 
zorientowanym na kształtowanie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. 
Właśnie w środowisku harcerzy kształtuje się unikatowe kompetencje 
proekologiczne przydatnie i wysoko cenione w bezpieczeństwie i obronności. 

Można uczyć się w kilku konwencjach, np: odwołując się do pozytywnych 
wzorców (wzmacniać pozytywne doznania), bazując na negatywnych (wygaszać  
i eliminować negatywne doznania), analizować dane historyczne lub bieżące oraz 
antycypować stany przyszłe, uczyć się pod nadzorem, ze wzmocnieniem, 
identyfikować związki przyczynowo-skutkowe (jakościowe i ilościowe), korelacje, 
koincydencje, ale również dopuszczalne są liczne hybrydy, będące mieszanką 
przywoływanych tu kilku klasycznych konwencji uczenia się.  

Stosując narzędzia symulacyjne (komputerowe gry decyzyjne, gry eduka-
cyjne) można weryfikować nowe metody i techniki prowadzenia szkoleń oraz 
wykorzystania nowych środków przyspieszających nabywanie nowych, warto-
ściowych kompetencji. W grach symulacyjnych znoszone są ograniczenia natury 
humanitarnej, finansowej, terytorialnej, ekologicznej, czasowej. W tego typu 
systemach symulacyjnych nawet błędne decyzje nie powodują katastrofy (nie  
są destrukcyjne dla człowieka i środowiska – są PROEKOLOGICZNE!!!).  

 
Streszczenie 
W artykule omówiono wybrane wątki środowiska symulacyjnego, będącego 

integralną częścią komputerowej, interaktywnej gry edukacyjnej EKOLOG. Na tle 
ogólnego schematu funkcjonowania gry opisane zostały mechanizmy kształtujące 
kompetencje wspomagające zdobywanie sprawności harcerskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem sprawności harcerskich preferowanych w obszarze ekologii. 

Słowa kluczowe: gra edukacyjna, gra szkoleniowa, ekologia, sprawności 
harcerskie, EKOLOG 
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Summary 
The article discusses selected threads of the simulation environment, which  

is an integral part of the computer interactive interactive educational game 
ECOLOG. Against the background of the general scheme of the game's operation, 
the mechanisms that shape the competences supporting the scouting skills are 
described, with particular emphasis on the scouting skills preferred in the area  
of ecology. 

Key words: educational game, training game, ecology, scouting skills, 
ECOLOG 
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