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Jolanta Turek-Szytow
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Oddziaływanie nadtlenku wapnia  

w środowisku przyrodniczym  

1. Wstęp/Wprowadzenie  

W ciągu ostatnich lat wykrywanie, eliminacja oraz badanie losu związków che-

micznych, w tym trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w poszczególnych 

elementach środowiska, a w szczególności w ekosystemach wodnych i glebowych, jest 

traktowane jako jedno z kluczowych zadań ochrony oraz chemii środowiska. Nowo-

czesne metody analizy chemicznej i biologicznej umożliwiają identyfikację szerokiej 

grupy TZO występujących w wodach, ściekach i gruntach. W zakresie bioremediacji 

natomiast jednym z ważniejszych zagadnień jest poszukiwanie metod umożliwiających 

maksymalne usunięcie różnorodnych mikrozanieczyszczeń [1-3].  

Ochrona zdrowia i środowiska przyrodniczego są zadaniami priorytetowymi. 

Elementem najbardziej narażonym na wszelkie zanieczyszczenia jest gleba, ponieważ 

głównie w niej następuje kumulacja związków toksycznych. W przeciwieństwie do 

zanieczyszczeń powietrza i wody, zanieczyszczenia gleby zalegają w niej przez bardzo 

długi czas, nawet przez setki lat (np.: DDT – dichlorodifenylotrichloroetan, metale 

ciężkie, WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) [4]. Zanieczyszczenie 

gleby prowadzi do poważnego zaburzenia prawidłowego funkcjonowania łańcucha 

pokarmowego, wynikającego z obecności substancji chemicznych pogarszających 

aktywność biologiczną oraz zmiany właściwości fizycznych i chemicznych środowiska, 

a także negatywnie wpływa na organizmy żywe, w tym na zdrowie i życie ludzi. 

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, postępującą urbanizacją i industrializacją, orga-

nizmy żywe coraz częściej są narażone na działanie wielu niekorzystnych czynników 

środowiska, które powodują zaburzenia w ich funkcjonowaniu, wywołują efekt 

toksyczny (rys. 1). Dane literaturowe podają, że każdego roku produkowanych jest 

ponad 100 tyś. związków chemicznych znajdujących się w powszechnym handlu, 

które „po spełnieniu swojej funkcji” emitowane są do środowiska, zanieczyszczając 

wszystkie jego elementy [5]. 

Nowoczesnym technologiom środowiskowym stawia się wymagania używania 

związków bezpiecznych dla środowiska naturalnego, nietoksycznych, łatwo degrado-

wanych do takich produktów rozkładu, które również nie wykazują negatywnego 

oddziaływania, czyli spełniają kryteria „zielonej chemii”. Koncepcja ta obejmuje 

zastosowanie zaawansowanych metod utleniania do usuwania mikrozanieczyszczeń 

z komponentów środowiska w celu zminimalizowania jego zanieczyszczenia. Szerokie 

zastosowanie środowiskowe znajdują zaawansowane metody utleniania (AOPs – 

Advanced Oxidation Processes) przedstawione na rysunku 2 [6, 7].
 

 

                                                                
1 jolanta.t.szytow@polsl.pl, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii Środowiska 

i Energetyki, Centrum Biotechnologii, Politechnika Śląska. 

mailto:jolanta.t.szytow@polsl.pl
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Rysunek 1. Podział substancji toksycznych w gruntach [4, 5] 

Wprowadzenie zasad zielonej chemii zintensyfikowało poszukiwania sposobów 

szerokiego wdrażania bezpiecznych, silnych utleniaczy, minimalizowanie użycia 

nieodnawialnych katalizatorów i substancji pomocniczych. Istotę stanowi tendencja do 

wbudowywania wszystkich atomów wchodzących w skład substratów i reagentów 

w cząsteczki produktów. Podstawę zielonej chemii stanowią reakcje katalityczne 

umożliwiające generowanie wysoko reaktywnych rodników hydroksylowych OH
•
, 

które wchodzą w reakcje prawie ze wszystkimi zanieczyszczeniami organicznymi [8]. 

  

 

Rysunek 2. Klasyfikacja procesów zaawansowanego utleniania [7]  



 

Oddziaływanie nadtlenku wapnia w środowisku przyrodniczym 

 

9 

W technologiach ochrony środowiska coraz częściej znajdują zastosowanie 
chemiczne utleniacze o działaniu podobnym do nadtlenku wodoru – H2O2. 
Wykorzystuje się stałe związki zawierające tlen aktywny tj. nadtlenek wapnia – CaO2, 
magnezu – MgO2 oraz inne zawierające grupę nadtlenkową np. nadwęglan sodu – 
Na2CO3·1/2H2O2. Związki te w roztworach wodnych lub pod wpływem kwasów 
hydrolizują z wydzieleniem nadtlenku wodoru, z równoczesnym uwalnianiem tlenu 
aktywnego [9]. Ta właściwość powoduje ich wielokierunkowe zastosowanie zarówno 
w ochronie gleby, wody i powietrza, zwłaszcza w usuwaniu zanieczyszczeń 
w procesach tlenowej bioremediacji. Stałe, nieorganiczne substancje nadtlenowe 
(SNSN) są silnie alkaliczne. Preparaty handlowe charakteryzują się różną zawartością 
tlenu aktywnego, od 8-10% (MgO2) do 17-18% (CaO2), z kolei Na2CO3·1/2H2O2 
zawiera minimum 13% [10].  

2. Nadtlenek wapnia 

Nadtlenek wapnia (CaO2) jest jednym z najtrwalszych związków nadtlenowych. 
Wynika to ze sposobu połączenia tlenu, który nie jest wiązany addycyjnie, tylko 
wbudowany w strukturę związku [10, 11]. Nadtlenek wapnia, wykorzystywany do 
celów komercyjnych, jest mieszaniną CaO2 i Ca(OH)2 o zawartości tlenu aktywnego 
około 17%, porównywalnej z nadtlenkiem wodoru o stężeniu 36%. Rozkłada się 
wolno pod wpływem wilgoci zgodnie z reakcją 1: 

CaO2 + H2OCa(OH)2 + ½ O2      (1) 

Ze względu na słabą rozpuszczalność CaO2, proces ten w środowisku zachodzi 
powoli, co gwarantuje wolne i stałe powstawanie nadtlenku wodoru, będącego 
w dalszej kolejności źródłem wolnych rodników (chemiczne utlenianie) i tlenu (warunki 
tlenowe dla mikroorganizmów). Szybkość generowanego tlenu aktywnego uzależniona 
jest od właściwości fizycznych i chemicznych otaczającego środowiska. Przy obni-
żaniu pH środowiska, nadtlenek wapnia ulega rozkładowi zgodnie z reakcjami 2 i 3: 

CaO2 + 2H+ Ca2+(aq) + H2O2      (2) 

H2O2H2O + ½ O2        (3) 

Proces wytwarzania O2 i H2O2 zależy od fizycznych i chemicznych właściwości 
środowiska, w którym jest stosowany [12]. Dane literaturowe podają, że z preparatów 
handlowych nadtlenku wapnia około 50% tlenu uwalniana jest w ciągu 24 h, a pozostała 
część przez następne około 19 dni [13, 14].  

Użycie związków nadtlenowych w tym nadtlenku wapnia do całkowitej minera-
lizacji zanieczyszczeń jest procesem nieopłacalnym ekonomicznie i środowiskowo. Na 
ekonomikę wpływa głównie koszt technologii chemicznego utleniania. Natomiast 
użycie ich jako biostymulatorów (w niskich stężeniach, w odpowiednich warunkach 
środowiskowych) może efektywnie wspomagać bioremediację, której podstawą jest 
proces biodegradacji. 

3. Wpływ na środowisko  

Środowiskowe oddziaływanie nadtlenków (SNSN) zależy przede wszystkim od 
zastosowanej dawki. Jako substancje nadtlenowe w wysokich stężeniach mają 
działanie biobójcze, dezynfekujące, podobnie jak woda utleniona. W zależności od 
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warunków środowiskowych rozkładają się, uwalniając tlen i wydzielając reaktywne 
wolne rodniki. Ich pozytywne działanie wynika ze zdolności uwalniania wolnych 
rodników i tlenu. Powoduje to, że zachodzą reakcje chemiczne, których efektem są 
zmiany w strukturze substancji, które trudno biodegradują. Czasami naruszenie struktury 
poprzez oddziaływanie substancji chemicznej jaką jest CaO2 sprawia, że powstaje 
substrat, który jest bardziej podatny na dalszy rozkład niż substancja macierzysta. 
Dalszy rozkład może zachodzić na drodze biologicznej z udziałem mikroorganizmów 
w procesach metabolizmu lub kometabolizmu (współutlenianie, przy okazji właści-
wego metabolizmu). Do większości procesów biologicznych związanych z rozkładem 
TZO (tj. ropopochodne, WWA, pestycydy, farmaceutyki itp.) potrzebny jest tlen. 
Może być on generowany w procesach rozkładu nadtlenków.  

Wskazane dwojakie działanie stanowi zaletę nieorganicznych związków nadtleno-
wych. Ważne jest jednak stężenie użytego nadtlenku. Nie może być ono zbyt duże, bo 
będzie działać biobójczo, ale musi być na tyle wysokie, by wykazywać działanie 
chemiczne, czyli naruszyć strukturę chemiczną polutanta [15]. Generowany z rozkładu 
nadtlenku tlen stymuluje procesy tlenowe.  

Nadtlenek wapnia posiada właściwości silnie alkaliczne (pH około 11), co może 
być wykorzystane do jednoczesnej neutralizacji kwaśnego odczynu środowiska. Procesy 
rozkładu niektórych zanieczyszczeń np. ropopochodne, WWA i inne przebiegają 
z wytworzeniem kwaśnych produktów pośrednich, które są naturalnym etapem przemian. 
Efekt ich neutralizacji przy obecności tlenu najczęściej prowadzi do całkowitej mine-
ralizacji zanieczyszczenia. Te procesy mogą zachodzić bardzo powoli, ale w końcowym 
efekcie rzeczywiście możliwe jest całkowite usunięcie polutanta.  

Stosowanie SNSN wydaje się być szczególnie uzasadniane w usuwaniu szczątko-
wych stężeń zanieczyszczeń, gdy zastosowanie innych metod jest bardziej kosztowne. 
Wspomagając naturalną biodegradację, zapobiegamy kumulacji zanieczyszczeń i umo-
żliwiamy użytkowanie remediowanego środowiska. Najlepszym przykładem jest 
użytkowanie jezior i stawów, których osady denne remediowane są z wykorzystaniem 
nadtlenków. W tym przypadku dodatkowym atutem okazuje się słaba rozpuszczalność 
tych chemicznych utleniaczy. Gwarantuje ona powolne uwalnianie tlenu, co przyczynia 
się do natleniania wody i osadów dennych oraz neutralizację odczynu. 

Nadtlenek wapnia znajduje wielorakie zastosowanie [13]: 

 w usuwaniu przykrych zapachów (odorów) z osadów i ścieków; 

 podczas zagęszczania i kondycjonowania osadu; 

 w celu zwiększenia efektywności procesów biologicznych jako źródło tlenu; 

 do dotleniania osadów dennych jezior i stawów; 

 w rolnictwie i sadownictwie do poprawy warunków tlenowych; 

 w przemyśle spożywczym, jako składnik polepszający wypieki; 

 w przemyśle kosmetycznym do produkcji past wybielających zęby. 
Nie bez znaczenia dla środowiska jest podstawowa zasada zaawansowanych 

procesów utleniania polegająca na wytwarzaniu wolnego rodnika hydroksylowego 
(HO

•
) nieselektywnego utleniacza chemicznego (tab. 1) jako silnego utleniacza do 

niszczenia związków organicznych, których nie można utlenić konwencjonalnymi 
utleniaczami, takimi jak ozon, tlen i chlor [16-18]. Rodniki hydroksylowe są skuteczne 
w rozkładaniu organicznych związków chemicznych dzięki temu, że są reaktywnymi 
elektrofilami, które nie tylko reagują szybko, ale także nieselektywnie z prawie 
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wszystkimi związkami organicznymi bogatymi w elektrony. Ich potencjał utleniania 
określa się ilościowo jako 2,80 V, co sprawia, że wykazują one szybsze tempo reakcji 
utleniania w porównaniu z utlenianiem konwencjonalnym. Po wygenerowaniu rodników 
hydroksylowych są one w stanie atakować organiczne związki chemiczne poprzez 
przeniesienie elektronów, oderwanie wodoru i kombinację rodników. Reakcje te zachodzą 
wg schematów 4-6 i każda z nich ma znaczenie w oddziaływaniu na środowisko:  

R+HO• → ROH ….        (4) 

R+HO• → R + H2O…..         (5) 

Rn + HO• → Rn-1+ OH- ….        (6) 

Tabela 1. Potencjał utleniania (PU) różnych utleniaczy [17, 18] 

Utleniacz Potencjał utleniający PU w stosunku do chloru 

fluor 3,03 2,25 

rodnik hydroksylowy 
(OH˙) 

2,80 2,05 

atom tlenu 2,42 1,78 

ozon 2,08 1,52 

woda utleniona 1,78 1,30 

podchloryn 1,49 1,10 

chlor 1,36 1 

dwutlenek chloru 1,27 0,93 

tlen cząsteczkowy 1,23 0,90 

Nie zawsze jest konieczne całkowite utlenienie danego związku lub grupy związków. 
W większości przypadków, mając na uwadze pożądaną jakość produktu końcowego, 
częściowe utlenianie jest zwykle wystarczające, aby zmniejszyć toksyczność określo-
nych związków lub uczynić je bardziej podatnymi na późniejszą obróbkę biologiczną. 
Wyróżniamy cztery stopnie degradacji: degradację pierwotną, dopuszczalną, osta-
teczną i niedopuszczalną – rysunek 2. CaO2 nie może być zastosowany w przypadku 
gdy jego działanie spowoduje niekorzystne przemiany (degradacja niedopuszczalna). 
W pozostałych trzech przypadkach (degradacja pierwotna, dopuszczalna i ostateczna) 
jego działanie może być pozytywne.  

 

 

Rysunek 3. Stopnie degradacji 
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3.1. Gleba 

Większość polskich gleb uprawnych jest kwaśna i uboga w dostępne dla roślin 

formy fosforu, wapnia, magnezu, siarki. Szacuje się, że wraz z plonem zbóż (3 tony 

ziarna i 5,5 tony słomy) z hektara, wywożonych jest z pola około 85 kg azotu, 40 kg 

fosforu, 100 kg potasu, 30 kg wapnia, 20 kg magnezu i 20 kg siarki [19, 20]. Jednym 

ze sposobów uzupełnienia wapnia może być wykorzystanie nadtlenku wapnia (CaO2), 

szczególnie uzasadnione na gruntach po aplikacji nawozów organicznych tj. obornik, 

gnojowica powstałych w czasie stosowania leków weterynaryjnych w tuczu czy ochronie 

zwierząt i po zastosowaniu środków ochrony roślin z długim okresem półtrwania. 

Przydatność zastosowania nadtlenku wapnia CaO2 do celów rolniczych wynika 

głównie z: 

 alkaliczności tego związku – możliwość wykorzystania do neutralizacji kwaśnego 

odczynu gleby; 

 dostarczenia do gleby jonów wapnia, co poprawia właściwości kompleksu 

sorpcyjnego; 

 wprowadzenia tlenu wolno uwalniającego się (ze względu na słabą rozpuszczalność 

nadtlenku w wodzie), zapewniającego obniżanie deficytu tlenowego. 

Dostępne dane literaturowe wskazują, że zastosowanie nadtlenku wapnia, jak 

i innych nadtlenków przyspiesza degradację różnych zanieczyszczeń występujących 

w glebie np. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) [21-23] 

może jednak negatywnie oddziaływać na aktywność enzymów glebowych [24] 

w przypadku zastosowania zbyt dużej dawki.  

W Polsce, ze względu na rodzaj skały macierzystej, większość gleb uprawnych ma 

charakter kwaśny i zaleca się ich wapnowanie co 2 do 4 lata. Dawką CaO2 można 

częściowo pokrywać to zapotrzebowanie. Wydaje się to być szczególnie istotne na 

obszarach rolniczych położonych w obrębie terenów przemysłowych tj. wzdłuż tras 

szybkiego ruchu, w okolicach zakładów przemysłowych, na terenach popowodziowych 

itp. Takie działanie stymuluje zdolność do samooczyszczania się gleb ponieważ 

przykładowo: 

 metale ciężkie ulegają stabilizacji wraz ze wzrostem pH w kierunku zasadowym; 

 rozkład substancji ropopochodnych jest ukierunkowywany na tlenowe szlaki 

metaboliczne; 

 na gruntach zbitych poprawiane są warunki tlenowe poprzez wydzielanie tlenu 

w przestrzeniach między glebowych; 

 woda glebowa jest bardziej natleniona; 

 powietrze glebowe ma większą zawartość tlenu; 

 zawartość jonu wapniowego poprawia kompleks sorpcyjny gleby i wpływa na 

jakość plonów. 

Wprowadzanie niewielkich stężeń CaO2 do nawozów wapniowych to swoista 

suplementacja tlenem, której efektem może być poprawa biodegradacji różnych sub-

stancji, stanowiących zanieczyszczenie przez mikroorganizmy naturalnie występujące 

w środowisku. 
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3.2. Osady denne 

Osady denne zbiorników wodnych i wód płynących mają zdolność do zagniwania 
w warunkach deficytu tlenu. Substancje biogenne występujące w ekosystemach zbior-
ników wodnych znajdują się w ciągłym obiegu. Ważnymi etapami są: transformacja 
fazy rozpuszczonej do fazy stałej i ponownie fazy stałej do fazy rozpuszczonej. 
Istotnym mechanizmem tych zmian jest wbudowywanie pierwiastków w biomasę (faza 
stała, cząsteczkowa), a następnie uwalnianie ich z obumarłych organizmów i biomasy 
oraz fekaliów (faza rozpuszczona) [25]. Głównym wskaźnikiem wskazującym na 
eutrofizację zbiornika jest stosunek węgla do azotu i do fosforu (C:N:P). Dla procesów 
samooczyszczania optymalny stosunek C:N:P wynosi 100:10:1. Zachwianie tego 
stosunku wskazuje na brak homeostazy i niestabilność biologiczną. Wprowadzenie 
CaO2 nie tylko wpływa na warunki tlenowe, ale też może powodować zmiany 
w przemianach jonowych azotu i fosforu, mineralizację i humifikację materii organicznej 
oraz neutralizacje odczynu. 

Wybrane parametry fizykochemiczne osadu dennego poddanego działaniu nadtlenku 
wapnia zestawiono w tabeli 2. Zastosowano 2 dawki nadtlenku 1 g/kg i 5 g/kg. 
W próbie kontrolnej po 35 dobach zaobserwowano obniżenie stosunku C:N z wartości 
25:1 do 24:1. W tym samym czasie w próbach po aplikacji nadtlenku wapnia w dawce 
1 g CaO2/kg odnotowano obniżenie stosunku C:N z 28:1 do 24:1 i w dawce 5 g CaO2/kg 
z 26:1 do 21:1 (tab. 2). Zmniejszenie masy osadów dennych powoduje mniejszą 
zawartość substancji organicznej i węgla organicznego. Badania wykazały, że dodatek 
nadtlenku wapnia (CaO2) powoduje 35% usunięcie węgla organicznego i 20% azotu 
ogólnego w czasie 35 dni zarówno dla dawki 1 g CaO2/kg jak i 5 g CaO2/kg. W tym 
samym czasie w próbie kontrolnej odnotowano jedynie 10% ubytek węgla i azotu 
ogólnego. Efektywniejsze było usunięcie substancji organicznej dla dawki 5 g CaO2/kg 
wynoszące prawie 50%, podczas gdy dla pozostałych prób wynosiło ono około 25% [26].

 

Tabela 2. Zmiany parametrów fizykochemicznych osadu poddanego działaniu nadtlenku wapnia w czasie [26]  

czas 
[d] 

kontrola dawka CaO2 

g/kg gleby 
 czas 

[d] 
kontrola dawka CaO2 

g/kg gleby 

1 5 1 5 

substancja organiczna [%] węgiel organiczny [g/kg] 

2 6,66 4,82 8,78 2 42,4 31,0 42,0 

7 5,84 4,75 6,29 7 40,2 23,5 37,0 

21 5,80 4,44 5,78 21 37,4 20,3 32,4 

35 4,86 3,52 4,55 35 36,7 20,1 27,3 

azot ogólny [g/kg] stosunek C:N 

2 1,73 1,11 1,64 2 25:1 28:1 26:1 

7 1,72 0,97 1,49 7 23:1 24:1 25:1 

21 1,59 0,94 1,72 21 24:1 22:1 19:1 

35 1,54 0,85 1,32 35 24:1 24:1 21:1 

suma zasad [me/100g] kwasowość hydrolityczna 
[mmol(+)/100 g] 

2 18,0 17,0 28,9 2 2,1 1,2 0,3 

7 16,5 17,0 24,7 7 2,2 0,7 0,3 

21 15,3 16 29,6 21 2,1 1,0 0,4 

35 16,2 19,4 32,8 35 2,4 0,6 0,3 



 

Jolanta Turek-Szytow 

 

14 

odczyn buforowość 

2 6,8 7,4 9,0 2 0,047 0,027 0,082 

7 7,0 7,6 8,8 7 0,049 0,023 0,043 

21 7,1 7,5 8,4 21 0,032 0,024 0,041 

35 6,7 7,5 8,1 35 0,046 0,019 0,026 

3.3. Nawozy organiczne 

Wzrost lekooporności u bakterii spowodował intensywny rozwój badań nad obec-
nością farmaceutyków z grupy antybiotyków w wodzie i ściekach. Nieliczne badania 
dotyczą zawartości antybiotyków w glebie, osadach ściekowych i odpadach z hodowli 
zwierząt, np. obornika. Zarówno ustabilizowane osady ściekowe, jak i obornik, znajdują 
zastosowanie jako nawozy organiczne i odprowadzane są do gleby. Takie postępo-
wanie powoduje transfer zanieczyszczeń skumulowanych w nawozach organicznych 
do gleby. Możliwość zastosowania nieorganicznych substancji nadtlenowych wydaje 
się być uzasadnione w dobie bardzo intensywnej chemizacji wszystkich elementów 
środowiska. CaO2 odgrywa znaczącą rolę w sorpcji i desorpcji, co bezpośrednio 
wpływa na biodostępność zanieczyszczeń i ich potencjalny rozkład. Z jednej strony 
możliwy jest wzrost biodostępności, a to pociąga za sobą zwiększenie możliwości 
biodegradacji. Z drugiej strony możliwe jest ograniczenie biodostępności, co z kolei 
może unieczynniać zanieczyszczenia i w ten sposób wydłużać czas na mikrobio-
logiczną adaptację.  

3.3.1. Obornik 

W praktyce rolniczej powszechnie odprowadza się obornik do gleby w celu nawo-
żenia gruntów rolnych. Staje się to niebezpieczne i zagraża czystości gleby, szcze-
gólnie w odniesieniu do obornika pochodzącego z wielkich ferm hodowlanych, 
w których powszechnie wykorzystuje się farmaceutyki w celach weterynaryjnych [27, 
28]. W dobie zagrożenia lekoopornością istnieje pilna potrzeba poszukiwania metod 
eliminacji zanieczyszczeń środowiskowych, mogących być odpowiedzialnymi za 
zaistnienie tego zjawiska. W połowie 2011 roku doniesienia medialne sygnalizowały, 
iż za skażenie żywności odpowiedzialne były lekooporne szczepy bakteryjne, które 
powstały w wyniku mutacji na skutek kontaktu z antybiotykami obecnymi w nawozie 
organicznym.  

Zastosowanie chemicznych utleniaczy w okresie stabilizacji przyczynić się może 
do obniżenia stężenia trudno rozkładalnych zanieczyszczeń organicznych (TZO) 
bezpośrednio w nawozach organicznych. Zakres czynników i procesów, w tym 
właściwości fizykochemiczne leków, jak i środowiska, mogą mieć wpływ na ich 
dystrybucję. Farmaceutyki, przenikające do gleby z nawozami organicznymi, wpływają 
na jakość zarówno gleby, jak i upraw. Negatywny wpływ na środowisko związany jest 
głównie z faktem, że mogą być one sorbowane i pobierane przez rośliny [29, 30]. 

Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu leków wetery-
naryjnych z grupy pasożytobójczych: albendazolu (ALB) i lewamisolu (LEV) na 
fizyko-chemiczne właściwości nawozu oraz określenie jego kondycji po 30 dniach 
okresu stabilizacji. Określono wpływ ALB i LEV na zmiany materii organicznej, ilość 
azotu, odczyn obornika poddanego działaniu nadtlenku wapnia (CaO2). Wyniki badań 
wykazały przydatność wspomagania stabilizacji obornika nawozem mineralnym 
o charakterze nadtlenowym (CaO2). Proponuje się zwiększenie efektywności kon-



 

Oddziaływanie nadtlenku wapnia w środowisku przyrodniczym 

 

15 

wencjonalnej stabilizacji obornika poprzez dodatek nadtlenku wapnia. Technologia ta 
polega na połączeniu procesów chemicznych z biologicznymi, których efektem byłby 
rozkład farmaceutyków. Pozwoliłoby to obniżyć ryzyko skażenia gleby w wyniku 
stosowania naturalnego nawozu organicznego, jakim jest obornik, a tym samym 
obniżyć potencjalne ryzyko ekotoksykologiczne także w stosunku do człowieka [31].  

Na podstawie uzyskanych rezultatów obserwowano różnice w właściwościach 
fizykochemicznych obu leków. ALB znacznie później uzyskiwał maksymalne stężenie 
w badanym roztworze. Największe stężenie LEV obserwowano w 1 dobie ekspe-
rymentu, a dla ALB była to 7 doba. Proces wysycania kompleksu sorpcyjnego nawozu 
jonami wapnia zachodził znacznie wolniej dla ALB niż dla LEV. Świadczyło to 
również o mniejszej mobilności ALB w porównaniu z LEV. Gwałtowny wzrost stężenia 
dla ALB w siódmym dniu badań wynikał z jednoczesnego przebiegu dwóch procesów: 
desorpcji i rozkładu. Przy czym proces desorpcji był znacznie szybszy niż proces rozkładu. 

Uzyskane rezultaty sugerują silniejszy wpływ nadtlenku wapnia na rozkład 
substancji o właściwościach hydrofobowych (ALB), ponieważ szybkość początkowa 
reakcji była ponad trzykrotnie większa w stosunku do próby bez dodatku CaO2. 
W przypadku substancji o właściwościach hydrofilowych (LEV) wartość ta była tylko 
o połowę większa w stosunku do próby bez dodatku CaO2 [31]. Wykazano również 
korzystny wpływ nadtlenku wapnia na zanik badanych farmaceutyków weterana-
ryjnych (ALB i LEV) podczas stabilizacji obornika bez negatywnego oddziaływania 
na pozostałe parametry fizykochemiczne związane z przemianą materii organicznej. 
Dodatkową korzyścią, wynikającą z zastosowania CaO2, może być neutralizacja charak-
terystycznych, nieprzyjemnych zapachów, wydzielających się podczas stabilizacji 
nawozów organicznych [12]. Właściwości fizykochemiczne farmaceutyków wpływały 
na stopień ich usunięcia w badanym środowisku. Mniejsza sorpcja LEV w nawozie, 
a tym samym większa dostępność leku powodowała większe usunięcie niż ALB. 
Wprowadzenie nadtlenku wapnia okazało się efektywniejsze w usunięciu albendazolu 
(ALB) w porównaniu z levamizolu (LEV). Dodatek substancji nadtlenowej nie tylko 
zwiększył dostępność leków ale również wpłynął pozytywnie na szybkość ich usuwania. 
Z uwagi na fakt, że ilość nadtlenku wapnia wprowadzona do obornika wynosiła tylko 
0,5 g/kg co odpowiada 0,5 kg na tonę suchej masy obornika można pominąć negatywny 
efekt wapnowania (straty substancji biogennych) na korzyść ubytku substancji farma-
ceutycznych. Stymulujemy w ten sposób zanik farmaceutyków, które mogą mieć wpływ 
na wzrost lekooporności lub zwiększają sumaryczną zawartość trwałych Zanie-
czyszczeń organicznych klasyfikowanych jako POP’s (ang. persistant organic polutants).  

Tabela 3. Zanik farmaceutyków podczas stabilizacji obornika [31]  

 
czas [d] 

Albendazol, mg/kg Levamisol, mg/kg 
obornik obornik 

z CaO2 

obornik obornik 
z CaO2 

1 2,25 2,65 5,77 7,66 

7 3,42 5,27 2,30 3,35 

14 2,70 2,72 0,84 1,86 

28 1,61 1,19 0,17 0,35 

35 1,34 0,43 0,09 0,22 

% ubytku 60,8 91,9 96,2 93,5 
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3.3.2. Osad ściekowy 

Produktem oczyszczania ścieków są osady ściekowe stanowiące około 2-3% 

objętości ścieków, które dopływają do oczyszczalni. Osady ściekowe podlegają prze-

róbce w celu zmniejszenia ich objętości, stabilizacji i unieszkodliwieniu. Głównymi 

procesami stabilizacji osadów są procesy biologiczne (tlenowe i beztlenowe), chemiczne 

oraz termiczne [32]. W procesach chemicznej stabilizacji wraz z biologiczną stymu-

lacją wykorzystany może być właśnie nadtlenek wapnia. 

Rysunek 4 przedstawia ogólny podział procesów stabilizacji osadów. 

 

 

Rysunek 4. Stabilizacja osadów [opracowanie własne w oparciu o 32]  

Wprowadzenie CaO2 bezpośrednio do nawozów organicznych tj. obornik czy 

ustabilizowany osad ściekowy może być traktowane jako błąd agrotechniczny. 

Powodem tego mogą być straty związane z „uwstecznianiem” substancji biogennych, 

czyli powstawaniem form trudno rozpuszczalnych np. fosforu, straty formy amonowej 

azotu itp. Pomimo tego zjawiska, takie postępowanie może mieć charakter celowy ze 

względu na zwiększenie usunięcia substancji zanieczyszczającej obornik czy osad 

ściekowy. Dodatkowo działanie biobójcze CaO2 poprawia sanitację. 

4. Podsumowanie 

Ze względu na słabą rozpuszczalność nadtlenku wapnia w wodzie, jego rozkład pod 

wpływem wilgoci zachodzi bardzo powoli, co gwarantuje wolne i stałe wydzielanie 

nadtlenku wodoru, będącego w dalszej kolejności źródłem wolnych rodników (che-

miczne utlenianie) i tlenu (warunki aerobowe dla drobnoustrojów). Jest on pożądany 

między innymi w procesach zachodzących w glebach (składnik nawozów) czy też 

w procesach tlenowej bioremediacji gleby [32, 33]. 

Stałe nieorganiczne związku nadtlenowe, takie jak nadtlenek wapnia czy magnezu, 

znajdują szerokie zastosowanie środowiskowe.  

Nadtlenek wapnia wykorzystywany jest w: 

 oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych; zagęszczaniu i kondycjo-

nowaniu osadów, odwadnianiu osadów, dezodoryzacji placków filtracyjnych 

komunalnych osadów ściekowych [34, 35]; 
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 usuwaniu odorów – składnik mieszaniny do usuwania siarkowodoru z gleby, wody 

i powietrza [36] czy też do usuwania odorów z odlotowych gazów przemysłowych 

[37]; 

 oczyszczaniu wód kopalnianych [7]; 

 preparatach do dezynfekcji w chirurgii i stomatologii [39], nowoczesne preparaty 

do czyszczenia zębów zawierają nadtlenek wapnia lub magnezu jako środek 

wybielający. Uwalniający się nadtlenek wodoru usuwa przebarwienia oraz kamień 

nazębny; 

 preparatach do wspomagania kompostownia (jako główny składnik stanowią do 

95% masy preparatu) [40]; zwiększają aktywność mikroorganizmów, ograniczają 

lub eliminują całkowicie potrzebę mechanicznego mieszania masy kompostowej 

poprzez natlenianie w wyniku uwalniania się tlenu; 

 bezpośrednim utlenianiu węglowodorów alifatycznych [41] i aromatycznych 

w ściekach i glebie [42], stosowane jako promotory reakcji; 

 natlenianiu osadów dennych [43], intensyfikują proces samooczyszczania wód [44]; 

 sadownictwie, ogrodnictwie i leśnictwie do poprawy warunków tlenowych 

w obrębie nasion i systemu korzeniowego, zwiększając szybkość kiełkowania, 

wzrost korzeni i plony [45]; 

 przemyśle piekarniczym – nadtlenek wapnia jako dodatek poprawiający jakość 

pieczywa [46]. 
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Oddziaływanie nadtlenku wapnia CaO2 w środowisku przyrodniczym 

Streszczenie 

Nowoczesnym technologiom środowiskowym stawia się wymagania używania związków bezpiecznych 

dla środowiska naturalnego, nietoksycznych, łatwo degradowanych do takich produktów rozkładu, które 

również nie wykazują negatywnego oddziaływania. W technologiach ochrony środowiska, coraz częściej 

znajdują zastosowanie chemiczne utleniacze o działaniu podobnym do nadtlenku wodoru – H2O2. Wyko-

rzystuje się stałe nieorganiczne substancje nadtlenowe zawierające tlen aktywny tj. nadtlenek wapnia – 

CaO2, magnezu – MgO2 oraz inne zawierające grupę nadtlenkową. Związki te w roztworach wodnych lub 

pod wpływem kwasów hydrolizują z wydzieleniem nadtlenku wodoru z równoczesnym uwalnianiem tlenu 

aktywnego. Ta właściwość powoduje ich szerokie zastosowanie zarówno w ochronie gleby, wody 

i powietrza, zwłaszcza w usuwaniu zanieczyszczeń w procesach tlenowej bioremediacji.  

Środowiskowe oddziaływanie CaO2 zależy przede wszystkim od zastosowanej dawki. Jako substancja 

nadtlenowa w wysokich stężeniach ma działanie biobójcze, dezynfekujące (podobnie jak woda utleniona). 

Jest silnie zasadowy. W zależności od warunków środowiskowych rozkłada się, uwalniając tlen i wydzielając 

reaktywne wolne rodniki. Pozytywne działanie wynika ze zdolności uwalniania wolnych rodników i tlenu. 

To one powodują, że zachodzą reakcje chemiczne, których efektem są zmiany w strukturze substancji 

trudno biodegradowalnych. Czasami naruszenie struktury powoduje, że powstaje substrat, który będzie 

podatniejszy na rozkład niż substancja macierzysta. Ten dalszy rozkład może zachodzić na drodze 

biologicznej z udziałem mikroorganizmów w procesach metabolizmu lub kometabolizmu (współutlenianie, 

przy okazji właściwego metabolizmu).  

Stosowanie CaO2 wydaje się być szczególnie uzasadnione w usuwaniu niskich stężeń zanieczyszczeń, gdy 

zastosowanie innych metod jest kosztowniejsze lub niemożliwe. Użycie CaO2 jako biostymulatora 

(w niskich stężeniach, w odpowiednich warunkach środowiskowych) może efektywnie wspomagać biore-

mediację. Wspomagając naturalną biodegradację, zapobiegamy kumulacji zanieczyszczeń i umożliwiamy 
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użytkowanie rekultywowanego środowiska. Większość gleb w Polsce ma charakter kwaśny i zaleca się ich 

wapnowanie co 2 do 4 lata. Dawką CaO2 można częściowo pokrywać to zapotrzebowanie. Takie działanie 

stymuluje zdolność do samooczyszczania się gleb. 

Słowa kluczowe: nadtlenek wapnia (CaO2), gleba, osad, nawóz 

The impact of calcium peroxide CaO2 in the environment 

Abstract 

Modern environmental technologies are required to use compounds that are environmentally safe, non-

toxic, easily degraded to such decomposition products which also do not have a negative impact on the 

environment. Chemical oxidants with an effect similar to hydrogen peroxide – H2O2 – are increasingly 

used in environment protection technologies. Solid inorganic peroxygen substances containing active 

oxygen, i.e. calcium peroxide – CaO2, magnesium peroxide – MgO2, and others containing peroxide group 

are used as well. They induce chemical reactions, which show the result in changes in the structure of 

hardly biodegradable substances. These compounds in aqueous solutions or under the influence of acids 

hydrolyze with the release of hydrogen peroxide with the simultaneous release of active oxygen. This 

peculiarity makes them widely used in soil, water and air protection, particular for removal of pollutants in 

aerobic bioremediation processes.  

The environmental effect of CaO2 depends primarily on the dose used. As a peroxygen substance at high 

concentrations, it has a biocidal effect, disinfecting (like hydrogen peroxide). It is strongly alkaline. 

Depending on the environmental conditions, they are decomposing, freeing oxygen and releasing reactive 

free radicals. Its positive effect is just due to the ability to release free radicals and oxygen. Sometimes 

a structural disturbance results in the formation of a substrate that is more susceptible to degradation than the 

parent substance. This further degradation can occur biologically with the participation of microorganisms 

in the processes of metabolism or co-metabolism ( co-oxidation, along with proper metabolism). 

The usage of CaO2 seems to be particularly justified in removing low concentrations of impurities when 

the usage of other methods is more expensive or impossible. The usage of CaO2 as a biostimulator (in low 

concentrations, under appropriate environmental conditions) can effectively support bioremediation. By 

supporting the natural biodegradation, we prevent the accumulation of pollutants and enable the use of the 

reclaimed environment. Most soils in Poland are acidic and liming is recommended every 2 to 4 years. 

This need can be partially met with the dose of CaO2. Such activity stimulates the soils ability to self-clean. 

Keywords: calcium peroxide (CaO2), soil, sediment, fertilizer 
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Ryzoremediacja –  

bakterie i rośliny w oczyszczaniu środowiska 

1. Wstęp 

Nieustanny wzrost ludności na świecie przekłada się na coraz wyższe uprzemysło-

wienie gospodarki i zarazem ogromną emisję antropogenicznych skażeń do środowiska. 

Powszechne zanieczyszczenia obejmują: liczne produkty ropopochodne, w tym wielo-

pierścieniowe węglowodory aromatyczne; związki halogenopochodne, do których 

należy np. trichloroetylen oraz wiele pestydów; nitrozwiązki, takie jak trinitrotoluen; 

lotne węglowodory aromatyczne, np. z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen 

i ksylen); węglowodory alifatyczne czy też metale ciężkie oraz metaloidy [1, 2]. Od 

wielu lat stosuje się dwie podstawowe strategie oczyszczania zanieczyszczonych 

terenów, tj. wydobywanie i oczyszczanie gleby poza skażonym obszarem (tzw. ex situ) 

lub też unieruchamianie substancji toksycznych na miejscu skażenia (tzw. in situ). 

Zarówno in situ, jak i ex situ, degradacja lub neutralizacja zanieczyszczeń odbywać się 

może metodami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi. Biologiczne metody 

usuwania zanieczyszczeń wymagają zaangażowania żywych organizmów – najczęściej 

bakterii, których szerokie spektrum zdolności metabolicznych stanowi skuteczny, 

ekologiczny i ekonomiczny sposób remediacji – bioremediację [3]. 

Fitoremediacja jest odmianą bioremediacji, która opiera się na działaniu roślin lub 

współdziałaniu roślin i mikroorganizmów w oczyszczaniu środowiska. Metoda ta jest 

jedną z najbardziej ekonomicznych metod usuwania zanieczyszczeń i jest powszechnie 

stosowana na wielu skażonych obszarach. Technikę fitoremediacji podzielić można na 

kilka typów, obejmujących bezpośrednie działanie roślin w bioremediacji, np. fito-

akumulację i fitofiltrację, a także pośrednie działanie, przy udziale drobnoustrojów, 

tzw. fitoryzoremediację (lub ryzoremediację) [3, 4]. Celem niniejszej pracy była analiza 

przebiegu procesu ryzoremediacji, uwzględniając wzajemne interakcje roślin i bakterii, 

udział metabolitów wtórnych roślin, a także ocena dostępnych metod zwiększających 

wydajność oczyszczania. 

2. Bakterie promujące wzrost roślin 

Założeniem fitoryzoremediacji jest współpraca zarówno bakterii, jak i roślin 

w oczyszczaniu środowiska, jednak to mikroorganizmy w strefie korzeniowej stanowią 

główną siłę metaboliczną w degradacji zanieczyszczeń. Bakterie są najliczniej wystę-

pującymi organizmami w glebie. Ich stężenia są jednak zdecydowanie najwyższe 

w rejonach korzeni roślin, co związane jest z licznymi korzyściami. Nawet do 30% 

węgla (zasymilowanego z procesu fotosyntezy) w postaci cukrów, kwasów organicz-

nych, aminokwasów czy metabolitów wtórnych, uwalniane jest w ryzosferze roślin 

i stanowi źródło pożywienia dla bakterii. Dodatkowo systemy korzeniowe napowietrzają 
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i penetrują nieprzepuszczalne warstwy gleby. Wiele drobnoustrojów, które znajdują się 

wokół korzeni roślin (ryzosfery) korzystnie wpływa na wzrost roślin, stąd bakterie te 

nazywane są PGPB – drobnoustrojami promującymi wzrost (PGPB, ang. plant growth 

promoting bacteria) (rys. 1). Oprócz mikroorganizmów wolnożyjących w ryzosferze 

roślin, w skład PGPB zaliczane są również endofity, w tym wiążące azot atmosfe-

ryczny, żyjące w brodawkach korzeniowych tzw. bakterie brodawkowe [3, 5, 6]. Do 

najczęściej występujących, wolnożyjących PGPB należą m.in. bakterie z rodzaju: 

Agrobacterium spp., Azospirillum spp., Azotobacter spp., Bacillus spp., Pseudomonas 

spp. czy Streptomyces spp. [7, 8]. 

 
Rysunek 1. Schemat cyklu wzajemnych korzyści między mikroorganizmami promującymi wzrost rośliny 

a rośliną (opracowanie własne, na podstawie [8]) 

Wolnożyjące PGPB mogą stymulować wzrost roślin zarówno poprzez mechanizmy 

bezpośrednie, jak i pośrednie, przyczyniając się tym samym do lepszego procesu 

fitoremediacji. Mechanizmy bezpośrednie obejmują produkcję auksyn, deaminaz kwasu 

1-aminocyklopropano-1-karboksylowego (ACC), cytokin, giberelin, wiązanie i wyko-

rzystanie różnych źródeł azotu, zwiększenie biodostępności fosforu, wiązanie żelaza 

przez bakteryjne siderofory czy też produkcję biosurfaktantów. Z kolei mechanizmy 

pośrednie dotyczą przede wszystkim wpływu na organizmy chorobotwórcze roślin, 

takie jak grzyby i patogenne bakterie, co związane jest z wytwarzaniem cyjanowodoru, 

antybiotyków (baketriocyn) czy grzybostatyków. Dzięki temu rośliny wytwarzają 

więcej pożądanych przez bakterie substancji do strefy korzeniowej, ułatwiając tym 

samym rozkład zanieczyszczeń [8]. Warto podkreślić, że poprawa kondycji roślin 

przekłada się na ich wyższą tolerancję na zanieczyszczenia, które zwykle ograniczają 

ryzoremediację. Za jeden z podstawowych czynników hamujących wzrost roślin na 

skażonych terenach uważa się obecność toksycznych związków o właściwościach 

hydrofobowych, które ograniczają dostępność wody i składników pokarmowych [5, 8]. 

Z tego właśnie powodu wiele wolnożyjących bakterii PGPB posiada zdolność do 

produkcji związków powierzchniowo czynnych – biosurfaktantów [9, 10]. 
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2.1. Endofity promujące wzrost roślin 

Jak wspomniano wyżej, endofity zaliczane są do grupy bakterii promujących 
wzrost roślin (PGPB). Bakterie endofityczne przedostają się do wewnętrznych tkanek 
roślin głównie przez ryzoplanę (powierzchnię korzeni), jednak niektóre szczepy 
bakterii mogą przenikać również przez owoce, kwiaty czy nasiona. Należy podkreślić, 
że większość bakterii endofitycznych nie musi być obligatoryjne związanych ze 
środowiskiem wewnętrznym rośliny i występuje zarówno postaci wolnożyjącej 
w ryzosferze, jak i w endosymbiozie. Wejście do rośliny nie zawsze wymaga aktywnych 
mechanizmów wnikania. Endofity najczęściej wnikają pasywnie przez niewielkie 
uszkodzenia bądź też miejsca wytwarzania nowych korzeni. W przypadku bakterii 
brodawkowatych, wejście do rośliny odbywa się poprzez wytworzenie nici infekcyjnej, 
dzięki której dostają się one przez korzenie włośnikowate do komórek kory, 
a następnie poprzez modyfikację podziałów komórkowych wytwarzają tzw. brodawki 
korzeniowe [11-13].  

Zarówno wolnożyjące, jak i endofityczne PGPB wykorzystują niemalże identyczne, 
wcześniej wspomniane, mechanizmy pobudzania roślin do wzrostu. Główną różnicą 
jest jednak to, że gdy endofity osiądą w tkankach roślin, warunki glebowe, takie jak 
wilgotność, pH czy temperatura nie mają na nie wpływu. Dodatkowo, bakterie 
brodawkowe posiadają zdolność wiązania azotu atmosferycznego, dzięki czemu mogą 
wspierać rośliny w warunkach niedoboru tego pierwiastka. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że w przypadku endofitów bioremediacja zachodzi wewnątrz tkanki roślinnej, 
co jest pewnym ograniczeniem, szczególnie że nie wszystkie zanieczyszczenia są 
wydajnie asymilowane przez rośliny [14]. W przeciwieństwie do ryzosferycznych 
bakterii PGBP, endofity nie stanowią głównej siły neutralizującej zanieczyszczenia 
w strefie korzeniowej, ale są stabilną i odporną na warunki środowiskowe pomocą „od 
wewnątrz”. Co więcej, wiele endofitów posiada odpowiednie szlaki metaboliczne 
pozwalające na degradację ksenobiotyków, co jest dodatkowym wsparciem w przypadku 
asymilacji przez roślinę zanieczyszczeń. Ponadto, wiele izolowanych szczepów jest 
opornych na wysokie stężenia metali ciężkich, węglowodorów lotnych BTEX, trichlo-
roetylenu czy licznych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Pow-
szechnie występujące endofity (niebrodawkowe) o potencjale bioremediacyjnym to 
między innymi szczepy bakterii z rodzaju Enterobacter spp., Pseudomonas spp., 
Arthrobacter spp. czy Pantoea spp. Odpowiednie rośliny, będące hiperakumulatorami 
jak wierzba (Salix spp.) czy też/lub odpornymi na zanieczyszczenia jak topola 
(Populus), kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) i koniczyna różana (Trifolium 
fragiferum) doskonale sprawdzają się w układach fitoremediacyjnych z bakteriami [5, 
13, 15]. Z drugiej strony, bakterie brodawkowe (np. Rhizobium sp., Bradyrhizobium 
sp., Mesorhizobium sp. czy Sinorizobium sp.,) również posiadają zdolność do degradacji 
zanieczyszczeń. Tworzą one specyficzne interakcje z roślinami z rodziny bobowatych 
(nazywane również motylkowymi), które wykorzystywane powszechnie do regeneracji 
gleby ubogiej w azot. Należy podkreślić, że rośliny motylkowe są w stanie asymilować 
zanieczyszczenia w korzeniach, wykazując zarazem niski poziom ich translokacji 
pędów. Dzięki temu zanieczyszczenia nie są w tak dużym stopniu przekazywane 
w kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego. Bakterie brodawkowate wraz z rośli-
nami motylkowymi sprawdzają się w zarówno fitoryzoremediacji jak i fitoakumulacji 
zanieczyszczeń [16, 17]. 
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3. Metabolity wtórne roślin 

Ryzosfera korzeni bogata jest w duże ilości związków wytwarzanych przez same 
rośliny. Są to różnego rodzaju wysięki korzeniowe, lizaty oraz metabolity. Dotychczas 
poznano ponad 500 tysięcy metabolitów wtórnych roślin, przy czym nie są to związki 
niezbędne dla podstawowych procesów metabolicznych rośliny. Okazało się, że część 
z wytwarzanych przez rośliny metabolitów wtórnych stymuluje bakterie w ryzosferze 
do rozkładu zanieczyszczeń. Dzieje się tak za sprawą podobieństwa chemicznego 
metabolitów do niektórych zanieczyszczeń, przez co indukowane są odpowiednie 
szlaki metaboliczne. Takie „przygotowanie” mikroorganizmów skutkuje szybką reakcją 
w przypadku pojawienia się nowego skażenia w środowisku. Drobnoustroje zdolne do 
wykorzystania zanieczyszczenia jako źródła węgla, energii lub terminalnego akceptora 
elektronów będą się rozwijać i stawać się coraz bardziej dominującą populacją [18, 
19]. Szczególnie istotną grupą związków wykazujących wpływ na bioremediację to 
m.in. związki fenolowe, terpenoidy i sterole, a także alkaloidy i glukozynolany. Przy-
kłady podobnych do siebie zanieczyszczeń i metabolitów wtórnych to: piren i konfu-
saryna, 3,8-dichlorobenzo-p-dioksyna i ksanton, a także 4-chlorodifenyl i naringina 
(rys. 2). Warto zaznaczyć, że do rozkładu skażeń w środowisku nie zawsze wystarczy 
tymczasowa ekspozycja i indukcja odpowiednich szlaków metabolicznych bakterii. 
W przypadku niektórych zanieczyszczeń obecność metabolitów wtórnych jest obli-
gatoryjna. Zjawisko to nazywane jest kometabolizmem. Przykładem metabolitów 
wtórnych niezbędnych do kometabolizmu są: limonen i α-pinen, pozwalające na 
kometabolizm 2,4-dichlorofenolu; karwon, linalol i kumen, potrzebne do rozkładu 
trichloroetylenu czy też karwon, naringina i kwas kawowy, które umożliwiają degra-
dację polichlorodifenoli [18]. 

Zastosowanie metabolitów wtórnych w formie nawozu stymulującego mikro-
organizmy do bezpośredniej degradacji i/lub kometabolizmu zanieczyszczeń stanowi 
jedną z innowacyjniejszych metod zwiększenia wydajności procesów bioremediacji, co 
potwierdzają liczne badania [18, 19]. 

 

Rysunek 2. Przykłady podobieństw strukturalnych pomiędzy zanieczyszczeniami 

a metabolitami wtórnymi roślin [17] 
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4. Strategie zwiększające skuteczność ryzoremediacji 

Wydajny proces ryzoremediacji wiąże się z obecnością zarówno mikroorganizmów 
zdolnych do degradacji zanieczyszczeń, jak i odpowiednio dostosowanych roślin 
z którymi żyją one w symbiozie. W naturze istnieje jednak wiele czynników, które są 
w stanie ograniczać procesy sprawnego oczyszczania, np. brak odpowiednich związków 
odżywczych, niedostateczna wilgotność gleby, a nawet drapieżnictwo na skutek zbyt 
dużej populacji pierwotniaków [20]. W celu poprawy jakości ryzoremediacji wybierane 
są rośliny zdolne do wzrostu w zanieczyszczonym środowisku: wierzba (Salix), topola 
(Populus) czy trzcina pospolita (Phragmites australis) [21]. Stosowane są również 
dodatkowe działania, takie jak np. biostymulacja i bioaugmentacja [22]. 

4.1. Biostymulacja 

Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń przez mikroorganizmy związane jest ściśle 
z dostępnością związków odżywczych w strefie korzeniowej roślin. Pomimo, że 
skażenia ropopochodne są potencjalnie ogromnym źródłem węgla dla mikroorganizmów 
i roślin, większość zanieczyszczonych obszarów jest uboga m.in. w azot i fosfor. 
Dostarczenie odpowiednich związków odżywczych do gleby stymuluje zarówno 
bakterie do rozkładu zanieczyszczeń, jak i poprawia kondycję roślin. Dzięki temu rośliny 
wydzielają w strefie korzeniowej substancje korzystne dla populacji i metabolizmu 
drobnoustrojów – wysięki korzeniowe, lizaty (np. enzymy, aminokwasy, węglowodany, 
kwasy organiczne, flawonoidy, fenole) czy też związki zmieniające właściwości 
fizykochemiczne gleby. Biostymulacja nie zawsze wiąże się z nawożeniem skażonego 
obszaru. Warunki środowiskowego mogą być również poprawione poprzez zwiększenie 
wilgotności, retencji oraz odpowiednie napowietrzenie gleby [23, 24]. 

4.2. Bioaugmentacja 

Innym, często stosowanym sposobem na poprawę ryzoremediacji jest wprowadzenie 
odpowiednio dostosowanych szczepów lub konsorcjów mikroorganizmów do gleby. 
Organizmy te pobierane są ze środowiska (najczęściej ze skażonego obszaru), a następnie 
po namnożeniu ponownie dostarczane do gleby. Odpowiednie szczepy bakterii mogą 
być również selekcjonowane w warunkach specyficznych presji selekcyjnych lub też 
tworzone na drodze modyfikacji genetycznych. Bakterie modyfikowane genetycznie są 
jednak rzadko stosowane w środowisku ze względu na restrykcje związane z GMO 
(ang. genetically modified organism). Warto podkreślić, że szczególnie ważne dla 
procesu bioaugmentacji jest zastosowanie mikroorganizmów dobrze przystosowanych 
do rodzaju zanieczyszczeń. Najczęściej wykorzystywane są bakterie pałeczki Gram-
ujemne Pseudomonas spp., laseczki Gram-dodatnie Bacillus spp., czy Gram-dodatnią 
ziarniakopałeczkę Rhodococcus spp. [25, 26]. Wprowadzenie drobnoustrojów odbywa 
się poprzez powlekanie nasion filmem bakteryjnym, zanurzenie korzeni w zawiesinie 
bakteryjnej lub standardowe zraszanie gleby. Działanie wprowadzonych szczepów 
zależy od zdolności do konkurowania z rodzimymi mikroorganizmami i drapieżni-
kami, a także radzenia sobie z różnymi czynnikami abiotycznymi. Ponadto, na dobrostan 
wprowadzonych mikroorganizmów wpływają rodzaje i stężenia zanieczyszczeń, 
warunki fizykochemiczne gleby, dostępność związków odżywczych czy wielkość 
i charakter populacji drobnoustrojów. Przeprowadzenie skutecznej bioaugmentacji 
wymaga zatem przeprowadzenia dodatkowych badań kontrolnych [27]. 
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5. Podsumowanie 

Bioremediacja uznawana jest za skuteczną i ekologiczną alternatywę do klasycz-

nych metod oczyszczania środowiska. Zastosowanie roślin oraz żyjących w symbiozie 

mikroorganizmów pozwoliło na stworzenie jednej z najbardziej ekonomicznych metod 

bioremediacji – fitoryzoremediację. Wzajemne interakcje roślin i mikroorganizmów 

prowadzą do wielu wzajemnych korzyści. Rośliny dostarczają substancje odżywcze 

i mineralne, a także zwiększają stopień natlenienia i zasięg występowania drobno-

ustrojów. Z drugiej strony bakterie odwzajemniają się szerokim spektrum związków 

stymulujących wzrost roślin oraz ochroną przed patogenami. Warto podkreślić, że 

bakterie promujące wzrost roślin stanowią fundament fitoryzoremediacji, a ich ogromne 

zróżnicowanie pozwala na degradację szerokiej gamy ksenobiotyków. Co więcej, 

wiele metabolitów wtórnych roślin wykazuje podobieństwo strukturalne do powszechnie 

występujących zanieczyszczeń. Dzięki temu rośliny pośrednio przygotowują bakterie 

do rozkładu toksycznych związków, zwiększając tym samym ich skuteczność. Wiedza 

na temat fizjologii bakterii oraz wzajemnych interakcji roślin i mikroorganizmów 

pozwoliła na rozwój technik wspomagających ryzoremediację, np. biostymulację czy 

bioaugmentację. Należy jednak pokreślić, że techniki bioremediacji wciąż są inten-

sywnie badane i rozwijane [6]. 
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Ryzoremediacja – bakterie i rośliny w oczyszczaniu środowiska 

Streszczenie 

Problem zanieczyszczeń i oczyszczenie środowiska jest obecnie jednym z ważniejszych w skali globalnej. 

W usuwaniu zanieczyszczeń można wykorzystać naturalne mechanizmy obejmujące działanie mikro-

organizmów, czyli bioremediację lub też jej odmianę, wykorzystującą działanie drobnoustrojów i roślin – 

fitoryzoremediację (ryzoremediację). Celem pracy była analiza przebiegu procesu fitoryzoremediacji oraz 

korzyści płynących ze współdziałania roślin i bakterii. Przedstawiono również procesy bioaugmentacji 

i biostymulacji jako metody zwiększające wydajność fitoryzoremediacji.  

Słowa kluczowe: bioremediacja, ryzosfera, endofity, biostymulacja, bioaugmentacja 

Rhizoremediation – bacteria and plants in environment decontamination 

Abstract 

The problem of pollution and cleaning the environment is currently one of the most important on a global 

scale. Natural mechanisms involving the action of microorganisms, i.e. bioremediation, or its variant using 

the action of microorganisms and plants – phytorhizoremediation (rhizoremediation), can be used to 

remove pollutants. The aim of the study was to analyze the mechanism of the rhizoremediation process and 

the benefits of cooperation between plants and bacteria. Bioaugmentation and biostimulation processes 

were also presented as methods increasing the efficiency of phytorhizoremediation. 

Keywords: bioremediation, rhizosphere, endophytes, biostimulation, bioaugmentation 
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Praktyczne zastosowanie enzymów pozyskiwanych 

z mikroorganizmów termofilnych i psychrofilnych 

1. Wstęp  

Mikroorganizmy żyjące w ekstremalnych środowiskach wykształciły w procesie 

ewolucji wiele specyficznych adaptacji, dzięki którym przystosowane są do funkcjo-

nowania w skrajnie niesprzyjających warunkach środowiskowych [1, 2]. Ekstremofile 

występują na całym świecie w miejscach, w których panują warunki, takie jak: bardzo 

wysoka lub niska temperatura, wysokie zasolenie, skrajne pH, wysokie stężenie metali 

ciężkich czy ograniczona dostępność tlenu [2]. Mikroorganizmy ekstremofilne nie 

tylko są w stanie znosić ekstremalne warunki, ale wręcz, jak wskazuje ich nazwa (łac. 

extremus – ekstremalny i gr. philos – kochający), preferują takie środowiska, a środo-

wiska umiarkowane mogą okazać się dla nich wręcz zabójcze [3]. W skrajnych warun-

kach ekstremofile przeprowadzają wszystkie funkcje życiowe od rozmnażania, przez 

wzrost, po standardowe aktywności metaboliczne [4]. Aby przeprowadzać procesy 

życiowe, niezbędne było wykształcenie przez te mikroorganizmy enzymów, które nie 

ulegną degradacji pod wpływem skrajnych czynników środowiskowych i będą zdolne 

do katalizowania reakcji z wysoką wydajnością [5]. Dziś mając wiedzę na temat 

stabilności tych enzymów oraz struktury która tę stabilność warunkuje, otwierają się 

przed nami jako ludzkością nowe perspektywy zastosowania ich w wielu dziedzinach 

życia [6, 7]. Obecnie są one wykorzystywane szeroko w biotechnologii, biologii mole-

kularnej i w zrównoważonych procesach wielu gałęzi przemysłu. Mają ogromny 

potencjał ekonomiczny m.in. w przemyśle, rolnictwie, chemii czy farmacji [6]. Ze 

względu na obiecujące perspektywy szerokiego wykorzystania ekstremozymów, cieszą 

się one coraz większym zainteresowaniem.  

Ekstremofile to głównie organizmy jednokomórkowe. Należą do nich zarówno 

bakterie, eukarionty, jak i archeony, natomiast te ostatnie stanowią zdecydowanie naj-

liczniejszą grupę. Na podstawie badań bioróżnorodności można stwierdzić, że mikro-

organizmy ekstremofilne należą do wielu różnych gromad i rodzajów [6]. Zasiedlają 

różnorodne biotopy, które dla większości organizmów są skrajnie nieprzyjazne. Ze 

względu na czynniki, do których poszczególne grupy ekstremofili wykształciły adaptacje, 

można podzielić je na żyjące w: skrajnych temperaturach (hipertermo-, termo- 

i psychrofile), skrajnym pH (acido-, alkalofile), wysokim ciśnieniu (barofile), w ograni-

czonej dostępności tlenu (aneoroby obligatoryjne), w wysokim zasoleniu (halofile), 

w miejscach skażonych radioaktywnie (radiofile), w środowiskach suchych (kserofile), 

w obecności jonów metali ciężkich (metalofile) oraz w pęknięciach skał (hipo- 

i endolfile) [2, 5]. 
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Z punktu widzenia praktycznego zastosowania ekstremozymów, warto zwrócić 

uwagę na te, które pochodzą z mikroorganizmów żyjących w skrajnych temperaturach. 

W zależności od zakresu temperatur możemy wyróżnić: psychrofile (poniżej 15°C), 

mezofile (20-45°C), termofile (55-65°C) i hipertermofile (80-121°C) [8, 9]. Termofile 

i hipertermofile zasiedlają środowiska cechujące się stale wysoką temperaturą związaną 

z działalnością geotermiczną, takie jak: kominy hydrotermalne, gorące źródła, gejzery 

i obszary wulkaniczne [10, 11], ale także doły kompostowe i miejsca w których 

uwalniane są duże ilości energii cieplnej w procesie rozkładu materii organicznej [12, 9]. 

Termofile nie tylko tolerują wysokie temperatury, ale wręcz wymagają ich do wzrostu 

i aktywności metabolicznej [8, 11]. Di Giulio (2005) na podstawie badań filogene-

tycznych organizmów termo- i hipertermofilnych sugeruje, że są one jednymi z naj-

starszych znanych organizmów. Przystosowanie do tak ekstremalnych warunków, 

zapewniło im wykształcenie specyficznych enzymów, które swoją budową różnią się 

od enzymów występujących powszechnie wśród organizmów mezofilnych [8].  

2. Specyficzne właściwości enzymów termostabilnych 

Organizmy mezofilne narażone są w wysokich temperaturach na drastyczne obni-

żenie stabilności białek, kwasów nukleinowych, koenzymów oraz błon biologicznych, 

a także wielu innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników 

komórek [13]. Podwyższona temperatura powoduje termiczną denaturację białek, 

podczas której zniszczeniu ulega drugo-, trzecio- i czwartorzędowa struktura tych 

związków. W procesie denaturacji dochodzi do utraty biologicznej aktywności enzy-

mów, w wyniku ich agregacji lub utraty wyżej wymienionej natywnej, funkcjonalnej 

konformacji białek [14, 8]. Organizmy termofilne wykształciły szereg adaptacji, dzięki 

którym ich enzymy wykazują termostabilność. Wieloletnie badania nad termofilami 

wykazują, że nie ma jednego najważniejszego czynnika, który decyduje o odporności 

enzymów na wysokie temperatury, najczęściej jest to efekt współdziałania wielu 

różnych czynników [15, 8]. Stabilność ekstremozymów warunkuje m.in. większa hydro-

fobowość łańcucha aminokwasowego (wyższa zawartość aminokwasów hydrofo-

bowych oraz obniżenie zawartości aminokwasów polarnych i naładowanych) [16], 

trwalsze wiązania wodorowe, zwiększona liczba mostków solnych czy ograniczenie 

liczby aminokwasów termolabilnych w łańcuchu polipeptydowym, tj. histydyny, 

glutaminy i treoniny [8, 13]. Gęste upakowanie wewnętrzne białek, które nie wpływa 

na ich ostateczną konformację, również działa stabilizująco, poprzez zmniejszenie 

oddziaływań powierzchni cząsteczek ze środowiskiem. Dzięki temu, następuje 

zmniejszenie powierzchni hydrofobowej dostępnej dla rozpuszczalnika, tj. wody [11, 

13]. Aktywność enzymów jest utrzymywana również dzięki działaniu tzw. białek 

opiekuńczych – chaperonów, zaliczanych do białek szoku cieplnego. Chaperony mają 

zdolność do wiązania z białkami niesfałdowanymi i częściowo zdenaturowanymi 

termicznie. Odpowiadają za poprawne fałdowanie się białek i zapobiegają agregacji 

już istniejących, warunkując odzyskiwanie funkcjonalnej konformacji [17, 18, 8]. 

Niektóre ekstremozymy wykazują aktywność nawet w niskiej temperaturze, dzięki 

zachowaniu dużej swobody zmian w konformacji centrum katalitycznego [11].  
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3. Wykorzystanie enzymów pozyskanych z mikroorganizmów termofilnych 

Enzymy organizmów termofilnych znalazły szerokie zastosowanie w wielu dzie-

dzinach życia ze względu na swoje unikalne właściwości. Wiele procesów chemicz-

nych w dziedzinie biokatalizy przeprowadza się w wysokich temperaturach w celu ich 

usprawnienia i zwiększenia ich wydajności. Dzięki podgrzewaniu następuje ułatwienie 

mieszania się ze sobą substratów i przyspieszenie tempa reakcji [8]. Wysoka temperatura 

zmniejsza także możliwość mikrobiologicznych zanieczyszczeń środowiska reakcji 

[13] . Dzięki stabilności i aktywności w wysokich temperaturach enzymy termofilne 

umożliwiają katalizowanie reakcji chemicznych z wysoką specyficznością i wydaj-

nością. Są wykorzystywane m.in. w biologii molekularnej, procesach biotechnolog-

gicznych i różnych gałęziach przemysłu [19]. Biorąc pod uwagę jak różnorodne 

funkcje mogą pełnić ekstremozymy, można uznać, że obecnie wykorzystywany jest 

tylko ułamek ich potencjału.  

Enzymy termostabilne, takie jak polimerazy, ligazy, odwrócone transkryptazy, 

nukleazy, kinazy i enzymy restrykcyjne, są powszechnie stosowane w biotechnologii. 

Jednym z najważniejszych przykładów spośród tych enzymów jest polimeraza Taq 

wyizolowana z bakterii Thermus aquaticus, która odpowiada za dobudowywanie 

komplementarnej nici DNA. W biologii molekularnej wykorzystanie termostabilnej 

polimerazy Taq pozwoliło na opracowanie metody PCR (ang. polymerase chain 

reaction), która obecnie jest powszechnie stosowaną i czułą metodą analizy gene-

tycznej [20]. Wykorzystanie tego enzymu zrewolucjonizowało badania nad materiałem 

genetycznym. Alternatywą do polimerazy Taq są wyizolowane z Thermus thermo-

philus i Thermus aquaticus enzymy SBB (ang. single-stranded DNA binding proteins) 

wiążące jednoniciowe DNA. SSB jest obecnie uznawane za najbardziej termostabilne 

białko, jakie do tej pory zostało zidentyfikowane [21].  

Stabilne termicznie proteazy pozyskiwane są na przykład z Sorangium cellulosum 

oraz Archangium gephyra [22]. Enzymy te katalizują rozkład wiązań peptydowych 

w wielkocząsteczkowych substancjach białkowych, uwalniając w ten sposób peptydy 

i aminokwasy [23]. Wykorzystanie tych enzymów znalazło zastosowanie w przemyśle 

chemicznym, do produkcji detergentów oraz w syntezie aminokwasów i plastein. 

Dzięki zastosowaniu termostabilnych proteaz, możliwe jest prowadzenie reakcji 

rozkładu białek w wysokiej temperaturze, która powoduje rozfałdowanie substratu 

i zwiększa dostępność miejsc aktywnych enzymu [8]. 

Amylazy takie jak α-amylaza, glukoamylaza czy pullulanaza pozyskiwane są m.in. 

z Pyrococcus furiosus, Pyrococcus woesei, Thermococcus profundus, Staphylothermus 

marines, Thermoplasma acidophilum, Picrophilus torridus [24]. Są to enzymy mające 

duże znaczenie w przemyśle cukrowniczym. Hydroliza skrobi prowadzona jest 

w wysokich temperaturach w celu jej upłynnienia i w ten sposób zwiększenia 

dostępności dla enzymów [24]. Termostabilne amylazy wykorzystywane są więc 

w procesie przetwarzania skrobi do produktów bardziej wartościowych takich jak 

maltoza, glukoza, fruktoza i niektóre oligosacharydy [25, 8]. Na przykład α-amylaza 

która jest endoglukanazą działa w ten sposób, że rozcina wiązania wewnątrz łańcucha 

polisacharydowego uwalniając cząsteczki maltozy i glukozy, a optymalna temperatura 

jej działania to 100°C. Pullunalaza z kolei hydrolizuje wiązania α-1,6-glikozydowe, 

a optymalna temperatura dla tego enzymu to od 90°C do 105°C. Glukoamylaza 
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natomiast odszczepia reszty cukrowe, a optymalne warunki jej działania to 90°C i pH 

2,0 [13, 24]. Zastosowanie tych enzymów w przemyśle cukrowniczym pozwala na 

zmniejszenie kosztów produkcji syropów cukrowych. 

Stabilne termicznie ksylanazy pozyskiwane są na przykład z Pyrodictium abyssi 

i Thermococcus zilligii, a optymalna temperatura działania tych enzymów to od 100°C 

do 110°C. Jest to grupa enzymów odpowiadających za hydrolizę wiązań glikozydowych 

w szkielecie ksylanu. Ksylanazy mają zastosowanie przy produkcji papieru i służą do 

jego wybielania. Jest to alternatywa dla stosowanego w tym celu chloru, dzięki czemu 

ograniczane jest zanieczyszczanie środowiska [8, 24]. 

Termostabilne celulazy pozyskiwane są m.in. z mikroorganizmów, takich jak 

Pyrococcus furiosus i Sulfolobales sp. [24]. Celulazy katalizują reakcję hydrolizy 

wiązań β-1,4-glikozydowych w celulozie, w wyniku czego uwalniane są cząsteczki 

celobiozy, a następnie glukozy. Biorąc pod uwagę fakt, że celuloza to najczęściej wystę-

pujący na Ziemi biopolimer, istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na termostabilne 

celulazy. Enzymy te wykorzystywane są przy produkcji alkoholu, w przemyśle cukrow-

niczym i owocowym, umożliwiają ekstrakcję barwników z owoców oraz stosuje się je 

jako dodatek do detergentów np. proszków do prania w celu zmiękczania tkanin. Służą 

one także do oczyszczania ścieków [8, 24]. 

Termostabilne lipazy pozyskiwane są m.in. z Pyrococcus furiosus. Lipazy to grupa 

enzymów odpowiedzialna za rozkładanie lipidów. Enzymy te wykorzystywane są 

w takich gałęziach przemysłu jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, odzieżowy 

oraz kosmetyczny. Ze względu na to, że w wyniku katalizowanych przez lipazy reakcji 

powstają związki optycznie czyste, enzymy te często wykorzystywane są w procesach 

chemicznych. Stosuje się je również przy oczyszczaniu ścieków [8, 18, 24]. 

4. Organizmy psychrofilne 

Jednymi z podstawowych funkcji życiowych organizmów żywych jest podział 

komórki i rozmnażanie, bez których nie może istnieć życie. Ekstremofile to organizmy 

żyjące w warunkach, w których większość organizmów nie jest w stanie przetrwać. 

W skrajnie niekorzystnych warunkach, mogą one wstrzymać podziały komórkowe, prze-

prowadzając jedynie niezbędne do przeżycia reakcje metaboliczne i czekać na bardziej 

sprzyjające warunki lub wytworzyć ewolucyjnie przystosowania, umożliwiające zasied-

lenie nieprzystępnej niszy. W przypadku niskich i ekstremalnie niskich temperatur 

z zakresu od -20°C do +10°C mówimy o organizmach psychrofilnych [26]. Nawet 3/4 

naszej planety doświadcza temperatur poniżej -15°C, a większość biomasy produ-

kowanej jest w temperaturze około 5°C. Organizmy psychrofilne są więc powszech-

niejsze niż by się mogło wydawać. Należą one do wszystkich trzech domen i cechują 

się różnym trybem życia. Mogą to być fotoautotrofy, chemoautotrofy, jak i organizmy 

heterotroficzne.  

Niskie temperatury są wyzwaniem przede wszystkim dla zachodzenia reakcji 

chemicznych, które w niskiej temperaturze przebiegają wolniej. Problemem jest też 

utrzymanie integralności błon biologicznych o obniżonej płynności, często wysokie 

zasolenie środowiska (w temperaturach poniżej zera, woda pozostaje płynna w zbiorni-

kach o wysokim zasoleniu) czy gęstsza i zamarzająca woda mogą uszkadzać struktury 

komórkowe. Mimo tych i wielu innych przeciwności, mikroorganizmy psychrofilne są 

obecne zarówno na w głębi polarnych mórz jak i na powierzchni najzimniejszych 
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lądów [3]. Dla przykładu, Moritella profunda wykazuje optimum wzrostu w zaledwie 

2°C, a utrata zachowania funkcji życiowych następuje w powyżej 12°C. Oznacza to, że 

enzymy i struktury komórkowe są doskonale przystosowane do aktywności w tak 

niskich temperaturach [27]. Jeszcze bardziej imponujące zdolności posiada Plano-

coccus halocryophilus Or1, bakteria zamieszkująca wieczną zmarzlinę Arktyki, gdzie 

zdolna jest do wzrostu i rozmnażania przy temperaturach dochodzących do -15°C [28]. 

Jeżeli chodzi o niższe temperatury, powodują one ustanie rozmnażania się, ale 

aktywność metaboliczna Sporosarcina sp. i Chryseobacterium sp. została zaobserwo-

wana w zaledwie -32°C [29]. 

5. Białka psychrofilne 

Najważniejszą cechą organizmów psychrofilnych jest adaptacja enzymów do 

efektywnego działania w bardzo niskich temperaturach. Wydajność metabolizmu 

i wzrostu gatunków psychrofilnych, i psychrotolerancyjnych przewyższają znacząco 

gatunki mezofilne w tych samych warunkach. Takie przystosowania psychrozymów 

wynikają z odpowiednich modyfikacji strukturalnych, zmieniających strukturę prze-

strzenną, stabilność termiczną oraz dynamikę katalizowanych reakcji przy jedno-

czesnym zachowaniu stabilności strukturalnej zaburzającej funkcjonalność. Takie 

adaptacje są efektem modyfikacji składu aminokwasów w białku względem homologów 

mezofilnych i termofilnych [30]. Negatywnym efektem takich zmian jest wrażliwość 

tych białek na temperaturę, w której białka mezofilne zachowują najwyższą aktywność, 

czyli temperaturę pokojową. Tym sposobem zachowany zostaje balans pomiędzy 

stabilnością a giętkością cząsteczek umożliwiającą sprawne przeprowadzanie reakcji 

enzymatycznych w specyficznych warunkach [31].  

Giętkość fragmentów enzymów utrudnia znacząco ich badanie przez uniemożli-

wianie uzyskania pełnych struktur krystalicznych. Nowoczesne metody badawcze 

i podpieranie się przewidywaniem bioinformatycznym ułatwiają analizę danych przy 

poznanej sekwencji białek. W ten sposób dowiedziono, że domeny wiążące i uczestni-

czące w reakcjach są identyczne w przypadku homologów, a jedyne różnice obejmują 

struktury naddrugorzędowe czyli wydłużone i zwielokrotnione pętle. Obniżona jest 

również liczba wewnętrznych wiązań wodorowych, jonowych, hydrofobowych oraz sił 

van der Walsa stabilizujących cząsteczkę, czego rezultatem jest zmniejszenie stabilności 

termicznej (w wyższych temperaturach) [3].  

Porównanie dehydrogenazy mleczanowej A4-LDH u ryb zamieszkujących wody 

o różnych temperaturach (od -1,8°C do 10°C), wykazało liniowy wzrost aktywności 

katalitycznej w 0°C zależnie od temperatury, w jakiej dany osobnik zamieszkiwał. 

Większość mutacji różniących enzymy psychrofilne i mezofilne znajduje się w okoli-

cach miejsca aktywnego, a nie w nim samym. Efektem tych mutacji był różny stopień 

elastyczności fragmentów połączonych z miejscem aktywnym, co wpływało na możli-

wości zmiany konformacji białka. Dla enzymów psychrofilnych charakterystyczne są 

substytucje, które skutkują obniżeniem występowania w eksponowanych α-helisach 

obdarzonych ładunkiem argininy i kwasu glutaminowego odpowiednio na lizynę 

i alaninę oraz waliny na alaninę w ich ukrytych częściach. Poza tym, w ekspono-

wanych częściach cząsteczek dochodzi do obniżenia zawartości argininy na korzyść 

alaniny i asparaginy. Z innych modyfikacji warto wspomnieć o modyfikacji potencjału 

elektrostatycznego powierzchni białka i zwiększenie jej hydrofilowości. Ma to na celu 



 

Mateusz Bałka, Hanna Cieślak 

 

34 

usprawnienia interakcji z roztworem i zwiększenie rozpuszczalności. Wspomniana 

wcześniej redukcja liczby wiązań wodorowych oraz redukcja liczby mostków disiarcz-

kowych występuje w częściach odsłoniętych, natomiast mostków disiarczkowych jest 

więcej w miejscach, gdzie pożądane jest lokalne zwiększenie stabilności. Obserwuje 

się również zmiany w topologii białek, zmiany w oligomeryzacji skutkujące zwiększoną 

elastycznością hydrofobowych regionów (dzięki wstawkom aromatycznym) przy 

jednoczesnym zachowaniu natywnej struktury [32, 30]. 

Poza modyfikacjami enzymów, dla organizmów żyjących poniżej 0°C ważna jest 

obecność dodatkowych białek pomagających przetrwać w takich warunkach. Warto 

wymienić przede wszystkim białka nukleacyjne lodu (INP), dzięki którym woda 

krystalizuje w opanowany sposób, tworząc kryształy nieperforujące błony komórkowej. 

Podobne białka to białka histerezy termicznej (ang. thermal hysteresis protein, THP)  

lub białka przeciwzamarzaniowe (anti-freeze protein, AFP) obniżające temperaturę 

krzepnięcia wody, jednak bez wpływu na temperaturę topnienia. Dzięki specyficznej 

amfipatycznej budowie (z jednej strony hydrofilowej, a z drugiej hydrofobowej) mogą 

one adsorbować do powstających cząsteczek lodu hamując ich dalszy wzrost. Są one 

częściej spotykane u eukariontów niż u prokariontów. Nie można też zapomnieć 

o powszechnych białkach szoku zimna (ang. cold shock protein, Csp) i białkach aklima-

tyzacji do zimna (ang. cold-acclimation protein, Cap). Umożliwiają one sprawne działa-

nie w niskiej temperaturze aparatu transkrypcyjnego i translacyjnego między innymi 

umożliwiając działanie rybosomów i chroniąc mRNA przed tworzeniem niepożą-

danych wiązań wewnątrzcząsteczkowych. W przeciwieństwie do mezofili, u psychrofili 

białka szoku zimna powstają bardzo szybko po wystąpieniu stresu w dużych ilościach 

proporcjonalnie do natężenia stresu. U organizmów żyjących stale w niskiej tempe-

raturze stężenie tych białek w komórce jest wysokie przez całe życie [3]. 

6. Zastosowanie organizmów psychrofilnych 

Poza umiejętnością przeżycia w niekorzystnych warunkach, organizmy psychrofilne 

stanowią źródło enzymów o zastosowaniu przemysłowym. Produkcja enzymów z nich 

pochodzących, znajduje zastosowania w różnych innych gałęziach gospodarki. Ze 

względu na działanie zbliżone do enzymów mezo- i termofilnych można je używać 

jako alternatywy do opisywanych wcześniej enzymów termofilnych, przy jednoczesnym 

oszczędzaniu energii poświęcanej na ogrzewanie [31, 3]. Największym przemy-

słowym zastosowaniem cieszą się psychrofilne enzymy wykorzystywane do prania 

w niskich temperaturach. Z szacunków wynika, że obniżenie temperatury prania we 

wszystkich gospodarstwach domowych Europy do 30°C zapobiegłoby emisji do atmo-

sfery 12 mln ton CO2 rocznie. Środki piorące aktywne w niskiej temperaturze mają szansę 

realnie obniżyć ślad węglowy przez oszczędności energii zużywanej na pranie [31].  

Zarówno enzymy pochodzące z bakterii, jak i całe społeczności bakterii psychro-

filnych są wykorzystywane do oczyszczania gruntów skażonych. Jako całe konsorcja 

składające się z wielu gatunków, mogą być wykorzystywane do usuwania śladów 

surowców ropopochodnych i węglowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz do 

wiązania metali ciężkich przywracając użyteczność terenom skażonym. Jednym ze 

sposobów oczyszczania skażonych gleb jest landfarming, czyli długotrwałe inkubowanie 

gleby z odpowiednimi mikroorganizmami i enzymami w celu mikrobiologicznego 

i enzymatycznego rozłożenia odpowiednich związków chemicznych. Proces taki może 
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trwać do kilku lat. Stosowanie mikroorganizmów przystosowanych do niskich tempe-

ratur może znacząco przyspieszyć proces rekultywacji na terenach o klimacie umiar-

kowanym i chłodnym [33, 3]. 

Zdolności enzymatycznego rozkładu substancji organicznych przez mikroorganizmy 

jest wykorzystywane w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Składnikiem 

powodującym zagrożenie dla człowieka jest węgiel organiczny wraz z pierwiastkami 

biogennymi, których wysoka zawartość powoduje masowy rozwój patogenów w wodzie. 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) to wskaźnik zawartości związków orga-

nicznych, które mikroorganizmy mogą rozłożyć i wykorzystać do wzrostu [34, 35]. 

Po etapie oczyszczania mechanicznego i zagęszczania nieoczyszczonego ścieku, 

zostaje on rozdzielony na frakcję płynną i stałą, a następnie przeprowadza się proces 

tlenowego lub beztlenowego rozkładu mikrobiologicznego. Frakcja płynna w zbiorniku 

napowietrzającym jest rozkładana tlenowo, a w wyniku rozkładu emitowane jest 

ciepło. Z tak oczyszczonego ścieku, oddzielana jest pozostająca frakcja stała, a frakcja 

płynna jest gotowa do opuszczenia oczyszczalni. W przypadku ścieków zanieczysz-

czonych specyficznymi chemikaliami pochodzącymi z przemysłu lub szpitali, do 

procesu dodaje się kolejny etap, którego celem jest eliminacja substancji, które nie 

ulegają rozkładowi we wcześniej wspomnianych etapach. W tym przypadku chodzi 

o szkodliwe dla zdrowia lub dla środowiska substancje chemiczne, które nie są biodegra-

dowalne, ich okres rozpadu jest długi lub są szkodliwe nawet w małych stężeniach [34]. 

Reaktory beztlenowe są bardziej zaawansowaną metodą oczyszczania ścieków, 

ponieważ nie wymagają napowietrzania, a dodatkowo produkują biogaz. Często wyko-

rzystuje się je do oczyszczania jedynie frakcji stałych. Reaktory beztlenowe to cysterny 

z ujściem gazu na szczycie. Produkowany biogaz może zostać wykorzystany 

w oczyszczalni lub sprzedawany jako paliwo. W procesie beztlenowym powstaje 

niewiele biomasy (nawet do 12 razy mniej w porównaniu z procesem tlenowym). 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu w ściekach oczyszczonych na obydwa sposoby jest 

bardzo zbliżone. Przewagą metody tlenowej jest krótszy czas potrzebny na maksymalne 

oczyszczenie i większa wydajność w pozbywaniu się składników organicznych. Obra-

zowe porównanie tych procesów jest przedstawione na rycinie 1. Tak oczyszczony 

materiał zawiera jeszcze znaczącą ilość materii organicznej oraz pierwiastki biogenne. 

Z tego powodu, należy przeprowadzić trzecią fazę oczyszczania z tych właśnie 

zanieczyszczeń [35]. 

Osad może być rozkładany przez kilka dni. Do materiału w celu zwiększenia 

efektywności rozkładu można dodać enzymy hydrolityczne na początku obróbki. Poza 

zwiększeniem efektywności, dzięki enzymom zmniejsza się ilość patogenów w osadzie, 

a taki osad w procesie fermentacji jest w stanie zapewnić więcej biogazu. Niestety 

rozkład beztlenowy jest wrażliwy między innymi na temperaturę. 

Ogromnym problemem w mikrobiologicznym oczyszczaniu ścieków jest ich 

ogrzewanie w regionach, gdzie występują niskie temperatury. Dzięki zastosowaniu 

organizmów metanogennych z chłodnych regionów można ograniczyć taką konieczność. 

W związku z tym, poszukuje się obecnie szczepów psychrofilnych do wykorzystania 

w oczyszczalniach ścieków w niższych temperaturach niż obecnie (między 25°C 

a 45°C). Przewiduje się, że możliwe jest uzyskanie identycznej wydajności przy 

temperaturach bliskich 0°C. Mikroorganizmy są wykorzystywane w oczyszczaniu 
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ścieków w ogromnej mierze w krajach o temperaturach suboptymalnych dla obecnie 

wykorzystywanych mikroorganizmów. Priorytetem w rozwoju technologii mikrobio-

logicznego oczyszczania ścieków jest poszukiwanie mogących je zastąpić psychrofili. 

Organizmy takie są odnajdowane tam, gdzie obserwuje się mikrobiologiczne wytwa-

rzanie metanu. Szczepy takie są izolowane, badane w laboratoriach i mają szansę trafić 

do oczyszczalni ścieków na terenach umiarkowanych i chłodnych [36].  

 

 

Rycina 1. Porównanie tlenowego i beztlenowego oczyszczania ścieków [35] 

Analiza zużycia energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków w Brnie pokazuje jak 

duża część energii jest poświęcana na ogrzewanie ścieków. W roku 2019, przy zasto-

sowaniu nowoczesnych technik optymalizacji zużycia energii, oczyszczalnia zużywała 

259 151 kWh rocznie co odpowiada 205 tonom CO2 emitowanym do atmosfery przez 

miasto z około 380 000 mieszkańców [37, 38]. Warto również pamiętać, że nie wszy-

stkie oczyszczalnie korzystają z tego typu technik i mogą zużywać w związku z tym 

nawet dwa razy więcej energii [39]. Ekstrapolując dane z oczyszczalni w Brnie, 
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populacja Polski w 2019 roku stosując tego typu technologię oczyszczania ścieków 

zużyła około 25 900 100 kWh energii, co odpowiada emisji 20 500 ton CO2 [40]. 

W tym kontekście zastosowanie organizmów psychrofilnych, które nie wymagają 

ogrzewania do efektywnego oczyszczania ścieków przyniosłoby realne oszczędności 

zarówno energetyczne, jak i środowiskowe. 

7. Podsumowanie 

Mikroorganizmy są często wykorzystywane jako źródło enzymów, niemniej orga-

nizmy termofilne i psychrofilne cechują się specyficznymi cechami, które sprawiają, że 

znajdują one zastosowanie w bardzo specyficznych gałęziach przemysłu. Dzięki licznym 

przystosowaniom, enzymy termofilne mogą być wykorzystywane w procesach techno-

logicznych wymagających zastosowania wysokich temperatur. Mnogość zastosowań 

termozymów rozciąga się od biologii molekularnej po produkcję proszków do prania. 

Enzymy psychrofilne z drugiej strony mogą zmienić procesy technologiczne niewyma-

gające konkretnych temperatur w celu oszczędności energii zużywanej na ogrzewanie. 

Wykorzystanie organizmów psychrofilnych jest w stanie realnie obniżyć emisję gazów 

cieplarnianych do atmosfery, a jednocześnie obniżyć koszty ich użycia. 
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Praktyczne zastosowanie enzymów pozyskiwanych z mikroorganizmów 

termofilnych i psychrofilnych 

Streszczenie 

Organizmy żyjące w ekstremalnych warunkach muszą być przystosowane biochemicznie do specy-

ficznych warunków środowiska. Ich białka muszą być aktywne w specyficznym zakresie temperatur. 

Enzymy ze środowisk ekstremalnych mogą okazać się przydatne w przemyśle, gdzie pożądane jest stoso-

wanie konkretnych temperatur. W pracy zostały omówione mikroorganizmy termofilne i psychrofilne jako 

źródło takich białek. 

Organizmy termofilne żyją i rozwijają się w temperaturach od 55°C do 121°C. Wiele z nich to archeony 

występujące w wodach ogrzewanych geotermalnie oraz w rozkładającej się materii. Ponieważ białka mają 

tendencję do denaturacji w wysokich temperaturach, termofile wyewoluowały białka zaadaptowane do 

takich warunków. Występują w nich często choćby liczne wewnętrzne mostki solne i inne czynniki stabili-

zujące. Powszechnie znanym przykładem termostabilnego białka jest polimeraza Taq. Inne termostabilne 

polimerazy, takie jak Tma SSB lub Tne SSB, znajdują zastosowanie w biotechnologii. Różnorodne hydrolazy 

występujące w termofilach mogą być stosowane w przetwórstwie roślin, produkcji detergentów i środków 

czystości. Proteazy mogą być używane do produkcji detergentów, plastein oraz specyficznych związków 

chemicznych, amylazy są cennym enzymem w przemyśle cukrowniczym, ksylanazy są używane głównie 

w produkcji papieru, celulazy w przemyśle gorzelniczym, przetwórstwie owocowym, a lipazy są wyko-

rzystywane w przemyśle spożywczym i chemicznym. Wymienione enzymy są również wykorzystywane 

w oczyszczaniu ścieków. 

Chociaż wydajność termostabilnych enzymów jest imponująca, enzymy psychrofilne zyskują coraz więcej 

uwagi, ponieważ ich stosowanie nie wymaga ogrzewania. Psychrofile żyją w środowiskach poniżej 15°C 

i można je znaleźć w ekosystemach od umiarkowanie ciepłych do tak zimnych jak lodowce Antarktyki. 

http://www.britannica.com/technology/wastewater-treatment
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/rezydenci-ludnosc-rezydujaca,19,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/rezydenci-ludnosc-rezydujaca,19,1.html
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Zastosowanie ich enzymów jest podobne jak w przypadku innych enzymów, ale stosując je w niskich tem-

peraturach można uzyskać ogromne oszczędności energii, ponieważ proces ogrzewania nie jest potrzebny. 

Ich codziennym zastosowaniem byłoby choćby obniżanie temperatury prania oraz brak potrzeby ogrzewania 

oczyszczalni ścieków. W ten sposób można zmienić całe procesy technologiczne na pracę w niższych 

temperaturach. 

Słowa kluczowe: ekstremofile, termofile, psychrofile, enzymy, biotechnologia 

Practical application of enzymes obtained from thermophilic and psychrophilic 

microorganisms 

Abstract 

Organisms living in extreme conditions must be biochemically adapted to specific environmental 

conditions. Their proteins must be active in a specific temperature range. Enzymes from extreme environ-

ments may are useful in industries where specific temperatures are used. The article discusses thermophilic 

and psychrophilic microorganisms as a source of such proteins. 

Thermophilic organisms live and thrive at temperatures ranging from 55°C to 121°C. Many of them are 

archaea found in geothermally heated waters and decaying matter. Since proteins tend to denature at high 

temperatures, thermophiles have evolved proteins adapted to such conditions. They often contain numerous 

internal salt bridges and other stabilizing factors. A commonly known example of a thermostable protein is 

Taq polymerase. Other thermostable polymerases such as Tma SSB or Tne SSB found application in 

biotechnology. Various hydrolases found in thermophiles can be used in plant processing, the production 

of detergents and cleaning agents. Proteases can be used in the production of detergents, plastins, and 

specific chemical compounds, amylases are a valuable enzyme in the sugar industry, xylanases are mainly 

used in the production of paper, cellulases are used in the distillery, fruit processing, and lipases are used in 

the food and chemical industries. All mentioned enzymes are also used in wastewater treatment. 

While the efficiency of thermostable enzymes is impressive, psychrophilic enzymes are gaining more and 

more attention because their use does not require heating. Psychrophiles live in environments below 15°C 

and can be found both in moderately warm climate and as cold ecosystems as the Antarctic glaciers. The 

use of their enzymes is similar to that of other enzymes, but by using them at low temperatures, enormous 

energy savings can be achieved as no heating process is needed. Their everyday use can be for example 

lowering the washing temperature and no need to heat the sewage treatment plants. In this way, it is 

possible to change entire technological processes to work at lower temperatures. 

Keywords: extremophiles, thermophiles, psychrophiles, enzymes, biotechnology 
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Zastosowanie inhibitorów ureazy  

do redukcji emisji amoniaku z nawozu RSM
®
  

1. Wprowadzenie 

Enzymy, zwane także katalizatorami układów biologicznych, a nawet wprost urzą-

dzeniami molekularnymi, w większości są białkami. Monopol ten łamany jest przez 

katalityczne cząsteczki RNA. Jednym z takich enzymów jest enzym ureazy. Jest to 

enzym z klasy hydrolaz, który w obecności wody katalizuje rozkład mocznika na 

amoniak i dwutlenek węgla. Enzym ureazy charakteryzuje więc duża specyficzność 

pod względem katalizowanej reakcji, jak i wyboru jej substratów. Historycznie enzym 

ureazy, który był pierwszym otrzymanym w formie krystalicznej, stanowił niejako 

poligon do licznych badań. Eksperymenty na enzymach ureazy opisujące kinetykę 

i mechanizm jej działania, takie jak badające centra niklowe enzymu, wskazały iż 

ureaza zestawia substraty w optymalnej orientacji przestrzennej [1-4]. Pozwala to na 

tworzenie i rozrywanie wiązań chemicznych.  

Istotą działania enzymów w reakcji katalizowanej jest stabilizacja stanów przejścio-

wych, które w przebiegu danej reakcji są stanami o najwyższej energii. W ten sposób 

enzym ureazy decyduje niejako, która z potencjalnie możliwych reakcji chemicznych 

zostanie zrealizowana. Jak ma to miejsce w przypadku tych katalizatorów, tak i w przy-

padku enzymów, należy pamiętać, iż nie przesuwają one stanu równowagi reakcji 

chemicznej, a jedynie przyspieszają jego osiągnięcie. Enzymy natomiast przyspieszają 

reakcję chemiczną przez obniżenie bariery aktywacji, ponieważ połączony z substratem 

reakcji enzym stwarza nową drogę reakcji, dla której energia stanu przejściowego jest 

niższa [5]. Ureaza posiada te umiejętności i jako enzym została ujęta w Enzyme 

nomenclature database pod numerem E.C. 3.5.1.5. [6].  

Nawóz RSM
®
 to wysoko skoncentrowany nawóz azotowy, oferowany jako roztwór 

saletrzano-mocznikowy w trzech stężeniach azotu ogólnego, tj. 28% N, 30% N, 32% 

N. Dzięki swojej kompozycji RSM
® 

zawiera trzy formy azotu: azotanową, amonową 

i amidową. Dzięki płynnej formie i zastosowaniu aplikacji w formie oprysku znacznie 

przyspieszone jest przyswajanie azotu przez rośliny oraz jego równomierne rozprowa-

dzenie. RSM
®
 charakteryzuje także wysoka skuteczność działania w okresach suszy, 

co zasadniczo odróżnia go od form granulowanych nawozów sztucznych. Nie bez 

znaczenia jest także konkurencyjna cena nawozu RSM® w porównaniu do klasycznego 

granulowanego nawozu azotowego (zawierającego maksymalnie dwie formy azotu) [7]. 

Azot jest bezsprzecznie potrzebny do wzrostu roślin. Reakcje hydrolizy mocznika, 

nitryfikacji oraz denitryfikacji, skutkujące powstawaniem lotnych form azotu, takich 

jak NH3, N2O i NO oraz jonowych NO2
- 
i NO3

-
, są wysoce niepożądane. Tracone są 

składniki pokarmowe zawarte w nawozie, ale także zanieczyszczeniu ulega środo-

wisko naturalne. W reakcji hydrolizy mocznika, katalizowanej przez enzym ureazy, 

powstaje dwutlenek węgla, który jest głównym gazem cieplarnianym. Sztuczne nawozy 

                                                                
1 mateusz.marczewski@pwr.edu.pl, Szkoła Doktorska, Politechnika Wrocławska. 



 

Mateusz Marczewski 

 

42 

azotowe są dziś zbyt ważne dla wyżywienia rosnącej populacji ludzkiej, dlatego wybrano 

strategię zapobiegawczą przez wprowadzanie różnego rodzaju inhibitorów. Inhibitory 

ureazy w szczególności mają za zadanie umożliwienie pełniejszego wykorzystania 

azotu amidowego (pochodzącego z mocznika) przez rośliny. Należy pamiętać, iż 

ureaza odpowiedzialna za uwalnianie azotu do środowiska jest także jednym z kluczo-

wych elementów umożliwiających zasilanie roślin w azot pochodzący z mocznika. 

Zbyt intensywna inhibicja enzymu (tak jak inhibicja nieodwracalna) może skutkować 

odcięciem roślin od tego źródła składnika pokarmowego. 

Opracowanie nowego inhibitora spełnić ma dwojakie cele. Podstawowy to ochrona 

środowiska naturalnego przed nadmiarowym obciążeniem emitowanym w procesie 

hydrolizy mocznika amoniakiem. Drugorzędny cel to obniżenie ilości koniecznego do 

aplikacji nawozu RSM
®
 co wprost podnosi konkurencyjność produkcji rolnej. Parado-

ksalnie wydawać się może, iż cele te sprzeczne są z filozofią maksymalizacji rentow-

ności producenta nawozu poprzez wzrost produkcji. Nowe regulacje dotyczące opłat za 

emisję gazów cieplarnianych, wzrastające opłaty za użytkowanie środowiska naturalnego 

oraz nośników energii takich jak gaz ziemny skłaniają jednak do opracowywania 

inteligentnych produktów nawozowych. Nawozy takie dotychczas definiowane jako 

nawozy dostosowane do rodzaju gleby, aktualnych potrzeb roślin ich gatunku oraz 

fazy rozwojowej, dziś sięgają już inteligentnych rozwiązań dotyczących produktów 

nawozowych o spowolnionym i kontrolowanym uwalnianiu makro- i mikroskładników 

odżywczych. 

2. Regulacje prawne 

Podstawowym aktem prawnym, kształtującym rynek nawozowy państw człon-

kowskich Wspólnoty Europejskiej, jest Rozporządzenie (WE) NR 2003/2003 Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów [8]. 

Ustawodawca podaje triamid N-(n-butylo)tiofosforowy jako dopuszczalny inhibitor 

ureazy w zastosowaniach nawozowych. Sztywno określono także zakres minimalnej 

i maksymalnej zawartości inhibitora jako procent masy całkowitego azotu, obecnego 

jako azot mocznikowy. Rozporządzenie jasno wskazuje, do których nawozów dopusz-

czalne jest dodawanie inhibitora ureazy. Są to [8]: 

 nawozy nieorganiczne proste zawierające podstawowe składniki pokarmowe, 

w szczególności nawozy azotowe, takie jak azotan wapnia (saletra wapniowa), 

azotan wapnia i magnezu (saletra wapniowo-magnezowa), azotan magnezu, azotan 

sodu (saletra sodowa), saletra chilijska, cyjanamid wapnia, cyjanamid wapnia azoto-

wany, siarczan amonu, azotan amonu lub azotan amonu z wypełniaczem, siarczano-

azotan amonu, siarczanoazotan magnezu, nawóz azotowy z zawartością magnezu, 

mocznik, kroton ylideno dimocznik (inaczej crotodur), izobutylideno dimocznik, 

ureaform (polikondensat mocznika z formaldehydem mrówkowym), siarczan 

mocznikowo-amonowy, nawóz azotowy zawierający krotonylideno dimocznik, 

nawóz azotowy zawierający izobutylideno dimocznik, nawóz azotowy zawierający 

ureaform;  

 wieloskładnikowe nawozy nieorganiczne zawierające podstawowe składniki pokar-

mowe, w szczególności nawozy NPK (nawozy, które charakteryzuje zawartość 

całkowita nie mniejsza niż 20% (m/m) składników nawozowych, takich jak N, P2O5 
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oraz K2O (zawartość poszczególnych składników pokarmowych zaś nie mniejsza 

niż 3% N, 5% P2O5 oraz 5% K2O), takie jak nawozy NPK zawierające kroto-

nylideno dimocznik lub izobutylideno dimocznik lub ureaform;  

 wieloskładnikowe nawozy nieorganiczne zawierające podstawowe składniki 

pokarmowe, w szczególności nawozy NP (nawozy, które charakteryzuje zawartość 

całkowita nie mniejsza niż 18% (m/m) składników nawozowych takich jak N oraz 

P2O5 (zawartość poszczególnych składników pokarmowych zaś nie mniejsza niż 

3% lub 5% N oraz 5% P2O5);  

 wieloskładnikowe nawozy nieorganiczne zawierające podstawowe składniki pokar-

mowe, w szczególności nawozy NK (nawozy, które charakteryzuje zawartość 

całkowita nie mniejsza niż 18% (m/m) składników nawozowych, takich jak N oraz 

K2O (zawartość poszczególnych składników pokarmowych zaś nie mniejsza niż 3% 

lub 5% N oraz 5% K2O);  

 nawozy nieorganiczne płynne w szczególności nawozy płynne jednoskładnikowe, 

takie jak roztwór nawozu azotowego (nawóz, który charakteryzuje zawartość całko-

wita azotu nie mniejsza niż 15% (m/m)), roztwór saletrzano-mocznikowy (nawóz, 

który charakteryzuje zawartość całkowita azotu nie mniejsza niż 26% (m/m)), 

roztwór azotanu wapnia (nawóz, który charakteryzuje zawartość całkowita azotu 

nie mniejsza niż 8% (m/m)), roztwór azotanu magnezu (nawóz, który charakte-

ryzuje zawartość całkowita N nie mniejsza niż 6% (m/m) oraz MgO 9% (m/m)), 

zawiesina azotanu wapnia (nawóz, który charakteryzuje zawartość całkowita N nie 

mniejsza niż 8% (m/m) oraz CaO 14%(m/m)), roztwór nawozu azotowego 

z ureaformem (nawóz, który charakteryzuje zawartość całkowita N nie mniejsza niż 

18% (m/m)), zawiesina nawozu azotowego z ureaformem (nawóz, który charakte-

ryzuje zawartość całkowita N nie mniejsza niż 18% (m/m));  

 wieloskładnikowe nawozy nieorganiczne płynne NPK (nawozy, które charakte-

ryzuje zawartość całkowita nie mniejsza niż 15% (m/m) składników nawozowych, 

takich jak N, P2O5 oraz K2O (zawartość poszczególnych składników pokarmowych 

zaś nie mniejsza niż 2% N, 3% P2O5 oraz 3% K2O);  

 wieloskładnikowe nawozy nieorganiczne płynne NP (nawozy, które charakteryzuje 

zawartość całkowita nie mniejsza niż 18% (m/m) składników nawozowych, takich 

jak N oraz P2O5 (zawartość poszczególnych składników pokarmowych zaś nie 

mniejsza niż 3% N oraz 5% P2O5);  

 wieloskładnikowe nawozy nieorganiczne zawiesinowe NP (nawozy, które charakte-

ryzuje zawartość całkowita nie mniejsza niż 18% (m/m) składników nawozowych, 

takich jak N oraz P2O5 (zawartość poszczególnych składników pokarmowych zaś 

nie mniejsza niż 3% N oraz 5% P2O5);  

 wieloskładnikowe nawozy nieorganiczne płynne NK (nawozy, które charakteryzuje 

zawartość całkowita nie mniejsza niż 15% (m/m) składników nawozowych, takich 

jak N oraz K2O (zawartość poszczególnych składników pokarmowych zaś nie 

mniejsza niż 3% N oraz 5% K2O);  

 wieloskładnikowe nawozy nieorganiczne zawiesinowe NK (nawozy, które charak-

teryzuje zawartość całkowita nie mniejsza niż 18% (m/m) składników nawozowych, 

takich jak N oraz K2O (zawartość poszczególnych składników pokarmowych zaś 

nie mniejsza niż 3% N oraz 5% K2O).  
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3. Inhibitory ureazy  

3.1. Fosforoamidy jako dopuszczone prawnie inhibitory ureazy 

Ureaza występująca u roślin jest heksamerem o identycznych łańcuchach. Wystę-

pująca zaś u bakterii składa się z dwóch lub trzech różnych podjednostek, opisywanych 

α, β, i γ. Enzym wiąże dwa jony niklu na podjednostkę (jest metaloenzymem) i posiada 

strukturalne podobieństwo do innych hydrolaz zależnych od metali (np. adenozyny) [9]. 

Historycznie obserwowano różnorodne substancje, które obniżały aktywność ureazy, 

wśród nich zgodnie z przewidywaniami dotyczącymi aktywności enzymatycznej, znaj-

dują się analogi mocznika współzawodniczące z mocznikiem o aktywne centra ureazy. 

Bardzo ogólnie w badaniach nad hydrolizą mocznika w glebie stwierdzano także, iż 

aktywność enzymu zależy mocno od właściwości fizykochemicznej gleby (zawartość 

węgla i azotu w biomasie drobnoustrojów), rodzaju powierzchni, temperatury oraz pH. 

Niemniej aktywność ureazy hydrolizującej mocznik także wpływa na te właściwości. 

Bezpośrednim skutkiem uwalniania amoniaku jest wzrost pH środowiska glebowego. 

Badacze zwrócili uwagę nie tylko na różnorodne związki organiczne, których obecność 

obniżała aktywność enzymatyczną ureazy, ale także jony metali. Obecne w odegra-

dowanych poprzemysłowych glebach, jony metali, takich jak Hg
2+

, Cd
2+

, As
+
, Cu

2+
, Zn

2+
, 

wpływają inhibitująco na ureazę. Umożliwia to budowę biowskaźników zdrowotności, 

jakości i żyzności gleby w oparciu o aktywność między innymi tego enzymu [10-12]. 

Fosforoamidy, jako niewielka reprezentacja możliwych do zastosowania w roztworach 

wodnych wysokonasyconych nawozów azotowych związków chemicznych, znalazła 

zastosowanie jako inhibitory ureazy [10]. Przedstawicielem tej grupy, która znalazła 

uznanie na rynku komercyjnym i zgodę ustawodawcy, jest triamid kwasu N-(n-butylo)-

tiofosforowego (NBPT). 

Jego mieszanina z triamidem kwasu N-(n-propylo)tiofosforowego (NPPT) obecna 

w ofercie komercyjnej dedykowanej roztworom nawozów mocznikowych to między 

innymi produkty, które w kartach charakterystyki informują o składzie:  

 produkt komercyjny BAS02507D firmy BASF
®
 (18,75% NBPT + 6,26% NPPT); 

 produkt komercyjny BAS02508D firmy BASF
®
 (18,94% NBPT + 6,31% NPPT); 

 produkt komercyjny moNolith46
®
 (  21% NBPT + 6,31% NPPT +  63,2% glikol 

propylenowy); 

 produkt komercyjny StabilureN30
®
 (NBPT + monometyloeter glikolu dwupro-

pylenowego). 

Z uwagi na właściwości wysokoskoncentrowanych roztworów nawozowych konie-

czne jest opracowywanie komplementarnych rozpuszczalników. Składników inhibitu-

jących ureazę nie nanosi się tu na granule nawozu, a rozprowadza w roztworze wodnym, 

charakteryzującym się dużą gęstością oraz lepkością. W odróżnieniu od powierzchni 

granuli, gdzie stabilność fosforoamidów nie stanowi problemu, roztwór RSM
®
 może 

powodować jej obniżenie. Dlatego dobranie odpowiedniego rozpuszczalnika, a nawet 

jego formulacji (formy użytkowej), jest podstawowym zagadnieniem, obok składu, 

który jest dziś konieczny dla opracowania skutecznego inhibitora ureazy.  

Kolejnym fosforoamidem, którego możliwości inhibitujące ureazę potwierdzono na 

etapie badań na wyższym nawet niż NBPT poziomie użyteczności, jest triamid kwasu 

n-(2-nitrofenylo) fosforowego (2-NPT) [10]. Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 
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223/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów dodano 2-NPT obok NBPT do 

listy zatwierdzonych inhibitorów ureazy o zastosowaniu nawozowym [13]. 

W Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym 

(ELINCS), który wykorzystywany jest przez Unię Europejską do identyfikacji dostęp-

nych w handlu substancji chemicznych, NBPT figuruje pod numerem 435-740-7 [14]. 

Wraz z rozwojem rynku chemicznego system ten zastąpił Europejski wykaz notyfiko-

wanych substancji chemicznych (EINECS), w którym to 2-NPT zarejestrowano pod 

numerem 477-690-9 [15]. Od 2007 roku państwa członkowskie posługują się już 

kolejnym systemem rejestracji, oceny i autoryzacji chemikaliów (REACH), gdzie 

zapewne niedługo dodane będą kolejne inhibitory ureazy [13]. 

W rozporządzeniu ustalono zakres zawartości inhibitora ureazy, zależnie od procentu 

masy całkowitego azotu, obecnego jako azot mocznikowy odpowiednio minimalnie 0,09 

oraz maksymalnie 0,20 dla NBPT oraz minimalnie 0,04 oraz maksymalnie 0,15 dla  

2-NPT [8, 13]. Tak przyrównane zapisy dla obydwu związków chemicznych wprost 

wskazują, który charakteryzuje się większą zdolnością inhibitującą enzym ureazy.  

3.2. Mechanizm działania NBPT 

W środowisku naturalnym triamid kwasu N-(n-butylo)tiofosforowego wprowa-

dzony do gleby, pod wpływem mikrobioty glebowej, przechodzi w formę określaną 

jako okso-NBPT, czyli N-(n-bytlo)fosforotriamid (NBPTO). Dopiero ten związek 

wykazuje dużą zdolność do hamowania aktywności ureazy. Należy zatem przy kom-

pozycji inhibitora ureazy do wysoko skoncentrowanych roztworów nawozowych 

uwzględnić niejako konieczność tej przemiany [16]. 

Inhibicja ureazy następuje, jak wykazały badania krystalograficzne, dobrze dla 

fosforoamidów jedynie, gdy co najmniej jeden z atomów tlenu związany jest z centralnym 

atomem fosforu. Konieczna jest więc utrata jednej z grup amidowych oraz powstanie 

stanu określanego mianem równowagi wstępnej, dla której wartość stałej udało się 

oznaczyć. Powstała w taki sposób cząsteczka zdolna jest do szybkiego i efektywnego 

łączenia się z centrum niklowym enzymu ureazy [17]. 

Kolejnym zagadnieniem, które należy uwzględnić przy komponowaniu inhibitora 

ureazy dla zastosowania nawozowego, jest zapis w przytaczanym już rozporządzeniu, 

stanowiący, iż po 14 dniach od aplikacji aktywność inhibitora nie powinna opaść poniżej 

20% wartości początkowej. Pomocna przy rozwiązaniu tego problemu może okazać 

się norma PN-EN 16651:2015-09 Oznaczanie triamidu kwasu N-(n-butylo)tiofosforo-

wego (NBPT) i triamidu kwasu N-(n-propylo)tiofosforowego (NPPT) [18]. Metoda 

z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Pozwala ona 

zarówno ilościowo, jak i jakościowo śledzić zmiany, jakim podlega NBPT w nawozach 

azotowych. 

3.3. Oznaczenie aktywności NBPT w roztworze RSM
® 

 

Dla określenia aktywności inhibitora ureazy zastosowano metodykę badań, opartą 

o absorpcję amoniaku, ulatniającego się z próbki RSM
®
, umieszczonej na powierzchni 

gleby. W specjalnej komorze wymuszono stały i stabilny przepływ powietrza nad 

powierzchnią gleby, na którą naniesiono roztwór RSM
®
 wraz z inhibitorem ureazy.  
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Rysunek 1. Komora umożliwiająca przepływ powietrza nad próbą gleby z naniesioną na nią próba RSM® 

[opracowanie własne] 

Powietrze następnie kierowano do płuczek z roztworem absorbentu. Roztwory 

badano przy pomocy chromatografu jonowego, oznaczając zawartość jonu amonowego.  

Z uwagi na czysto prototypowy charakter zestawu badawczego, wykonano także 

próbę dla naważki o skrajnej wielkości. Wykonano pomiar dla hydrolizy mocznika 

z roztworu 40 g RSM
®
. Tak duża ilość nawozu naniesiona na próbę gleby jest dla niej 

toksyczna. 

 

Rysunek 2. Przebieg hydrolizy mocznika pochodzącego z RSM® [opracowanie własne] 

Wykonano także wstępne pomiary dla określonych dodatków stałego NBPT do 

RSM
®
. 

Przeprowadzone eksperymenty potwierdzają inhibitujące działanie NBPT także 

w roztworach wysokonasyconych roztworów nawozowych RSM
®
. Eksperymentalnie 

potwierdzono także trudne w przeprowadzeniu rozpuszczenie NBPT w roztworach 

wodnych. 
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Rysunek 3. Porównanie przebiegu hydrolizy mocznika pochodzącego z RSM® w odniesieniu do prób 
zawierających dodatek inhibitora ureazy NBPT [opracowanie własne] 

Zrealizowana praca własna, w tym zarówno element koncepcyjny, konstrukcyjny, 
jak i badawczy otwierają ścieżkę badania potencjalnych inhibitorów oraz ilości ich 
dodatku w nawozie RSM

®
. Pozyskane w ten sposób dane stanowią o użyteczności 

skądinąd prostej metody badawczej. Sama metoda poprzez proste modyfikacje podatna 
jest na alternatywne zastosowania, takie jak opracowanie inhibitorów nitryfikacji itp.  

Otrzymane w ten sposób dane posłużyć mogą do wyznaczenia tak zwanej poło-
wicznej maksymalnej wartości stężenia hamującego (IC50). Wskaźnik ten mówi o sile 
działania substancji chemicznej w hamowaniu ureazy. Jest to pomocna miara ilościowa, 
wskazująca ile konkretnego inhibitora jest konieczne do zahamowania in vitro 
hydrolizy mocznika, pochodzącego z roztworu RSM

®
 o 50%. 

3.4. Niepożądane skutki stosowania NBPT 

Badacze już dziś wskazują, iż obecność inhibitora ureazy w nawozie azotowym 
(w szczególności mocznikowym) limituje zdolność pobierania tego składnika pokar-
mowego przez rośliny [19]. Wykazano, iż spada zdolność akumulacji azotu pochodzenia 
mocznikowego w korzeniach roślin uprawnych, takich jak kukurydza. Co bardziej 
niepokojące, w tkankach korzeni roślin, takich jak groch i szpinak, wykryto NBPT. 
Wskazuje to na wchłanianie tego inhibitora przez rośliny i przenikanie go przez błonę 
plazmatyczną korzenia. Potwierdzono także akumulację inhibitora w komórkach roślin, 
która to wprost wpływa na metabolizm roślin poprzez inhibicję ureazy endogennej. 
Prowadzi to kolejno do akumulacji mocznika i obniżenia ilości amoniaku w tkankach 
tych roślin. Negatywny wpływ inhibitora przenosi się dalej, skutkując niską aktyw-
nością syntetazy glutaminowej. Następuje niska ekspresja genów kodujących syntetazy 
glutaminy i asparaginy, które jak się przypuszcza mogą odpowiadać za przyswajanie 
amonu uwalnianego w wyniku hydrolizy cytozolowej mocznika [19]. 

Niepokojącym objawem podawanym przez badaczy, opisującym zastosowanie 
nawozu mocznikowego wraz z inhibitorem ureazy NBPT, jest przypalenie wierz-
chołków liści oraz ich nekrotyczne brzegi. Istnieje podejrzenie, iż jest to skutek 
nagromadzenia mocznika w wyniku działania inhibitora zmieniającego pierwszy etap 
jego asymilacji [20]. 
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4. Podsumowanie  

Wysokoskoncentrowane płynne nawozy azotowe, takie jak RSM
®
, są przykładem 

nowej formy zasilania roślin uprawnych. Z uwagi na konieczność inhibicji ureazy, 

zapisaną w ustawodawstwie nawozowym, producenci poszukują dziś nowych związków 

obniżających aktywność tego enzymu. Wygodny w zastosowaniu nawóz płynny, jakim 

jest RSM
®
, już dziś dostępny z dodatkami, takimi jak siarczan amonu (RSMS

®
), będzie 

zapewne zdobywał nowych klientów, czemu towarzyszyć będzie wzrost zastosowanie 

fosforoamidów (NBPT). Istotne jest rozpatrzenie negatywnych sygnałów napływa-

jących od badaczy, wskazujących na zagrożenia z tym związane.  

Korzystając z prawnie zatwierdzonych związków stosowanych dla nawozów 

granulowanych należy, skoncentrować starania nad skomponowaniem odpowiednich 

dla roztworów wodnych formulacji rozpuszczalników. Badania powinny skupić się 

także nad utrzymaniem aktywności inhibitorów po zastosowaniu nawozu. Uchroni to 

środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem produktami pochodzenia nawozowego, 

zarówno powstałego na skutek nadmiernego działania ureazy, jak i obecności jej 

inhibitorów.  
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Zastosowanie inhibitorów ureazy do redukcji emisji amoniaku z nawozu RSM
®
 

Streszczenie 

Wprowadzenie na szeroką skalę nowych roztworów wysokoskoncentrowanych nawozów saletrzano-

mocznikowych RSM® pociąga za sobą konieczność dostosowania już istniejących inhibitorów ureazy lub 

opracowania nowych. Opracowanie nowego inhibitora i jego formulacji uwzględnić musi wymogi prawne, 

wymogi związane z technologią produkcji nawozu, oraz sygnały badaczy, dotyczące licznych zagrożeń. 

Opracowana metoda badawcza pozwoli na proste porównanie zaproponowanych, innych niż NBPT  

i 2-NPT, inhibitorów ureazy. Umożliwi również porównanie siły inhibicji ureazy oraz stabilności 

inhibitora w roztworach RSM®. 

Słowa kluczowe: enzym, ureaza, RSM®, NBPT, 2-NPT 

Application of urease inhibitors to reduce ammonia emissions from RSM
®
 fertilizer 

Abstract 

The large scale introduction of new solutions of highly concentrated Urea ammonium nitrate fertilizers 

entails the necessity to adapt the already existing urease inhibitors or to develop new ones. The 

development of a new inhibitor and its formulation must take into account legal requirements, requirements 

related to fertilizer production technology, and take into account the signals of researchers regarding 

numerous hazards. The developed research method will allow a simple comparison of the proposed urease 

inhibitors other than NBPT and 2-NPT. It will allow the comparison of urease inhibition strength and 

inhibitor stability in RSM® solutions. 

Keywords: enzyme, urease, RSM®, NBPT, 2-NPT 
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Wpływ azbestu i opakowań po środkach ochrony roślin 

na stan środowiska w gminie Samborzec 

1. Wstęp 

Ogromnym zagrożeniem dla człowieka, przede wszystkim pracującego w kontakcie 

z azbestem oraz środowiska jest pył azbestowy. W Polsce wprowadzono w 1998 roku 

bezwzględny zakaz produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest. Mimo 

wprowadzenia zakazu produkcji, minerał ten nadal stanowi zagrożenie, poprzez 

niewłaściwe użytkowanie wyrobów azbestowych bądź ich nieumiejętny demontaż. 

Podczas wykonywania prac demontażowych, musimy zdawać sobie sprawę z możli-

wości uwalniania się włókien azbestowych. Do emisji przyczynia się erozja, czas, 

czynniki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne. Pył ma właściwości pylico-

twórcze oraz rakotwórcze. Naukowcy uważają go za najbardziej niebezpieczny dla 

zdrowia ludzi pył unoszący się w powietrzu [1]. 

Azbest jest to grupa minerałów o charakterystycznych właściwościach fizyko-

chemicznych, jest odporny na działanie zasad i kwasów. Charakteryzuje się dużą 

elastycznością, wytrzymałością na wysokie temperatury, ale nie przewodzi ciepła. Azbest 

ma budowę włóknistą, w jego skład wchodzą uwodnione krzemiany z domieszką 

metali (aluminium, żelazo, wapń, magnez i sód) [2]. Wdychanie włókien azbestu może 

powodować wiele chorób, takich jak rak płuc, pylica azbestowa oraz międzybłoniak 

(rak opłucnej lub otrzewnej). Przypuszcza się, że kontakt z azbestem może również 

doprowadzić do raka układu pokarmowego, jak również krtani. W ciągu roku w Europie 

odnotowano ogromną ilość zgonów, które były spowodowane chorobami wywołanymi 

przez azbest [3]. W związku z narażenie zdrowia, pracownicy różnych zakładów  

w Polsce otrzymali uprawnienia do bezpłatnych badań profilaktycznych [4, 5]. 

Zgodnie z Ustawą [6], „Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu 

lub usuwaniu wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest jest obowiązany 

zapewnić ochronę pracowników przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu 

zawierającego azbest w szczególności: 

 na podstawie oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej rodzaj i stopień narażenia, 

stosować niezbędne środki ochrony zmniejszającej to ryzyko; 

 kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu w sposób 

określony w przepisach dotyczących badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy” [7].  
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W Polsce, oprócz szkodliwych odpadów takich jak azbest, wytwarzane są również 

ogromne ilości opakowań po środkach ochrony roślin. Ustawa o ochronie roślin [8], 

reguluje przepisy dotyczące: 

 „ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi; 

 dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu oraz substancji aktywnej do 

stosowania w środkach ochrony roślin;  

 zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska, 

które mogą powstać w wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin; 

 organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa”. 

Celem intensywnej produkcji rolniczej jest zwiększenie i poprawa jakości plonów 

przy pomocy środków ochrony roślin. Ich nadmierne lub niewłaściwe stosowanie niesie 

jednak wiele niebezpieczeństw, takich jak daleko idące zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego. Pestycydy są substancjami toksycznymi, o czym świadczy obecność emul-

gatorów, składników biologicznie czynnych, wypełniaczy i substancji pomocniczych, 

które mają niekorzystny wpływ na środowisko. Ta grupa preparatów jest najczęściej 

stosowana w rolnictwie, co wiąże się z ryzykiem zdrowotnym i środowiskowym. 

Substancje te są trwałe i podatne na przemiany w zmiennych warunkach środowisko-

wych. Kumulują się w organizmach i przenikają do ich układu pokarmowego [9]. 

Konsumpcja owoców lub warzyw przed upływem karencji zastosowanego środka 

ochrony roślin prowadzi do zatrucia, a nawet śmierci. Najczęściej wywołuje u ludzi 

reakcje miejscowe, jednak obserwuje się też objawy chorobowe takie jak niepokój, 

zmęczenie, spowolnienie czynności ruchowych, osłabienie pamięci a nawet uszko-

dzenie narządów wewnętrznych, ponadto choroby układu trawiennego, oddechowego, 

odpornościowego oraz limfatycznego. Substancje te są bardzo niebezpieczne dla dzieci 

i kobiet w ciąży. Niewłaściwe i nadmierne stosowanie środków ochrony roślin może 

przyczynić się do zmian nowotworowych, przedwczesnego porodu, zwiększa prawdo-

podobieństwo wystąpienia wad rozwojowych i zmian w układzie nerwowym [10, 11]. 

Zaleganie środków ochrony roślin w glebie negatywnie wpływa na organizmy 

glebowe, przyczynia się do ich obumierania. Substancje te mogą również zahamować 

rozwój drobnoustrojów i wzrost roślin. Stosowanie środków ochrony według zaleceń 

znacznie zmniejsza ryzyko zmian w ilości mikroorganizmów, ale nie zapobiega 

całkowicie ich wyginięciu [12]. 

Większa część społeczeństwa nadal uważa, że stan środowiska przyrodniczego nie 

stanowi zagrożenia i w przyszłości nie grozi nam kataklizm ekologiczny (tsunami, 

trzęsienie ziemi itp.). Ekolodzy natomiast uważają, że pogorszenie jakości środowiska 

jest spowodowane jego zanieczyszczeniem, które prowadzi do zatrucia naturalnych 

systemów oraz zagraża zdrowiu ludzkiemu. Do najważniejszych zagrożeń środowiska 

zalicza się znaczne zmniejszenie różnorodności biologicznej oraz powierzchni 

obszarów czynnych biologicznie. Na terenach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 

przemiany użytkowania ziemi niszczą strukturę przyrody podobnie jak duża chemizacja 

środowiska zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa i przemysłu [13, 14]. 
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2. Cel pracy 

Celem pracy było przeprowadzenie badań oceniających stan środowiska przyrod-

niczego w gminie Samborzec, a zwłaszcza wpływu azbestu i opakowań po środkach 

ochrony roślin na stan środowiska w tej gminie. Została przeprowadzona ankieta, 

dzięki której poznano opinie mieszkańców na temat aktualnego stanu środowiska 

w gminie. Oparto się również na informacjach udostępnionych przez Urząd Gminy 

Samborzec oraz literaturę naukową. 

3. Materiał i metody badań 

3.1. Charakterystyka obszaru badań 

Gmina Samborzec położona jest na terenie województwa świętokrzyskiego 

w południowo-wschodniej części Polski. Teren gminy obejmuje obszar w makroregionie 

Małopolska oraz w mikroregionie Sandomierski. Usytuowana jest na pograniczu 

Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i Kotliny Sandomierskiej, które dzieli Wisła. Biorąc 

pod uwagę różnicę poziomu terenu, w gminie występują gleby o zróżnicowanej żyzności. 

Niewielką część stanowią mady rzeczne powstałe z utworów pyłowych i pyłowo-

ilastych. Dużą część powierzchni gminy stanowią lessy, na których powstały bardzo 

żyzne gleby. Zaliczamy do nich gleby brunatne, płowe oraz czarnoziemy [15, 16]. 

W skład gminy wchodzi 28 sołectw. Powierzchnia wynosi 85 km
2
, stanowi to 16,16% 

powierzchni powiatu i 0,73% województwa. Na podstawie danych statystycznych [17] 

w gminie w 2015 roku mieszkało 8728 osób, gęstość zaludnienia wynosiła 102,7 

osoby/km
2
. W gminie tej zaobserwowano spadek liczby ludności, co najprawdopo-

dobniej spowodowane jest migracją [16]. 

Obszar gminy mieści się w strefie klimatu umiarkowanego, który charakteryzuje się 

wahaniem średniej rocznej temperatury. Najkorzystniejszy klimat panuje w obszarze 

zboczy dolin położonych we wschodniej, zachodniej i południowej części wysoczyzny. 

Średnia roczna temperatura waha się w granicach 7,2-7,5°C. Natomiast średnia suma 

opadów rocznych wynosi 550-650 mm, okres wzrostu i rozwoju roślin wynosi 210 dni 

[15, 16]. 

Gminę Samborzec pokrywa 7400 ha ziemi uprawnej, z czego przeważającą część 

aż 80% powierzchni obejmują sady i warzywniki. Jest to gmina typowo rolnicza 

w której produkuje się dużą ilość owoców i warzyw. Gleby w gminie zaliczają się do  

I-VI klasy bonitacyjnej, z czego 60% stanowią gleby II i III klasy. Warunki klima-

tyczne, jak i żyzność gleby sprzyjają rozwojowi roślin co ma wpływ na wzrost 

produkcji rolniczej. Gleby te mają odczyn lekko kwaśny, zasadowy lub obojętny, 

a wskaźnik bonitacji wynosi 2,06. Rolnicy, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność 

gleb nadmiernie stosują nawożenie, co w późniejszym czasie skutkuje erozją gleb [16, 

18, 19]. 
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Rysunek 1. Położenie gminy Samborzec [https://www.samborzec.pl/asp/pliki/banery/Gmina_mapa.jpg] 

3.2. Metody badań 

3.2.1. Obserwacje własne 

Obserwując gminę Samborzec i jej mieszkańców, można stwierdzić, iż budynki 

mieszkalne są pokryte w przeważającym stopniu blachodachówką, niewiele jest 

azbestowych pokryć (fot. 1). Znacznie więcej jest ich na garażach i chłodniach, które 

powstały po przekształceniu dawnych budynków gospodarczych. 

 

 

Fotografia 1. Pokrycie dachowe azbestem (fotografia własna) 
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Zauważono również pojawiające się kolektory słoneczne. Jest ich niewiele ze 

względu na wysokie koszty montażu. Zdecydowali się na nie mieszkańcy, którzy mają 

duże gospodarstwa rolne i chłodnie. W ten sposób obniżyły się koszty za energię 

elektryczną. 

 

 

Fotografia 2. Instalacja fotowoltaiczna na budynku jednorodzinnym (fotografia własna) 

Przy ujęciach wody nie zauważono pozostawionych opakowań po środkach 

ochrony roślin. Można również zaobserwować, że przy napełnianiu beczki wodą 

niewielu rolników dopuszcza do jej przelania o czym świadczy niewielka kałuża na 

fotografii 3. 

 

 

Fotografia 3. Ujęcie wody dla celów rolniczych (fotografia własna)  
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3.2.2. Badanie ankietowe 

W celu oceny aktualnego stanu środowiska w gminie Samborzec oraz wpływu 

azbestu i opakowań po środkach ochrony roślin na środowisko, przeprowadzono wśród 

mieszkańców gminy Samborzec krótką ankietę (tab. 1). Ankieta dotyczyła występo-

wania na terenie gminy azbestu, świadomości mieszkańców o jego szkodliwości, 

występowanie opakowań po środkach ochrony roślin oraz możliwości ich utylizacji. 

Ankieta była anonimowa i dobrowolna, miała na celu uzyskanie informacji na 

temat istniejącego systemu gospodarki odpadami i tym samym polepszyć jego 

funkcjonowanie na terenie gminy. 

W ankiecie przeprowadzonej w gminie Samborzec, udział wzięło 30 mieszkańców, 

wybranych na potrzeby badań. Ankieterzy na kartkach papierowych zaznaczali 

właściwe dla siebie odpowiedzi.  

Tabela.1. Ankieta wykorzystana do badania oceny stanu środowiska w gminie Samborzec 

Pytania zawarte w badaniu ankietowym 

1. Czy w najbliższej okolicy występują pokrycia dachu azbestem? 
□ tak, na mojej posesji 
□ tak 
□ nie  
2. Czy ma Pan/Pani świadomość jak szkodliwy dla środowiska jest azbest? 
□ tak 
□ nie  
3. Czy wie Pan/Pani, że gmina umożliwia utylizację azbestu? 
□ tak 
□ nie  
4. Jak postępuje Pan/Pani z opakowaniami po środkach ochrony roślin? 
□ oddaję w miejscu zakupu 
□ palę  
□ wyrzucam do pojemników na plastik 
□ inne 
5. Czy ma Pan/Pani świadomość jak szkodliwy wpływ na środowisko mają środki ochrony 
roślin? 
□ tak 
□ nie  
6. Czy stosuje się Pan/Pani do zaleceń zawartych na opakowaniu środków ochrony roślin? 
□ tak 
□ nie  
7. Gdzie Pan/Pani myje beczkę po środkach ochrony roślin? 
□ z dala od zbiorników wodnych/rzek  
□ przy ujęciu wody 
□ w miejscu gdzie nie ma możliwości aby zanieczyszczenia dostały się do wód 
powierzchniowych 
□ inne 
8. Czy przy napełnianiu beczki wodą dopuszcza Pan/Pani do jej przelania? 
□ tak 
□ nie 
9. Płeć 
□ K 
□ M 
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10. Wiek 

□ 20-40 lat 

□ 40-60 lat 

□ > 60 lat 

11. Wykształcenie 

□ podstawowe 

□ średnie 

□ wyższe 

4. Wyniki badań  

Spośród osób biorących udział w ankiecie większość stanowili mężczyźni – 73,3%. 

Odpowiedzi udzieliły osoby w różnej grupie wiekowej. Najwięcej ankietowanych – 

60% było w wieku 20-40 lat, 23,3% w wieku powyżej 60 lat i 16,7% w wieku 40-60 

lat. Pod względem wykształcenia 60% ankietowanych są to osoby o średnim wykształ-

ceniu, 26,7% o wyższym, a 13,3% mają wykształcenie podstawowe. 

4.1. Problem azbestu w gospodarstwach 

Wszyscy respondenci gminy Samborzec odpowiedzieli twierdząco na pytanie 

występowania pokryć dachowych azbestem (rys. 2). Większość z nich przyznała, że na 

własnej posesji posiada azbestowe pokrycia dachu. 

 

Rysunek 2. Odpowiedzi ankietowanych na temat występowania pokryć dachowych azbestem 

Znaczna część ankietowanych ma świadomość jak szkodliwy jest azbest. Niestety 

30% z nich nie wie, jakie mogą być konsekwencje jego dalszego występowania (rys. 3). 

 

Rysunek 3. Świadomość ankietowanych na temat szkodliwości azbestu 
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83,3% badanych przyznało, że wiedzą o możliwości pomocy w utylizacji wyrobów 

azbestowych ze strony gminy. Niewielka część (16,7%) nie miała tej świadomości 

(rys. 4). 

 

Rysunek 4. Odpowiedzi dotyczące utylizacji azbestu przez gminę 

Większość respondentów gminy Samborzec przyznała, że posiada azbestowe 

pokrycia dachu na własnej posesji i wie o możliwości pomocy gminy w utylizacji 

azbestu. Niestety 30% z nich nie jest świadoma szkodliwości azbestu i nie wie, że 

może gmina pomóc w jego utylizacji. 

4.2. Środki ochrony roślin, utylizacja opakowań, zapobieganie 

zanieczyszczeniu środowiska  

Nieznaczna część badanych (36,7%) przyznała, że opakowania po środkach ochrony 

roślin oddaje w miejsce zakupu. 33,3% ankietowanych wrzuca je do pojemników na 

plastik, 23,3% uczestników ankiety je pali (rys. 5). 

 

Rysunek 5. Postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin 

Pojedyncze osoby wyrzucają opakowania do osobnego worka oraz papierowe 

opakowania palą, natomiast plastikowe odpady składają do worka na plastik. 
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Rysunek 6. Świadomość badanych na temat szkodliwości środków ochrony roślin na środowisko 

73,3% respondentów wie, jak szkodliwe dla środowiska są środki ochrony roślin, 

a 26,7% badanych nie ma świadomości o ich wpływie na środowisko (rys. 6). 

Znaczna część uczestników badania (83,3%) przyznała, że stosuje się do zaleceń 

zawartych na opakowaniach środków ochrony roślin. Niestety 16,7% ankietowanych 

tego nie robi, czym pogarsza stan środowiska (rys. 7). 

 

Rysunek 7. Stosowanie się do zaleceń zawartych na opakowaniu środków ochrony roślin 

40% ankietowanych, beczki po środkach ochrony roślin, myje w miejscu, gdzie nie 

ma możliwości, aby zanieczyszczenia dostały się do wód powierzchniowych. 26,7% 

badanych myje z dala od zbiorników wodnych/rzek, 23,3% respondentów myje beczki 

przy ujęciu wody. Mały odsetek uczestników badania myje poza podwórkiem lub nie 

myje wcale (rys. 8). 
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Rysunek 8. Miejsca, w których ankietowani myją beczki po środkach ochrony roślin 

Zdecydowana większość badanych (86,7%) nie dopuszcza do przelania beczki 

podczas jej napełniania, natomiast 13,3% ankietowanych nie uważa przy napełnianiu 

beczki wodą, co powoduje, że dopuszczają do jej przelania (rys. 9). 

 

Rysunek 9. Odpowiedzi dotyczące przelania beczki wodą przy napełnianiu. 

Zdecydowana większość ankietowanych wie jak szkodliwe dla środowiska są środki 

ochrony roślin dlatego stosują się do przestrzegania przepisów w opryskiwaniu. Oddają 

opakowania do punktu zakupu herbicydów. Nie przelewają beczek wodą przy ujęciach 

wody, myją beczki w miejscach bezpiecznych dla środowiska. Mniejsza część – 26,7% 

nie ma świadomości o szkodliwym wpływie środków ochrony roślin na środowisko, 

dlatego nie stosują się do zaleceń zawartych na opakowaniu. Przelewają beczki wodą, 

myją je przy ujęciach wody. Opakowania po herbicydach palą lub oddają wraz 

z innym plastikiem. 

5. Dyskusja wyników badań 

Polska, wstępując w szeregi państw Unii Europejskiej, zgodziła się na przestrzeganie 

postanowień tej organizacji. Zawarte dyrektywy dotyczą zakazu obrotu materiałami 

azbestowymi, ale również ich produkcji. Azbest uznano jako produkt szkodliwy, 

mający działanie kancerogenne. Przepisy prawne obowiązujące aktualnie w naszym 

kraju szczegółowo określają w jaki sposób mamy postępować z wyrobami azbestowymi. 

Tyczy się to oceny stanu technicznego, zabezpieczeniu, pakowaniu, transportu, usuwaniu 

oraz odpowiednim składowaniu [20].  
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 Do najważniejszych aktów prawnych regulujących zasady obchodzenia się 

z odpadami azbestowymi w Polsce należą m.in. ustawa o odpadach [21], o przewozie 

towarów niebezpiecznych [22] oraz m.in. ustawa w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystania wyrobów zawierających azbest [23]. 

Przez niekorzystny wpływ, azbest został zaliczony do dziesięciu najgroźniejszych 

substancji zanieczyszczających na świecie. „Niebezpieczna substancja chemiczna 

o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka” – tak został określony azbest 

w wykazie przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej [24]. 

Sposobem na przyśpieszenie pozbywania się azbestu było wprowadzenie instru-

mentu umożliwiającego usuwanie wyrobów azbestowych z własnych gospodarstw bez 

korzystania, wyspecjalizowanych firm. W tym celu, został przygotowany szczegółowy 

wykaz zadań legislacyjnych oraz przeznaczenie środków finansowych na odpowiednie 

szkolenia. Warunkiem koniecznym do przeprowadzania procesu usuwania na własną 

rękę było ukończenie szkolenia oraz posiadanie przedmiotów ograniczających kontakt 

z włóknami azbestowymi, a wykonywane prace musiały być okazjonalne. Usunięcie 

wyrobów przyniesie korzyści, tj. zmniejszenie emisji włókien czy też poprawę 

wyglądu budynków oraz ich stanu technicznego [24]. 

Określenie średnich potencjalnych wskaźników wytwarzania odpadów zawierających 

azbest przez mieszkańca jest pomocnym narzędziem dla prognozowania wielkości 

wytwarzania na konkretnym obszarze. Obliczone średnie wartości potencjalnych 

wskaźników na obszarach wiejskich poszczególnych województw mogą znaleźć 

zastosowanie w szacowaniu skali powstawania odpadów w gminach, gdzie nie była 

prowadzona inwentaryzacja. Należy jednak podkreślić, że są to wskaźniki uśrednione, 

a szczegółowe rozpoznanie ilości odpadów potencjalnie powstających na obszarach 

poszczególnych gmin powinno być prowadzone w oparciu o inwentaryzację prowa-

dzoną w warunkach terenowych [25]. 

Wprowadzenie ustawy o zakazie stosowania wyrobów z udziałem azbestu, zapo-

czątkowało proces ich inwentaryzacji w gminach. W najbliższych latach wyroby 

zawierające azbest wbudowane w poszczególnych obiektach będą sukcesywnie 

usuwane, stając się w konsekwencji odpadem niebezpiecznym. Generalnie ilość wyro-

bów w skali gminy jest wprost proporcjonalna do liczby ludności, szczególnie na 

obszarach wiejskich poszczególnych gmin [25]. Inni autorzy [25, 26] w swoich bada-

niach piszą, że zdecydowana większość stosowanych wyrobów azbestowych należy do 

grupy pokryć dachowych, rzadziej elewacji. 

Składnikami pestycydów są substancje biologicznie aktywne, których zakres jest 

bardzo szeroki. Ogromne zagrożenie dla człowieka, jak i otaczającego środowiska 

stanowią związki chloroorganiczne. Często stosowane są pochodne tych związków, 

ponieważ większość z nich została wycofana z użycia. Dlatego w środowisku wciąż 

identyfikowane są ich pozostałości lub metabolity. Badania jednak są fragmentaryczne 

i nie jest możliwe określenie wszystkich związków, jakie powstały lub mogą powstawać 

w środowisku. Obecnie nie jest możliwe także całkowite ograniczenie stosowania 

pestycydów, gdyż spełniają nieocenioną rolę w ochronie upraw rolniczych i sadow-

niczych.  

Z tego względu należy podejmować działania zmniejszające ryzyko środowiskowe 

i zdrowotne wynikające z konieczności ich stosowania. Zastępuje się więc składniki 
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o wysokiej toksyczności (chloroorganiczne) innymi substancjami aktywnymi, których 

działanie jest podobne, ale toksyczność na inne organizmy – mniejsza. Podstawową 

trudnością jest to, że pestycydy są specyficznymi związkami, które są stosowane 

w celu wywołania efektu toksycznego w odniesieniu do szkodników, lecz ważne jest 

zapewnienie ich selektywnego działania. Jest to trudne do osiągnięcia i dlatego sto-

sowanie zawsze związane jest z ryzykiem środowiskowym oraz zdrowotnym [27]. 

6. Podsumowanie i wnioski 

Ogólny stan środowiska przyrodniczego w gminie Samborzec jest dobry. Najwięk-

szym zagrożeniem jest azbest, którego w gminie jest jeszcze dużo. Ankietowani są 

świadomi jego szkodliwości, wiedzą też jak i gdzie go utylizować. Nie robią jednak nic 

w tym kierunku pozbycia się azbestu z własnej posesji. 

Właściwie prowadzona gospodarka azbestem powinna uświadomić mieszkańców 

gminy Samborzec o szkodliwości azbestu, który powoduje wiele chorób. Należy 

dokładnie przedstawić program usuwania azbestu, poinformować, że gmina po wcześniej 

złożonym wniosku umożliwia bezpłatny odbiór azbestu z posesji (w dogodnym terminie 

dla wnioskodawcy). 

Kolejnym zagrożeniem w gminie jest niewłaściwe postępowanie z opakowaniami 

po środkach ochrony roślin. Większość ankietowanych niestety źle postępuje z opako-

waniami po herbicydach. Dużo osób je pali lub wrzuca do worka na plastik razem 

z innym plastikiem. Świadomość badanych o szkodliwości środków ochrony roślin jest 

duża, dlatego też stosują się do zaleceń zawartych na opakowaniach. Kolejnym zagro-

żeniem jest mycie beczek w pobliżu wód powierzchniowych, na szczęście większość 

ankietowanych myje je z dala od zbiorników wodnych. Mały odsetek rolników 

dopuszcza do przelania beczki wodą podczas jej napełniania. 

Aby zminimalizować szkodliwość tych odpadów, należałoby wyczulić rolników na 

stosowanie środków ochrony roślin mniej szkodliwych, aby jak najmniej pozostawało 

ich w produktach. Przekonać do 100% ostrożności i dokładności dawek przy sporzą-

dzaniu cieczy do opryskiwania. Uświadomić, jak ważne jest przestrzeganie terminów 

opryskiwania (odpowiednia temperatura, pora dnia, komunikaty). 

W celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego należy zorganizować dla rolników 

szkolenia, mające na celu uświadomienie ich, jak szkodzą środowisku poprzez nie-

właściwe postępowanie. Wyczulić ich na ścisłe przestrzeganie zaleceń podczas 

stosowania środków ochrony roślin, Wyczulić ich na ścisłe przestrzeganie zaleceń 

podczas stosowania środków ochrony roślin, na rozważne napełnianie beczek wodą 

i ich mycie oraz oddawanie opakowań po herbicydach do miejsca zakupu. Jednocześnie 

przedstawić sposoby zapobiegania dalszemu pogorszeniu stanu gleby i wód, jeśli nie 

napełnianie beczek wodą i ich mycie oraz oddawanie opakowań po herbicydach do 

miejsca zakupu. Jednocześnie przedstawić sposoby zapobiegania dalszemu pogor-

szeniu stanu gleby i wód, jeśli nie będą przestrzegać tych zasad.  

Niezwykle istotnym oprócz warunków środowiskowych jest czynnik ekonomiczny. 

Mieszkańcy powinni poszukiwać informacji np. na stronie internetowej i w konse-

kwencji składać odpowiednie wnioski dotyczące dofinansowania związanego z pracami 

usuwania azbestu w swojej gminie oraz opakowaniami po środkach ochrony roślin czy 

innych odpadów powstających na terenie gminy Samborzec. 
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Reasumując, program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminie 

Samborzec [28] nie spełnia swojej roli. Problemem jest tempo realizacji projektu 

w porównaniu do poniesionych kosztów. Przy obecnym stopniu realizowania, nie 

zdążymy usunąć całego azbestu do 2032 roku. Jednocześnie musimy pracować nad 

wyrobieniem odpowiedniej metody utylizacji azbestu, znalezieniu innego rozwiązania 

niż niebezpieczne składowanie.  
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Wpływ azbestu i opakowań po środkach ochrony roślin na stan środowiska 

w gminie Samborzec  
Streszczenie 

Badania dotyczące wpływu azbestu i opakowań po środkach ochrony roślin na stan środowiska przeprowa-

dzono w gminie Samborzec położonej na terenie województwa świętokrzyskiego w południowo-wschodniej 

części Polski. Celem badań była ocena wpływu azbestu i odpadów po środkach ochrony roślin na stan 

środowiska przyrodniczego w gminie Samborzec oraz koncepcja jego poprawy. Została przeprowadzona 

ankieta, dzięki której poznano opinie mieszkańców na temat aktualnego stanu środowiska w gminie. 

Uwzględniono również własne obserwacje postępowania mieszkańców. Obserwując gminę Samborzec i jej 

mieszkańców, można stwierdzić, iż budynki mieszkalne są pokryte w przeważającym stopniu blacho-

dachówką, niewiele jest azbestowych pokryć. Znacznie więcej jest ich na garażach i chłodniach, które 

powstały po przekształceniu dawnych budynków gospodarczych. W ankiecie przeprowadzonej w gminie 

Samborzec, udział wzięło 30 przypadkowych osób zamieszkujących tę gminę. Wszyscy respondenci 

gminy Samborzec odpowiedzieli twierdząco na pytanie dotyczące pokryć dachowych w gminie. Większość 

z nich przyznała, że na własnej posesji posiada azbestowe pokrycia dachu. Znaczna część ankietowanych 

ma świadomość jak szkodliwy jest azbest. Niestety 30% z nich nie wie, jakie mogą być konsekwencje jego 

dalszego występowania. 83,3% badanych przyznało, że wiedzą o możliwości pomocy w utylizacji wyrobów 

azbestowych ze strony gminy. Niewielka część (16,7%) nie miała tej świadomości. Z przeprowadzonych 

badań wynika, że ogólny stan środowiska przyrodniczego w gminie Samborzec jest dobry. Największym 

zagrożeniem jest azbest, którego w gminie jest jeszcze dużo. Ankietowani są świadomi jego szkodliwości, 

wiedzą też jak i gdzie go utylizować. Jednak nie robią nic w tym kierunku pozbycia się azbestu z własnej 

posesji. W celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego należy zorganizować dla rolników szkolenia, 

mające na celu uświadomienie ich, jak szkodzą środowisku poprzez niewłaściwe postępowanie. 

Słowa kluczowe: azbest, odpady, środowisko, gmina 
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The impact of asbestos and packaging for plant protection products  

on the condition of the environment in the Samborzec commune 

Abstract 

Research on the impact of asbestos and packaging for plant protection products on the environment was 

carried out in the Samborzec commune located in the Świętokrzyskie Voivodeship in south-eastern Poland. 

The aim of the research was to assess the impact of asbestos and waste from plant protection products on 

the condition of the natural environment in the Samborzec commune and the concept of its improvement. 

A survey was carried out, thanks to which the opinions of the residents on the current state of the 

environment in the commune were found out. It was also based on own observations regarding the 

behavior of residents. Observing the Samborzec commune and its inhabitants, it can be stated that the 

residential buildings are mostly covered with steel roof tiles, there are few asbestos covers. There are many 

more of them in garages and cold stores, which were created after the transformation of former farm 

buildings. 30 random people living in the commune took part in the survey conducted in the Samborzec 

commune. All respondents from the Samborzec commune answered positively to the question about 

roofing in the commune. Most of them admitted that they had asbestos roofing on their property. 

A significant proportion of the respondents are aware of how harmful asbestos is. Unfortunately, 30% of 

them do not know what the consequences of its further occurrence may be. 83.3% of respondents admitted 

that they knew about the possibility of assistance from the commune in the disposal of asbestos products. 

A small part (16.7%) did not have this awareness. The research shows that the general condition of the 

natural environment in the Samborzec commune is good. The greatest threat is asbestos, which is still 

abundant in the commune. The respondents are aware of its harmfulness, they also know how and where to 

dispose of it. However, they are not doing anything about it to get rid of asbestos on their property. In order 

to improve the condition of the natural environment, training should be organized for farmers to make them 

aware of how they harm the environment through inappropriate behavior. 

Keywords: asbestos, waste, environment, commune 
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Gospodarka odpadami na terenach wiejskich 

1. Wprowadzenie 

Jednym z najważniejszych, obowiązujących obecnie aktów prawnych, który reguluje 

gospodarkę odpadami, jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2008 roku 

[1]. Zdefiniowano w niej podstawowe pojęcia recyklingu, odzysku, odpadów biodegra-

dowalnych, a przede wszystkim określono zasady gospodarowania odpadami [1, 2]. 

Podstawową koncepcją gospodarki odpadami w krajach UE jest tzw. społeczeństwo 

recyklingu, które dba o segregację odpadów w miejscu ich powstawania („u źródła”). 

Zebrane selektywnie „strumienie odpadów” mogą być przetwarzane z lepszą wydaj-

nością w celu odzyskania surowców, które będą wykorzystane do produkcji nowych 

wyrobów [2, 3]. 

Obecnie podstawą prawną gospodarki odpadami w Polsce jest ustawa z 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (ustawa 2013, poz. 21, ze zm. 1), która weszła w życie 23 stycznia 

2013 r. Uwzględniono w niej wytyczne dotyczące gospodarki odpadami zgodne 

z Dyrektywą 2008/98/WE [2-4]. 

Ustawa z 2012 r. „zrewolucjonizowała” zasady gospodarowania odpadami komu-

nalnymi. Szczegółowo określiła obowiązki gmin w zakresie utrzymania porządku. Od 

roku 2013 gminy stały się właścicielem odpadów komunalnych, a obowiązkiem rozli-

czania się z wytworzonych odpadów zostali objęci wszyscy właściciele nieruchomości 

[2]. Wcześniej ilości odpadów komunalnych, zwłaszcza w obszarach wiejskich, były 

zwykle niedoszacowane. Wprowadzenie tych zmian w znacznym stopniu wpłynęło na 

poprawę gospodarowania odpadami i zmniejszenie liczby składowisk w Polsce [4]. 

Najnowsza nowelizacja przepisów związanych z gospodarką odpadami została 

wprowadzona 19 lipca 2019 r. (Ustawa 2019, poz. 1579). Zmiany dotyczyły głównie 

wprowadzenia od 1 stycznia 2020 r. obowiązku elektronicznej ewidencji odpadów, 

poprzez prowadzenie rejestru wszystkich podmiotów gospodarujących odpadami 

i zajmujących się wywozem odpadów. Zmiany wprowadzono w celu ograniczenia 

wywożenie odpadów na nielegalne składowiska [5]. 

Dodatkowo, zgodnie z wprowadzonymi zmianami zostały zróżnicowane stawki za 

odpady segregowane i niesegregowane. Zamiast dotychczasowej segregacji na trzy 

frakcje: papier, metal i plastik, szkło oraz odpady zmieszane, wprowadzono 5-frakcyjny 

system segregacji na papier, szkło, osobno metal, osobno tworzywa sztuczne, odpady 

biodegradowalne oraz zmieszane [6]. 

Zgodnie z dyrektywą ramową (2008/98/WE), kraje członkowskie Unii zostały 

zobowiązane do osiągnięcia 50% poziomu recyklingu odpadów komunalnych w roku 

2020 [1,7]. W dokumencie z dnia 19 lipca 2019 r., przedstawiającym zmiany do 

Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapisano, że gminy będą 
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Przyrodniczy w Falentach. 
2 a.kowalczyk@itp.edu.pl, Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie, Instytut Technologiczno-

Przyrodniczy w Falentach. 
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zobowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 50% wagowych za każdy rok 

w okresie od 2020 do 2024 oraz co najmniej 60% w latach 2030-2034 [8, 32]. 

Z danych Urzędów Marszałkowskich wynikało, że uzyskanie założonych poziomów 

recyklingu może być niemożliwe [7, 9]. Analiza danych z roku 2016 wykazała, że 

poziom zebranych selektywnie odpadów w stosunku do wszystkich odpadów komunal-

nych wyniósł zaledwie 9%, a poziom kompostowania bioodpadów 7,28%. Stwier-

dzono również, że w latach 2014-18 poziom recyklingu materiałowego zwiększał się 

średnio o 0,8% rocznie, natomiast ilość wytwarzanych odpadów wzrastała o 4,6% 

rocznie [8].  

Przeanalizowane dane o odpadach wskazywały, że uzyskanie 50% poziomu recy-

klingu w roku 2020 jest mało realne [8]. Dlatego 19 października 2020 roku wprowa-

dzono kolejne zmiany w ustawie o gospodarce odpadami. Wymagania co do wielkości 

recyklingu zostały nieco złagodzone. Uchwalony projekt ustawy przewiduje osiągnięcie 

20% poziomu recyklingu w 2021 r. i 25% w 2022 r. W kolejnych dwóch latach, 

poziom recyklingu powinien osiągnąć odpowiednio 35% i 45%. Wzrost recyklingu do 

poziomu 55% został zaplanowany dopiero na rok 2025 [10]. 

Dla gospodarki odpadami istotny jest również skład odpadów komunalnych, który 

w dużym stopniu zależy od miejsca ich powstawania. Uwzględnia się zatem różnice 

w ilości i rodzaju odpadów komunalnych powstających w mieście i na wsi. Morfologia 

wytwarzanych odpadów zależy od ilości mieszkańców w danym terenie, rodzaju 

zabudowy (jedno- lub wielorodzinna), ilości turystów, obecności sklepów, przemysłu, 

usług, a także stopnia zamożności społeczeństwa i wynikającej z niego wielkości 

konsumpcji [3, 4]. 

Analiza danych z 2011 roku wykazała, że procent odpadów komunalnych zmiesza-

nych w miastach z gospodarstw domowych w mieście wynosi 64,5%, a na wsi 74% [10].  

Na podstawie danych z 2010 roku dla Zielonej Góry można wykazać różnice 

w ilości frakcji odpadów wytwarzanych na wsi i w miastach. W tabeli 1 porównano 

wybrane strumienie odpadów, przy czym miasta i obszary wiejskie mają różny udział 

w ogólnej ilości wytworzonych odpadów: 

 miasta powyżej 50 tys. mieszkańców, w których mieszka 14,18 mln wytworzyły 

37,18% odpadów; 

 miasta poniżej 50 tys. mieszkańców, w których mieszka 9,11 mln mieszkańców 

kraju – 23,89%; 

 w obszarach wiejskich, zamieszkałych przez 14,85 mln mieszkańców kraju, 

wygenerowano 38,93% [3].  

Tabela 1. Skład morfologiczny odpadów komunalnych w zależności od miejsca ich wytwarzania [3] 

Rodzaj odpadów 

Odpady [%] 

w mieście powyżej 

50 tys. mieszkańców 

Odpady [%] 

w mieście poniżej  

50 tys. mieszkańców 

Odpady [%] 

w obszarach 

wiejskich 

Papier i tektura 19,10 9,7 5 

Szkło 10 10,2 10 

Metale 2,6 1,5 2,4 

Tworzywa sztuczne 15,1 11 10,3 

Odpady wielomateriałowe 2,5 4 4,1 
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Kuchenne 

i ogrodowe 
28,9 36,7 33,1 

Mineralne 3,2 2,8 6 

Frakcja 10 mm 4,2 6,8 16,9 

Drewno 0,2 0,3 0,7 

Odpady wielkogabarytowe 2,6 2,8 1,3 

Tereny zielone 5,3 5,3 8,5 

Inne 3,2 4,5 4,9 

W raporcie dotyczącym monitoringu gospodarki odpadami w wybranych gminach 

(2015) stwierdzono, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych różni się pod 

względem ilości odpadów i proporcji pomiędzy poszczególnymi frakcjami w zależności 

od regionu. Sposób zabudowy gmin miejskich i wiejskich warunkuje organizację 

odbioru od mieszkańców segregowanych odpadów. Obecnie we wdrożonych systemach 

gospodarowania odpadami rzadko istnieje infrastruktura, która zapewnia zagospoda-

rowanie odpadów zgodnie z zasadą bliskości, a więc lokalnie, w pobliżu miejsca ich 

wytwarzania. Istniejące obecnie systemy zbierania odpadów są dostosowywane do 

możliwości regionu np. dostępności odpowiednich miejsc składowania (PSZOK – 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych) bądź instalacji służących 

segregacji, odzyskowi i przetwarzaniu [11, 15]. 

W niniejszym artykule przedstawiono dane ilościowe o odpadach komunalnych 

wytwarzanych w poszczególnych województwach. Porównano różnice w gospoda-

rowaniu odpadami na wsi i w mieście. Zebrane dane posłużyły do oceny zmian, które 

nastąpiły po wprowadzeniu odpowiednich ustaw i sposobów gospodarowania odpadami 

po roku 2012. Można zauważyć, że zmiany w ustawodawstwie, ale także poprawa 

świadomości ekologicznej społeczeństwa, wpłynęły na wzrost ilości odpadów segrego-

wanych, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie ilości odpadów składowanych. 

2. Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce  

Masa odpadów komunalnych, wytworzonych przez jednego mieszkańca Polski, 

z roku na rok wzrasta. Jest to tendencja obserwowana w całej Europie. Od roku 2013 

do 2017 masa odpadów komunalnych zebranych na terenie Polski wzrosła od 9,5 mln 

ton do 11 968,7 tys. ton. W roku 2015 ich ilość wynosiła 283 kg, w latach 2016 i 2017 

odpowiednio 303 kg i 311 kg, a w 2018 r. 325 kg. Mimo obserwowanego wzrostu, jest 

to jeden z najniższych wskaźników wzrostu wytwarzania odpadów wśród krajów 

europejskich. Średnia ilość wytworzonych odpadów komunalnych na jednego miesz-

kańca Unii Europejskiej w 2016 r. wyniosła 483 kg. Najwięcej odpadów wytworzyły 

kraje o dużym dobrobycie, np. Dania – 777, Niemcy – 627, Luksemburg – 614 na 

mieszkańca [12]. W 2017 r. w krajach UE na jednego mieszkańca przypadało 487 kg 

odpadów komunalnych, a w 2018 roku 492 kg [12-14]. 

Analizując coroczny wzrost ilości odpadów przypadający na jednego mieszkańca 

w poszczególnych województwach można stwierdzić, że największą masę odpadów 

komunalnych wytworzono w województwie dolnośląskim, a najmniejsze wartości 

zanotowano w świętokrzyskim (rys. 1).  

Z danych statystycznych wynika, że więcej kilogramów odpadów rocznie, w przeli-

czeniu na 1 osobę, wytwarzają mieszkańcy Polski zachodniej w porównaniu do miesz-

kańców województw na wschodzie kraju. Przyczyny takiego stanu można szukać 
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w różnicach ekonomicznych poszczególnych województw. Wysokie w skali kraju 

PKB (produkt krajowy brutto) na mieszkańca (per capita) oraz najwyższe wartości masy 

wytwarzanych odpadów komunalnych mają województwa dolnośląskie, pomorskie, 

śląskie i wielkopolskie (powyżej 35 tys. zł). Niższe PKB (poniżej 30 tys. zł/mieszkańca) 

i najniższe w skali kraju wartości masy wytwarzanych odpadów komunalnych odno-

towano w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim [10].  

 

Rysunek 1. Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca w kg  

dla województw w latach 2015-2017 [10, 12, 19, 20] 

Głównym czynnikiem, który determinuje ilość wytwarzanych odpadów jest niewąt-

pliwie rozwój gospodarczy, który przekłada się na intensywność produkcji i wzrost 

PKB. Wzrastający wskaźnik PKB per capita ma odzwierciedlenie w poziomie kon-

sumpcji indywidualnej. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych jest związana ze 

stylem życia i poziomem indywidualnej konsumpcji. Można więc oczekiwać, że wyższy 

PKP będzie generował wyższą konsumpcję i wzmożone wytarzanie odpadów [16, 17].  

Analiza wpływu PKB per capita na ilość generowanych odpadów, którą przeprowa-

dzono w latach 1998-2007, nie była tak jednoznaczna. Wskazywała raczej na obniżenie 

ilości powstających odpadów mimo wzrostu PKP. Przyczyną braku znalezienia oczeki-

wanej zależności, w latach 1998-2005, mogło być zaniżenie faktycznej ilości odpadów 

komunalnych przez brak szczelności systemu zbierania odpadów, jaka istniała 

w Polsce w tamtym okresie. Wyższe ilości odpadów komunalnych odnotowano w latach 

2006-2008, co prawdopodobnie było związane z wprowadzeniem bardziej rygorystycz-

nych zasad zbierania odpadów komunalnych, np. posiadania umowy na zbiórkę, 

gromadzenie i wywóz tych odpadów [16]. 

Podobne analizy przeprowadzone w krajach europejskich wykazały istotny związek 

między PKB a ilością wytwarzanych odpadów komunalnych. Wybranym państwom 

lub miastom przypisano różny poziom dobrobytu: niski, średni, wysoki lub bardzo 

wysoki. Polska, a także wybrane do analizy polskie miasta: Warszawa, Poznań, Łódź, 
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Kraków i Wrocław, zostały zaliczone od 1997 roku do grupy średniego poziomu 

dobrobytu [17]. 

Korzystnym zjawiskiem obserwowanym na przestrzeni lat 2005-2017 jest spadek 

masy odpadów zmieszanych przy jednoczesnym wzroście odpadów odbieranych 

selektywnie przypadający na jednego mieszkańca (tab. 2). Te pozytywne zmiany, 

niewątpliwie, miały źródło w ustawodawstwie o gospodarowaniu opadami oraz podej-

mowanych przedsięwzięciach edukacyjnych. W 2012 roku weszła w życie nowelizacja 

ustawy, gdzie odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami zostało przeniesione 

z przedsiębiorstw odbierających odpady od mieszkańców gmin na gminy [18]. 

W ten sposób ograniczono niekontrolowane wyrzucanie opadów oraz tworzenie 

dzikich wysypisk. Wprowadzono również obowiązek selektywnego zbierania odpadów 

w miejscu jego powstawania – „u źródła”. Zatem odpowiedzialność za segregowanie 

odpadów spadla na poszczególnych mieszkańców [18].  

Tabela 2. Odpady komunalne odebrane lub zebrane na 1 mieszkańca w latach 2005, 2010, 2015, 2016, 2017 

[20] 

Wyszczególnienie 2005 2010 2015 2016 2017 

Odpady komunalne zebrane lub 

odebrane ogółem na 1 mieszkańca (kg) 
245 261 283 303 312 

Odpady komunalne zebrane lub 

odebrane zmieszane na 1 mieszkańca 

(kg) 

237 238 217 227 227 

Odpady komunalne zebrane lub 

odebrane selektywnie na 1 mieszkańca 

(kg) 

8 22 66 77 84 

Mimo wzrostu ilości odpadów segregowanych, stopień recyklingu i właściwego 

przetwarzania odpadów biodegradowalnych jest w Polsce dość niski. W latach 2003 

i 2012 wzrósł udział odpadów zbieranych selektywnie z 1,5% do ok. 10,5%. Stwier-

dzono blisko 13-krotny wzrost masy zbieranych selektywnie odpadów komunalnych 

w regionie południowo-zachodnim, a w pozostałych regionach Polski wzrost około  

7-krotny [4]. 

Z kolei odpady wytworzone w 2017 r. zostały zagospodarowane w następujący 

sposób: do recyklingu przeznaczono 3199 tys. ton, na kompostownie 848 tys. ton, na 

drodze przekształcenia termicznego przetworzono 2922 tys. ton, natomiast przez 

składowanie 5000 tys. ton [20]. 

Dla porównania w 2016 r. w 28 krajach Unii Europejskiej przetworzono ok. 2,13 

mld ton odpadów. Prawie połowa (45,4%) była unieszkodliwiana poprzez składowanie, 

kolejne 37,8% zostało przekazanych do recyklingu, 10,1% zostało wykorzystane do 

wypełniania wyrobisk, a pozostała część przekazana do spalania z odzyskiem energii 

(5,6%) lub bez odzysku energii (1,0%). Ilość odpadów zagospodarowanych w Unii 

Europejskiej w latach 2004-2016 kształtowała się na zbliżonym poziomie od 2,1 mld 

ton do 2,3 mld ton [12]. 

Dobrym wskaźnikiem zagospodarowywania odpadów w Polsce jest zmniejszanie 

się ilości czynnych składowisk [18]. W roku 2013, aż 63% (1,3 mln ton) zebranych 

odpadów komunalnych zostało zdeponowanych na składowiskach, natomiast w 2017 r. 

już tylko 43% [19, 20]. 
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W późniejszym okresie, korzystny wpływ na ilości odpadów zbieranych selektywnie 

miał rozwój sieci ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) 

[15]. Selektywna zbiórka dotyczyła głównie papieru, szkła, tworzyw sztucznych, 

odpadów wielkogabarytowych i biodegradowalnych. W 2017 r. istniało w Polsce 2148 

ogólnodostępnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z czego 

1357 (63,2%) zlokalizowanych było na obszarach wiejskich [20]. Wysokim wskaźni-

kiem przetworzenia odpadów komunalnych (ponad 90%), wyróżniły się województwa: 

świętokrzyskie, dolnośląskie, śląskie i podlaskie. Najniższy wskaźnik przetworzenia 

odpadów odnotowano w województwie łódzkim [10].  

Przyczyną wyższego wskaźnika przetworzenia odpadów w południowo-zachodnim 

regionie Polski może wynikać stąd, że na tych terenach już w roku 2008, duża część 

gospodarstw została objęta zorganizowaną zbiórką odpadów [4]. 

W tabeli 3 zestawiono ilości frakcji odpadów zbieranych selektywnie w wybranych 

latach, wyrażone w kg na mieszkańca, świadczące o zwiększeniu stopnia segregacji 

odpadów. 

Tabela 3. Frakcje odpadów komunalnych odebranych lub zebranych selektywnie na 1 mieszkańca w kg, 

w latach 2005, 2010, 2015, 2016, 2017 [16] 

Rok/na 1 mieszkańca w kg 2005 2010 2015 2016 2017 

Ogółem 7,7 22,3 66,0 76,6 84,3 

Papier i tektura 2,5 4,4 6,3 6,6 6,0 

Szkło 2,6 5,6 11,0 11,6 12,1 

Tworzywa sztuczne 1,1 3,2 7,9 7,9 7,7 

Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
- - 10,9 13,3 14,3 

Wielkogabarytowe 0,9 2,7 6,8 8,8 11,5 

Biodegradowalne - 4,7 17,1 21,4 23,3 

W Polsce w latach 2002-2005 zaobserwowano wzrost selektywnej zbiorki odpadów 

o około 10 tys. ton rocznie. Zbiórka wyselekcjonowanych tworzyw sztucznych wzrosła 

z 13 tys. ton do 41,3 tys. ton, makulatury z 42 tys. ton do 95,8 tys. ton, szkła z 86 tys. 

ton do 99,2 tys. ton, metali z 7 tys. ton do 7,2 tys. ton [21]. 

Obecnie obserwuje się zwiększenie ilości segregowanych odpadów, ale równocześnie 

rośnie zużycie różnych opakowań, które zaliczane są do tzw. odpadów komunalnych. 

W roku 2004 wytworzono 281,3 tys. ton opadów opakowaniowych z tworzyw sztucz-

nych, natomiast w 2018 r. ich ilość wzrosła do 368,8 tys. ton. Podobnie wzrosła masa 

opakowań z papieru, która w roku 2004 wynosiła 697,5 tys. ton, zaś w 2018 r.  

914,4 tys. ton, a także opakowań wielomateriałowych, których w 2004 r. zużyto 77,3 

tys. ton, a w roku 2018 – 101,4 tys. ton [22].  
Większe zużycie opakowań jest związane ze zmianami, które nastąpiły w polskim 

marketingu po roku 2000. Na przestrzeni ostatnich 20 lat zmieniły się wzorce produkcji, 

a także wzrosły oczekiwania i wymagania konsumentów. Ważnym elementem marke-

tingu jest wygląd produktu, a więc również jego opakowanie. Produkt powinien być 

nie tylko atrakcyjny jakościowo i cenowo, ale również musi zwrócić na siebie uwagę 

ciekawym, zazwyczaj plastikowym lub papierowym, opakowaniem. Z kolei zmiany 

demograficzne przyczyniły się do wzrostu liczby gospodarstw jednorodzinnych, które 

generują większą ilość małych opakowań.  
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W Europie początek nowoczesnej gospodarki odpadami to lata 60. ubiegłego 

wieku. W Niemczech pierwsza ustawa o odpadach to rok 1972. W Polsce podobną 

ustawę uchwalono dopiero po transformacji ustrojowej w roku 1998, którą następnie 

w 2001 roku dostosowano do zasad unijnych. Dopiero wtedy wyznaczono hierarchię 

postępowania z odpadami (zapobieganie, ponowne użycie, recykling, spalanie, unie-

szkodliwianie na składowisku). Obecnie wprowadzone ustawy dotyczące gospodarki 

odpadami funkcjonują w Polsce znacznie krócej niż w innych krajach UE, co może 

tłumaczyć obecne problemy i trudności w osiągnięciu odpowiednich poziomów 

recyklingu [23]. 

3. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenach wiejskich 

Tereny wiejskie w Polsce zamieszkuje blisko 15,2 mln osób, co stanowi prawie 

40% populacji. Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie zajmują około 93% powierzchni 

Polski i stanowią ok. 80% ogólnej liczby gmin [4, 24].  

Wyniki badań dotyczące masy i składu odpadów komunalnych powstających na 

terenach wiejskich wykazały znaczne różnice pomiędzy miastami a terenami wiejskimi. 

Jak podała Żygadło (2001) powołując się na analizy z lat 90. ubiegłego wieku, wskaźnik 

nagromadzenia opadów na terenach wiejskich na jednego mieszkańca wahał się od 130 

do 250 kg/rok. Wskaźnik ten malał wraz ze wzrostem udziału funkcji rolniczych wsi, 

a rósł w miarę wzrostu udziału funkcji usługowych i produkcyjnych [25].  

Badania przeprowadzone w latach 2004-2007, w 5 gminach wiejskich w wojewódz-

twie małopolskim przez Bergela i Kaczora, wykazały znaczne różnice w szacowanych 

i rzeczywistych ilościach odpadów komunalnych. W badanych gminach jednostkowa 

ilość odpadów zebranych, przypadająca w ciągu roku na mieszkańca (M), wynosiła od 

31,00 do 84,46 kg/M/rok, natomiast wartość szacowana 223,59 kg/M/rok. Analizując 

te dane, zaobserwowano rozbieżności wynoszące średnio 165,85 kg/M/rok. Na podstawie 

danych stwierdzono, że odpady były zebrane zaledwie od ok. 26% mieszkańców wsi [26]. 

Wyniki badań dotyczące tendencji i tempa zmian masy zmieszanych odpadów 

komunalnych w latach 2005-2011 wykazały znaczne różnice pomiędzy miastami 

i wsiami. Stwierdzono, że ilość odpadów zmieszanych, zbieranych w ciągu roku w mia-

stach, zmniejszała się w kolejnych latach o ok. 2,1% rocznie, natomiast na wsi ich ilość 

wzrastała o ok. 1,9% rocznie. W 2010 r. ilość odpadów zmieszanych zebrana w miastach 

wyniosła ok. 7,4 mln ton, a na wsi osiągnęła wartość 1,78 mln ton. Wśród opadów 

zmieszanych, zarówno w miastach, jak i na wsi, dominują odpady z gospodarstw domo-

wych. W miastach zebrano 5,0 mln ton (214 kg/M/rok) tych odpadów, na wsiach –  

1,3 mln ton (88 kg/M/rok), przy czym wzrost ilości odpadów z gospodarstw domowych 

na wsiach wzrósł o 0,8% w skali roku, a w miastach zmalał o 2,8% rocznie [27]. 

Wzrostową tendencję ilości odpadów z wiejskich gospodarstw domowych można 

wiązać ze wzrostem liczby mieszkańców, włączonych do systemu zorganizowanej 

zbiórki. W 2003 r. zmieszane odpady komunalne zebrane z wiejskich gospodarstw 

domowych stanowiły około 15% masy odpadów zebranych ogółem z gospodarstw 

domowych [4]. W kolejnych latach następował ciągły wzrost udziału tych odpadów, aż 

do poziomu 22% w 2012 r. Podane wartości zebranych odpadów w gospodarstwach 

wiejskich wydają się zaniżone, zwłaszcza że populacja ludności wiejskiej w 2012 r. 

stanowiła 39% ogólnej liczby ludności w Polsce. Nawet jeżeli uwzględniona zostanie 

możliwość przetworzenia części odpadów komunalnych w gospodarstwach wiejskich, 
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to prezentowane ilości odpadów do roku 2012 są niepokojąco niskie i mogą świadczyć 

o nieprawidłowościach w gospodarowaniu odpadami [4].  

Stosowanie nieprawidłowych praktyk palenia i nielegalnego składowania odpadów 

potwierdziły badania ankietowe wykonywane na zlecenie Ministerstwa Ochrony Śro-

dowiska w latach 2011-2013. Respondenci pytani o praktyki stosowane w gospoda-

rowaniu odpadami, dość często wymieniali istnienie „dzikich wysypisk”, spalanie liści 

i śmieci przy domu. Również podrzucanie śmieci było dość częstym procederem 

w wielu sołectwach i gminach [33]. 

Istotną poprawę w gospodarowaniu odpadami można było zaobserwować dopiero 

po roku 2017. Z badań ankietowych wynikało, że rzadziej dochodziło do palenia liści na 

terenie gospodarstwa czy do składowania śmieci w miejscach niedozwolonych [33, 34]. 

Dane statystyczne GUS z lat 2001-2015 potwierdzają wzrostową tendencję ilości 

odpadów komunalnych zmieszanych powstających na wsi (rys. 2). 

 

Rysunek 2. Porównanie ilości odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na wsi i w mieście  

(GUS 2001-2015) [10, 19, 20, 28] 

W 2016 r. wytworzono na wsi 2,3 mln ton odpadów komunalnych, co stanowi 

152,3 kg/M/rok. Dla porównania w miastach w roku 2016 na jednego mieszkańca 

przypadało 275,8 kg. W stosunku do roku 2006, ilość odpadów wytworzonych przez 

ludność wiejską wzrosła o 53,2%, co odpowiada wzrostowi ilości odpadów na 

mieszkańca o 49,2 kg [28]. 

Największa roczna produkcja odpadów wśród mieszkańców obszarów wiejskich 

zaobserwowano w województwach zachodniopomorskim i lubuskim, które odnotowują 

jedne z wyższych PKB per capita w Polsce. Najmniej odpadów w przeliczeniu na 

mieszkańca notuje się w województwach o najniższym w kraju PKB tj. święto-

krzyskim, lubelskim i podkarpackim (rys. 3) [28]. 

Mimo wzrostu ilości wytwarzanych odpadów, zmniejsza się ilość czynnych 

składowisk. W 2010 r. na obszarach wiejskich znajdowało się 497 czynnych kontrolo-

wanych składowisk odpadów komunalnych i 140 składowisk o zakończonej eksplo-

atacji. Zajmowały one łącznie 2,0 tys. ha. Na obszarach miejskich znajdowało się 136 

czynnych składowisk. W roku 2016 czynnych składowisk pozostawało 228, które 

zajmowały powierzchnię 1,2 tys. ha. W stosunku do 2006 r. liczba składowisk zmalała 

prawie czterokrotnie, a ich powierzchnia prawie dwukrotnie [28]. 
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Rysunek 3. Odpady komunalne na 1 mieszkańca w kg na obszarach wiejskich  

według województw i w kraju [28] 

Najwięcej kontrolowanych składowisk odpadów na obszarach wiejskich znajduje 

się w województwie lubelskim (59 czynnych i 23 zamknięte), zaś najmniej w woje-

wództwie śląskim (7 czynnych i 1 zamknięte). Największą powierzchnię składowiska 

zajmowały w województwie wielkopolskim (269 ha), najmniejszą w śląskim i święto-

krzyskim (40,4 i 42,0 ha) [10]. 

Selektywna zbiórka odpadów, dostępność punktów selektywnej zbiórki oraz możli-

wość kompostowania odpadów biodegradowalnych na terenie gospodarstwa, korzystnie 

wpłynęła na zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach [15]. 

Gospodarstwa rolne pozwalają na zagospodarowanie znacznej części powstających 

odpadów organicznych w sposób zgodny z przepisami i z korzyścią dla środowiska. 

Ma to wpływ na wysokość wskaźnika nagromadzenia odpadów w przeliczeniu na 

mieszkańca wsi w ciągu roku oraz na masę zebranych odpadów komunalnych 

z wiejskich gospodarstw domowych.  

Najniższe wskaźniki nagromadzenia odpadów zebranych ma region wschodni 

charakteryzujący się dużym udziałem terenów wiejskich. Może to wynikać z zagospo-

darowywania części wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych. Inną 

przyczyną może być niski wskaźnik PKB, przekładający się na niski poziom życia 

mieszkańców i brak ich zaangażowania w dobre praktyki postępowania z wytwa-

rzanymi odpadami [28]. 

4. Podsumowanie 

W Polsce do roku 2012 dane o ilości odpadów komunalnych wytwarzanych 

w gospodarstwach domowych w obszarach wiejskich były niedoszacowane. W 2012 r. 

tylko 80,4% mieszkańców uczestniczyła w zorganizowanym gospodarowaniu odpadami. 

Badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców gmin w 2011 roku, wykazały, 
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że w 30% gmin 90% mieszkańców deklarowało posiadanie umów związanych z od-

biorem odpadów. W pozostałych 70% gmin tylko pewna część mieszkańców deklaro-

wała posiadanie takich umów (50%-90%, a nawet 10%). Odpady komunalne często 

były zagospodarowywane „we własnym zakresie”, niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami [4].  

Dopiero ustawa z 2012 r., nowelizująca gospodarkę odpadami, pozwoliła na zwięk-

szenie kontroli nad wytwarzanymi odpadami. Od roku 2013 wszyscy właściciele 

nieruchomości zostali objęci przez gminy systemem gospodarowania odpadami komu-

nalnymi, powstało również wiele przepisów regulujących segregowanie odpadów [31].  

Proces dzielenia odpadów na odpowiednie frakcje jest niezbędny dla osiągnięcia 

odpowiedniego stopnia recyklingu i zmniejszenia ilości odpadów składowanych. Od 

2013 roku wprowadzono zasady segregowania odpadów na trzy frakcje: 1) papier, 

2) metal i plastik, 3) szkło oraz dodatkowo odpady zmieszane lub dwie frakcje: suchą 

i mokrą. 

W 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie, które zobowiązało samorządy do 

wprowadzenia pięciu rodzajów frakcji: 1) plastik i metal, 2) papier, 3) szkło, 4) odpady 

zmieszane i 5) bioodpady [32]. 

Rzetelna segregacja odpadów jest gwarancją lepszego i bardziej wydajnego recy-

klingu odpadów, który z kolei jest najbardziej ekologiczną i ekonomicznie opłacalną 

formą ich unieszkodliwiania [17]. Największy wzrost ilości odpadów zebranych 

selektywnie odnotowano w 2014 roku, po przejęciu przez gminy gospodarowania 

odpadami w 2013 roku [16]. 

Na podstawie danych statystycznych o gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce 

w latach 2012-2016 można stwierdzić stały wzrost ilości odpadów komunalnych. 

Zarówno na wsi, jak i w mieście następuje wzrost ilości odpadów zmieszanych oraz 

zebranych selektywnie.  

Ilości wytworzonych odpadów komunalnych zależą od liczby mieszkańców oraz 

ich stylu życia. Analizując stosunki ilości odpadów komunalnych w miastach i na wsi, 

wyraźnie widać, że na obszarach wiejskich powstaje znacznie mniej odpadów 

komunalnych niż w miastach. Przyczyną jest możliwość zagospodarowanie odpadów 

biologicznych lub zielonych w gospodarstwie. 61% mieszkańców wsi deklaruje 

stosowanie kompostowników w celu zmniejszenia ilości odpadów komunalnych [34]. 

Największe różnice w ilości wytwarzanych odpadów, w porównaniu do innych 

rejonów, zaobserwowano w kilku gminach na wschodzie Polski. Średnia krajowa ilość 

wytwarzanych odpadów w 2017 roku wynosiła 311 kg/M/rok. Tymczasem, w kilkunastu 

gminach, 10 wiejskich i jednej miejsko-wiejskiej, ilość wytworzonych odpadów przy-

padających na jednego mieszkańca wyniosła około 50 kg/M/rok. Przyczyną może być 

niski wskaźnik PKB notowany na tamtych terenach. Z kolei największe ilości odpadów 

komunalnych, nawet do 1000 kg/M/rok, wytwarzane są w gminach turystycznych [12]. 

Obserwuje się również tendencję wzrostu ilości odpadów wytwarzanych w gospo-

darstwach wiejskich i obniżenie ich ilości w gospodarstwach miejskich. Fakt ten 

można tłumaczyć wzrostem migracji ludności z dużych miast na ich obrzeża, które 

administracyjnie należą do terenów wiejskich. Wzrost nowych domostw na terenach 

wiejskich wpłynie na zwiększenie wytwarzania odpadów komunalnych [4]. Przewiduje 

się, że ta napływowa ludność nie będzie zainteresowana działalnością rolniczą czy 
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kompostowaniem odpadów na terenie własnej działki. Dlatego zmiany demograficzne 

związane z migracją ludności z miast na tereny wiejskie może mieć duży wpływ na 

strukturę wytwarzanych odpadów i ich zagospodarowanie [12]. 

Z analizy danych dotyczących gospodarowaniem odpadami wynika, że przy stałym 

wzroście PKB, ilość wytwarzanych corocznie odpadów utrzymuje się na zbliżonym 

poziomie. Obserwowana zależność świadczy o pozytywnych trendach w gospodarce 

odpadami [12].  

O dobrym gospodarowaniu odpadami świadczą również wyniki sondaży, których 

celem jest ocena zrozumienia potrzeby segregacji odpadów. Na podstawie ankiet 

stwierdzono, że w 2012 roku, wśród mieszkańców wsi, śmieci segregowało 54% 

respondentów, w małych miasteczkach do 50 tys. mieszkańców 74% respondentów, 

natomiast w dużych miastach powyżej 500 tys. zaledwie 24%. W 2018 ankietyzacja 

wykazała, że średnio tylko 16% właścicieli nieruchomości nie zbiera selektywnie 

odpadów, co wskazuje na znaczną poprawę zrozumienia potrzeby właściwego gospo-

darowania odpadami w stosunku do poprzednich lat [33, 34].  

Z przeprowadzanych sondaży wynikało również, że odpady chętniej segregują 

osoby, które pozytywnie postrzegają działania gmin w zakresie gospodarowania 

odpadami (60%). Taka odpowiedź potwierdza znaczenie lokalnych rozwiązań 

w gospodarowaniu odpadami, które są podejmowane w gminach [33]. 
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Gospodarka odpadami na terenach wiejskich 

Streszczenie 

Obowiązującą w Polsce podstawą prawną gospodarki odpadami jest ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(ustawa 2013, poz. 21, ze. zm.1), która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Uwzględniono w niej wytyczne 

dotyczące gospodarki odpadami zawarte w Dyrektywie 2008/98/WE. Obecnie, podstawową koncepcją 

gospodarki odpadami jest selektywne zbieranie odpadów w miejscu ich powstawania. 

Od roku 2013 r. gminy stały się właścicielem odpadów komunalnych. Nowe zasady pozwoliły dokładniej 

szacować ilości wytwarzanych odpadów, zwłaszcza w obszarach wiejskich. Stopniowo zaczęła wzrastać 

ilość odpadów segregowanych, a także zmniejszyło się usuwanie odpadów na drodze składowania. W 2016 r. 

na obszarach wiejskich znajdowało się 228 czynnych kontrolowanych składowisk odpadów komunalnych. 

W stosunku do 2010 r. ich liczba zmalała prawie dwukrotnie a w stosunku do roku 2006 prawie czterokrotnie. 

W niniejszej pracy porównano masy odpadów komunalnych wytwarzanych na wsi i w mieście, odbiera-

nych selektywnie i zmieszanych, na przestrzeni lat 2005-2018. Przeanalizowano wpływ zmian prawa 

i sposobu gospodarki odpadami na ilość wytwarzanych na wsiach odpadów komunalnych. W zaprezento-

wanej analizie wykorzystano dane statystyczne GUS, Urzędów Marszałkowskich oraz Eurostat dotyczące 

gospodarki odpadami.  

Słowa kluczowe: odpady, odpady komunalne, tereny wiejskie 

Waste management in rural areas 

Abstract 

The legal basis for waste management in Poland is the Act of 14 December 2012 on Waste (Act 2013, item 

21, as amended 1), which entered into force on 23 January 2013. This act includes waste management 

guidelines compliant with Directive 2008/98/EC. Nowadays, the basic concept of waste management is 

selective waste collection at the place of its generation. 

From 2013, the municipalities became the owner of municipal waste. The new rules allowed more accurate 

estimation of the amount of waste generated, especially in rural areas. The amount of segregated waste 

started to increase gradually and waste disposal by way of storage was reduced. In 2016, there were 228 

active controlled municipal landfills in rural areas. Compared to 2010, their number decreased almost twice 

and compared to 2006 almost four times. 

In this work the mass of municipal waste generated in the countryside and in the city, selectively collected 

and mixed waste, in the years 2005-2018 were compared. The impact of changes of law and waste 

management on the amount of municipal waste generated in villages was analyzed. Presented analysis 

were prepared based on statistical data of waste management of the Central Statistical Office, Marshal's 

Offices and Eurostat. 

Keywords: waste, municipal waste, rural areas 
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Realizacja rekultywacji składowiska odpadów 

komunalnych z energetycznym wykorzystaniem 

biogazu – studium przypadku zrekultywowanego 

wysypiska odpadów przy ulicy Rataja w Grudziądzu 

1. Wprowadzenie 

Wysypiska odpadów komunalnych to jedne z najbardziej przekształconych przez 

człowieka obszarów natury. Pod względem budowlanym należą do najtrudniejszych 

technicznie obiektów, ponieważ wymaga się od nich maksymalnej szczelności i zapew-

nienia minimalnego oddziaływania na otoczenie, a równocześnie są to obiekty o bardzo 

dużej powierzchni i pojemności oraz czasie eksploatacji trwającym wiele lat. Charakter 

składowanych odpadów oraz ich skład chemiczny jest bardzo zróżnicowany. Szkodli-

wość wysypiska odpadów dla środowiska zależy od wielu czynników, a w szczególności 

od właściwości odpadów (fizycznych, chemicznych, biologicznych), jakości gruntu, 

sposobu zagospodarowania środowiska przyległego do wysypiska oraz jego eksploatacji, 

a także sposobu rekultywacji i docelowego zagospodarowania terenu wysypiska. 

O uciążliwości dla otoczenia i trudnościach w eksploatacji składowiska w dużej mierze 

decydują właściwości wybranego miejsca [7]. 

Istnienie wysypisk wiąże się nierozerwalnie z życiem i działalnością człowieka. Nie 

sposób zatem zrezygnować z ich tworzenia, można natomiast dążyć do eliminacji 

negatywnych skutków ich funkcjonowania. Tym sposobem, celem składowania jest 

doprowadzenie odpadów do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia 

ludzi lub dla środowiska. Zaznaczyć trzeba, że obecnie powstające wysypiska budowane 

są w oparciu o projekty, w których zapisany jest zarówno sposób budowy składowiska 

zgodny z obowiązującymi przepisami, jak i czas jego istnienia oraz sposób przepro-

wadzenia rekultywacji po zakończeniu eksploatacji. 

Uwarunkowania prawne w zakresie projektowania, budowy i późniejszej eksploatacji 

składowiska zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 

2013 poz. 21) oraz aktach wykonawczych i dyrektywach europejskich, takich jak: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

składowisk odpadów; 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów 

odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób 

nieselektywny; 

 dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów; 

                                                                
1 k.majewski@pnt.uz.zgora.pl, ORCID 0000-0002-1222-9940, Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu 

Zielonogórskiego Sp. z o. o. www.pnt.uz.zgora.pl. 
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 dyrektywa Rady 2011/97/UE z dnia 5 grudnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę 

1999/31/WE w odniesieniu do szczegółowych kryteriów składowania rtęci 

metalicznej uznanej za odpady [8]. 

Rekultywację wykonuje się natomiast zgodnie z harmonogramem prac związanych 

z rekultywacją składowiska odpadów, określonym w zgodzie na zamknięcie składowiska 

odpadów lub jego wydzielonej części w sposób zabezpieczający składowisko odpadów 

przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz 

na powietrze, a także w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym 

środowiskiem oraz umożliwiającą obserwację wpływu składowiska odpadów na środo-

wisko [1]. Rekultywacja zatem jest procesem ciągłym, trwającym niejednokrotnie 

więcej niż kilkanaście lat. Sposób opracowania projektu rekultywacji składowiska nie 

jest zadaniem łatwym. Od niego zależy bowiem minimalizacja potencjalnie negatyw-

nego odziaływania na środowisko oraz to, w jakim stopniu uda się przywrócić zdegra-

dowanym terenom wartości przyrodnicze lub użytkowe [5].  

2. Opis obiektu badań 

Badane wysypisko zlokalizowane było przy ulicy Rataja w południowej części 

miejscowości Grudziądz (obecnie województwo kujawsko-pomorskie, w momencie 

powołania składowiska – województwo bydgoskie), nieopodal dzielnicy mieszkaniowej 

Rządz. Teren wysypiska położony był w niewielkiej odległości na zachód od drogi 

łączącej Grudziądz z Toruniem oraz około 800 m na południe od dzielnicy Rządz. Od 

południa teren wysypiska ograniczała ulica Rataja. Na zachód i północ od wysypiska 

znajdowały się nieużytki z pojedynczymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, 

które w największym skupieniu odnaleźć można w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu 

Jeziora Rządz [2], a obecnie również (w roku 2020) – nowopowstającego osiedla 

domków jednorodzinnych „Dębowe Wzgórze”.  

  

Rysunek 1. Widok satelitarny z naniesioną lokalizacją wysypiska. Opracowanie własne na podstawie [9] 



 

Kamil Artur Majewski 

 

80 

Na wysypisko została wykorzystana niecka poeksploatacyjna po byłej kopalni żwiru, 

w której proces pozyskiwania kopalin został zakończony. Decyzja o zakończeniu 

działalności została podjęta z chwilą wybrania najlepszych jakościowo kruszyw –  

a w części centralnej po osiągnięciu poziomu wody gruntowej [3]. Na wysypisku – 

działającym od roku 1973 – składowane były odpady komunalne z miasta i gminy 

Grudziądz oraz odpady typu komunalnego z zakładów przemysłowych, a także sektorów 

usługowych. Składowanie surowych odpadów odbywało się bezpośrednio na podłożu 

gruntowym przy braku jakichkolwiek zabezpieczeń warstwy wodonośnej (znajdującej 

się w centralnej części) oraz gruntu. Do roku 1990 składowisko nie posiadało również 

żadnych zabezpieczeń eksploatacyjnych oraz ekologicznych w postaci ogrodzenia 

i strefy zieleni izolacyjnej. Brak ogrodzenia, bramy wjazdowej ze stałym dozorem 

pozwalał w latach 1973-1990 na możliwość przemytu na składowisko odpadów 

o innych charakterze niż odpady komunalne [3]. Eksploatacja składowiska odbywała 

się w sposób tradycyjny. Odpady zrzucane były z samochodów i rozprowadzane za 

pomocą spychacza gąsiennicowego, który je jednocześnie ugniatał gąsienicami [3]. 

Stosowano przesypki gruntem mineralnym jako warstwy pośrednie oraz dezynfekcję 

odpadów wapnem. Stopień ugniecenia odpadów taką techniką nie był większy niż 3, 

co daje ciężar nasypowy odpadów zdeponowanych bezpośrednio po ugnieceniu od 

0,58 do 0,62 t/m
3
. Przez okres eksploatacji na składowisku zdeponowano około 750 

000 m
3
 (450 000 ton) odpadów o ciężarze nasypowym około 0,6 t/m

3
, co daje roczną 

przepustowość około 30 000 m
3
/rok (18 000 ton/rok) [3, 2]. 

W roku 1994 dane technologiczno-eksploatacyjne składowiska prezentowały się 

następująco: 

 powierzchnia wysypiska – 6,29 ha;  

 powierzchnia korpusu odpadów mieszana na poziomie terenu – 4,96 ha; 

 wiek wysypiska – 21 lat; 

 geometryczna objętość wysypiska mieszana do poziomu istniejącego – 630 000 m
3
. 

3. Opis planu projektowanej technologii przeprowadzenia rekultywacji 

z energetycznym wykorzystaniem biogazu 

W związku z wyjątkowo niekorzystną lokalizacją, brakiem zabezpieczeń ekologicz-

nych oraz wyczerpywaniem się pojemności eksploatacyjnej, obiekt należało eksploatować 

maksymalnie do końca 1996 roku, a następnie poddać go procesowi rekultywacji [3]. 

W 1994 roku została ograniczona emisja gazów składowiskowych do atmosfery poprzez 

zainstalowanie studni odgazowujących oraz tym samym rozpoczęto czynne odgazowy-

wanie wysypiska z energetycznym wykorzystaniem biogazu [2]. Składowisko było 

jednak nadal źródłem zanieczyszczenia wód podziemnych, w związku z brakiem 

zabezpieczeń dna wysypiska. Odcieki przedostające się do wód gruntowych zawierały 

związki mineralne (głównie chlorki, siarczany i związki azotu), związki organiczne 

oraz mikroorganizmy (również chorobotwórcze) [2]. 

3.1. Projektowany proces budowy rekultywacyjnej – powierzchniowej 

Sposób prowadzenia rekultywacji jest zależny od ostatecznego przeznaczenia 

terenu po jego uporządkowaniu. W przypadku wysypiska w Grudziądzu, z uwagi na 

jego lokalizację w granicach miasta oraz postępującą rozbudowę osiedla Rządz 
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w kierunku wysypiska, założono (w opracowaniu: Rekultywacja i ukształtowanie 

terenu wysypiska z możliwością jego eksploatacji do końca 1996 r.) dwuetapowe 

prowadzenie rekultywacji [3]. 

Etap I miał być prowadzony w latach 1995-1996. W tym czasie założono wykonanie 

prac rekultywacyjno-inwestycyjnych, obejmujących docelowe ukształtowanie korpusu 

wysypiska oraz wykonanie obiektów w zakresie ochrony środowiska, takich jak rowy 

opaskowe wraz ze zbiorczym kanałem odprowadzającym.  

Zaproponowano, aby warstwę zabezpieczającą wykonać w następujący sposób: po 

ułożeniu ostatniej warstwy odpadów i ich zagęszczeniu, ułożyć bezpośrednio na 

odpadach warstwę podtrzymującą, która będzie zarazem warstwą wyrównawczą, a także 

izolacyjną. Warstwa podtrzymująca miała mieć grubość około 10 cm i być wykonana 

z drobnych piasków. Następnie wysunięto propozycję umieszczenia warstwy półprze-

puszczalnej o grubości 20 cm z pyłów dymnicowych, których zadaniem było zabezpie-

czenie wysypiska przed nadmiernym dopływem wód opadowych do składowanych 

odpadów. Kolejną zaproponowaną warstwą była warstwa odsączająca o grubości 15 cm, 

o tak dobranym współczynniku filtracji, aby mogła przejąć większość wód opadowych 

z powierzchni wysypiska i odprowadzić je do rowów opaskowych okalających 

wysypisko [3]. 

W tym samym czasie należało ponadto w dalszym ciągu prowadzić odgazo-

wywanie wysypiska poprzez wykonaną instalację ujęcia biogazu i przetwarzania go na 

energię elektryczną. Zaproponowano także, aby równocześnie wykonać wstępną rekul-

tywację, polegającą na obsianiu całego terenu mieszanką traw i roślin motylkowych 

[3]. Do nasadzeń można było przystąpić dopiero wtedy gdy obniży się temperatura 

podłoża do maksymalnie 25°C. Skład proponowanej mieszanki traw oraz roślin 

motylkowych i strączkowych wyglądał następująco: Agrostis vulgaris – 20%, Festuca 

capillata – 20%, Trifolium hybridum – 20%, Trifolium repens – 20%, Lipinus lutens – 

10%, Medicago lupulina – 10%. 

Etap II miał zostać wykonywany w latach 1997-2000. Zaproponowano, aby na tym 

etapie obsadzić teren roślinnością niską, a następnie w drzewami.  

W opracowaniu Rekultywacja i ukształtowanie terenu… założono, że okres eksplo-

atacji instalacji biogazu wynosić będzie 20-25 lat. Wychodząc z tych założeń, 

określono rok 2020 jako kończący proces rekultywacji z możliwością przeznaczenia 

obiektu do zagospodarowania. 

3.2. Zastosowana technologia energetycznego wykorzystywania biogazu 

W ramach prac rekultywacyjnych wykonano instalację odgazowywania składowiska, 

składającą się z 17 studni ujmujących generowany biogaz oraz kolektorów zbiorczych 

wykonanych z rur PVC o średnicy 110 mm, podłączonych do wentylatora typu MP90-T, 

którego zadaniem było zasysanie biogazu ze studni i doprowadzenie go do budynku 

Małej Elektrowni Biogazowej (MEB) [2]. MEB wykorzystywała ujęty biogaz jako 

paliwo do napędu silnika spalinowego, który współpracował z prądnicą asynchroniczną 

o mocy 160 kVh. Wytworzona w ten sposób energia oddawana była do krajowej sieci 

elektrycznej [3]. Zarówno silnik spalinowy, jak i prądnica, nie były urządzeniami przy-

gotowanymi specjalnie do celu przetwarzania biogazu. Wykorzystano odpowiednio 

dostosowany silnik spalinowy z wycofanej z eksploatacji lokomotywy, który miał 

fabrycznie zainstalowaną prądnicę. Eksploatacja MEB trwała od roku 1994 do 2003. 
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Ilość wyprodukowanej w tym czasie energii elektrycznej zaprezentowano na rysunku 

2. Największa produkcja została odnotowana w okresie od 1998 do 2000 roku, kiedy to 

np. w roku 1999 uzyskano 977,3 MWh energii. Od roku 2002 następował znaczny 

spadek produkowanej energii elektrycznej. W roku 2002 uzyskano tylko 43% sprzedaży 

energii w stosunku do roku 2001. Spadek produkcji energii elektrycznej spowodowany 

był licznymi awariami MEB: w roku 2001 pojawiły się dwie awarie (miesiące maj 

i grudzień bez produkcji energii), w roku 2002 miesiące luty, marzec, sierpień, listopad 

i grudzień pozostawały bez produkcji energii. W roku 2003 na przełomie stycznia 

i lutego nastąpiła awaria, po której nie wznowiono już poboru gazu i produkcji prądu [2]. 

Awarie spowodowane były brakiem odpowiedniej konserwacji w tym m.in. regu-

larnego dolewania oleju. Silnik uległ zatarciu. 

  

Rysunek. 2. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z biogazu na składowisku w Grudziądzu  

w okresie eksploatacji MEB [6] 

4. 4. Przeprowadzenie badań kontrolnych stanu procesu rekultywacji 

w 2007 roku 

W roku 2007 w związku z przejęciem terenu przez nowego właściciela – Okręgowe 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu Sp. z o.o. (OPEC Grudziądz), 12 

marca 2007 zawarta została umowa pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim 

w Olsztynie a OPEC Grudziądz na wykonanie pracy badawczej pt.: Badania potencjału 

produkcji biogazu na zrekultywowanym terenie byłego wysypiska odpadów przy ulicy 

Rataja w Grudziądzu [2]. 

4.1. Wyniki kontroli powierzchni składowiska 

Wizje lokalne składowiska przeprowadzane były w okresie od 15 marca do 31 maja 

2007 roku. Wykazały one że: „…warstwa rekultywacyjna jest w dobrym stanie, nie 

stwierdzono intencjonalnej jej dewastacji oraz usunięć skarp bocznych. Stwierdzono 

sporadyczne przypadki, w części centralnej korony hałdy odpadów, wystawania odpadów 

38,55 

244,966 

674,96 

425,411 

745,185 

977,33 

746,34 

638,76 

274,74 

154,74 
0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  

M
W

h
 



Realizacja rekultywacji składowiska odpadów komunalnych z energetycznym wykorzystaniem biogazu 

– studium przypadku zrekultywowanego wysypiska odpadów przy ulicy Rataja w Grudziądzu 

 

83 

spod warstwy rekultywacyjnej (może to być efekt intencjonalnego deponowania 

odpadów przez okoliczną ludność po zamknięciu składowiska). Cała powierzchnia 

hałdy przykryta jest roślinnością. Zadrzewienia występują jedynie w części centralnej 

hałdy odpadów. Pojedynczo, głównie na skarpach bocznych występują drzewa i krzewy 

o niewielkich rozmiarach takich gatunków jak sosna czy wierzba, prawdopodobnie 

w wyniku naturalnej sukcesji roślin” [2].  

Kontrola stanu wykonania robót związanych z odprowadzaniem wód opadowych 

stwierdzała co następuje: „W celu odbioru spływających wód opadowych po powierzchni 

warstwy rekultywacyjnej oraz warstwą filtracyjną zaprojektowano i wykonano rowy 

opaskowe. Zostały one usytuowane okalająco w odległości 1 m od podnóża hałdy 

odpadów. Wykonano dwa rowy R1 i R2, których długości oraz spadki wynoszą 

odpowiednio L-640 i 314m, i – 3 i 9%. Rowy odprowadzają wody opadowe do 

zlokalizowanej w pobliżu budynku administracyjno-socjalnego studni zbiorczej S1, 

która podłączona jest z kanałem zbiorczym do biegnącego wzdłuż ulicy Rataja 

kolektora deszczowego. Dno rowów opaskowych zabezpieczone jest folią PCV 

o grubości 0,4 mm i wykonane z betonu, a jego skarpy z płytek chodnikowych. […] 

wizje lokalne wykazały, że oba rowy opaskowe są w dobrym stanie, nie są 

zdewastowane” [2].  

4.2. Monitoring wód podziemnych w strefie składowiska 

Składowisko odpadów zostało wyposażone w sieć piezometrów do monitoringu 

wód podziemnych. Sieć została wykonana w 1997 roku na potrzeby stworzenia 

wspomnianego opracowania w sprawie obowiązków wynikających z przejęcia 

elektrowni biogazowej przez OPEC Grudziądz (Badania potencjału produkcji 

biogazu…). Monitoringiem zostały objęte wody podziemne w przypowierzchniowej 

warstwie wodonośnej poziomo czwartorzędowego. Z wykonanych prac geologicznych 

wynikało, że „w rejonie składowiska występuje czwartorzędowy poziom wodonośny, 

o rzędnych zwierciadła wód od 23,85 do 17,95 m n.p.m. Zwierciadło wód o charak-

terze swobodnym nachylone jest w kierunku zachodnim ze spadkiem i = 0,0065. 

Współczynnik filtracji w strefie aeracji oraz saturacji jest zróżnicowany i zawiera się 

w przedziale wartości 9,94×10
-6

 – 2,82×10
-3

 m/s. Stwierdzono, że ze względu na brak 

izolacji utworów słabo przepuszczalnych powyżej warstwy wodonośnej, woda 

pierwszego poziomu narażona jest na bezpośrednie zanieczyszczenie związkami 

migrującymi wraz z odciekami w głąb przez strefę aeracji. Rozmieszczenie piezo-

metrów dobrano tak, aby przynajmniej jeden z nich ujmował wody napływające pod 

teren składowiska” [2]. Był to tzw. piezometr odniesienia, który charakteryzował 

napływające wody czyste. Pozostałe piezometry ujmowały wody wypływające spod 

terenu składowiska [2].  

Na przypomnienie zasługuje jeszcze fakt, że „ze względu na brak uszczelnienia dna 

składowiska oraz skarp bocznych oraz brak drenażu ujmującego odcieki, gospodarka 

wodami odciekowymi na terenie składowiska nie występuje. Wszystkie przesączające 

się przez hałdę odpadów wody stanowią odcieki, które migrują w głąb warstwy 

wodonośnej” [2]. 
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4.3. Gospodarka biogazem 

Przed rozpoczęciem odgazowywania składowiska, w 1993 wykonano analizy gene-

rowanego biogazu zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych podczas 

pompowania biogazu. Wyniki tych analiz prezentuje tabela 1. Tą samą procedurę 

powtórzono podczas prac kontrolnych w 1997 roku. Wyniki przeprowadzonych badań 

wskazywały, że biogaz charakteryzował się stosunkowo niewielką zawartością metanu, 

która nie przekraczała 30% obj. Stosunek CH4 do CO2 był na poziomie 1, co wska-

zywało na dużą intensywność zachodzących w hałdzie procesów z równowagą 

procesów hydrolizy i metanogenezy. Zastanawiający był fakt wysokiej zawartości 

wodoru, który w kilku przypadkach przekraczał 10% obj. Wodór w gazie składowisko-

wym występuje tylko w początkowej fazie eksploatacji składowiska w fazie acetogenezy 

przy równoczesnej wysokiej zawartości CO2. W dalszych etapach udział tych gazów 

ulega obniżeniu, na rzecz metanu gdyż zarówno wodór jak i ditlenek węgla zużywane 

są w procesie metanogenezy jako substraty. Wodór nie powinien występować w biogazie 

ze składowiska z wypracowaną metanogenezy, a stężenie CO2 powinno być mniejsze 

od stężenia CH4 [2]. W przypadku składowiska odpadów w Grudziądzu, po 20 latach 

od powstania wysypiska, przemiany biochemiczne w hałdzie odpadów nie były w fazie 

acetogenezy, ale w fazie stabilnej metanogenezy. Nie można wykluczyć, że badania 

biogazu wykonane w 1993 oraz 1997 roku obarczone są błędem analitycznym, tak jak 

i określone wartości kaloryczności biogazu są rozbieżne z wartościami teoretycznymi [2]. 

Tabela 1. Parametry biogazu ze składowiska w Grudziądzu określone w latach 1993 i 1997 

Warunki analiz 

biogazu 
Statyczne Dynamiczne 

Rok prowadzenia 

badań 
1993 1997 1993 1997 

CH4 [%] 28,1 25,2 28,6 25,9 

CO2 [%] 30,5 25,3 25,2 25,5 

N2 [%] 24,5 35,4 33,5 37,3 

O2 [%] 1,6 1,5 0,9 2,3 

H2 [%] 12,7 11,0 11,9 9,0 

Kaloryczność 

[kcal/m3] 
3070,2 2730,8 3084,5 2724,0 

Kaloryczność 

kWh/m3 
3,6 3,2 3,6 3,2 

Teoretyczna 

kaloryczność kWh/m3 
3,2 2,8 3,2 2,8 

CH4/CO2 0,9 1,0 1,1 1,0 

Źródło [2] 

4.4. Charakterystyka zdeponowanych odpadów 

W ramach prac związanym z wykonaniem przez UWM w Olsztynie opracowania 

Badania potencjału produkcji biogazu… wykonano szereg analiz, charakteryzujących 

znajdujące się wewnątrz odpady – m.in. określono ich wilgotność, ciężar objętościowy, 

zapach, strukturę, a także scharakteryzowano frakcję BIO w zakresie jej przydatności 

do dalszych przemian w procesie fermentacji. 
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4.4.1. Wilgotność 

Wilgotność odpadów była określona w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od 

momentu pobrania próbek. Mieściła się ona w przedziale od 12,5 do 31,4% wag., 

średnia wilgotność wynosiła 23,4% wag. Zgodnie z dokumentem: „Stwierdzono, że 

wilgotność odpadów była zdecydowanie niższa w porównaniu do wilgotności, jaką 

powinny charakteryzować się odpady przeznaczone do fermentacji tj. w zakresie 60-

70% wag. […] Wskazywać to może zatem na niekorzystne warunki w hałdzie do 

produkcji i pozysku biogazu. Z analiz wilgotności odpadów wynika, że woda 

w całkowitej masie odpadów w hałdzie stanowi około 100 000 Mg. Obliczenia ilości 

wód odciekowych powstających na składowisku w Grudziądzu wskazują, że w ciągu 

roku do odpadów infiltruje około 2500 Mg wód, stanowi to jedynie 2,5% masy wód 

już zawartych w odpadach. Opad atmosferyczny nie stanowi zatem istotnego źródła 

wody, podnoszącego wilgotność odpadów” [2]. 

4.4.2. Ciężar objętościowy 

Ciężar objętościowy odpadów był określany w dniu pobierania próbek z odwiertów. 

Wskazywano, że: „Ciężar objętościowy mieścił się w zakresie od 0,557 do 1,408 Mg/m
3
. 

Średni ciężar objętościowy wyniósł 0,975 Mg/m
3
. Jego wartość zależała od głębokości, 

z których pobierano próbki odpadów. Największym ciężarem objętościowym charak-

teryzowały się próbki pobrane z warstw przydennych, natomiast najmniejszym 

z warstw przypowierzchniowych. Zależność taka wynika, z ugniatania odpadów depo-

nowanych w latach wcześniejszych odpadami deponowanymi w okresach później-

szych. Stosunkowo wysoki ciężar nasypowy wynika również z przebiegających 

w hałdzie procesów osiadania, prowadzących do rozdrabniania odpadów o większych 

rozmiarach w wyniku działania sił nacisku i ściskania” [2]. 

4.4.3. Zapach odpadów 

Celem określenia zapachu odpadów było stwierdzenie ewentualnej uciążliwości dla 

pobliskiego otoczenia. Zaznaczono, iż: „Zapach większości wydobytych próbek był 

lekko gnilny (charakterystyczny dla przefermentowanych odpadów komunalnych) […] 

zapach nie powinien stanowić dużej uciążliwości dla mieszkańców przyległych 

dzielnic Grudziądza oraz pracowników. Nie stwierdzono również zapachów o chemicz-

nym charakterze wskazujących na depozycję odpadów potencjalnie niebezpiecznych 

ze względu na obecność w odpadach lotnych, toksycznych związków organicznych” [2]. 

4.4.4. Struktura odpadów  

Aby zbadać strukturę odpadów znajdujących się pod powierzchnią hałdy składo-

wiska, wykonano 7 otworów, z których pobierano próbki na różnych głębokościach. 

Wyniki zostały zaprezentowane w tabeli 2. Wykazano, że większość próbek miała 

charakter sypki, a jedynie w odpadach pobranych z trzech otworów pobrany materiał 

miał strukturę mazistą. Wskazywać to mogło na występujący podsiąk kapilarny z wód 

podziemnych, których lustro w rejonie owych trzech otworów było w kontakcie ze 

zdeponowanymi odpadami [2]. 

Analiza frakcyjna i morfologiczna próbek wykazała, że z materiałów surowcowych 

największy udział w deponowanych odpadach przypada tworzywom sztucznym 16,3% 

wag. i tekstyliom 16,1% wag. Pozostałe materiały, takie jak szkło czy metale razem, 
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stanowiły 3% wag. Zawartość odpadów niebezpiecznych (baterie, opakowania po 

lekarstwach, dezodoranty) w zdeponowanych odpadach była niewielka – 0,14% wag. 

Materiały mineralne, gruz, ceramika, odpady kamienne to około 9% wag. odpadów. 

Największy udział w zdeponowanych odpadach przypadał na frakcję BIO (zsumowana 

zawartość frakcji o wielkości poniżej 10 mm) papieru i pozostałych odpadów orga-

nicznych przekroczył 55% wag. W dokumencie podkreślono, iż: „Analiza frakcyjna 

wykazała, że największym udziałem w odpadach charakteryzują się frakcje drobne 

poniżej 40 mm, których łączny udział wynosi blisko 70% wag.” [2]. Wskazywało to na 

duże rozdrobnienie odpadów zdeponowanych na składowisku, co potwierdza także 

wysoki ciężar nasypowy. Procentowy udział wyselekcjonowanych grup morfologicz-

nych i frakcji prezentuje tabela 2 [2]. 

Podczas badań porównano także właściwości fizykochemiczne frakcji BIO 

wydzielonej ze zdeponowanych odpadów na składowisku w Grudziądzu z dostępnymi 

w tamtym czasie klasyfikacjami jakości kompostu. Wyniki tych badań zaprezentowane 

zostały w tabeli 3. 

Tabela 2. Procentowy udział wyselekcjonowanych grup morfologicznych i frakcji odpadów [% wag.] z hałdy 

składowiska w Grudziądzu [2] 

 Grupa morfologiczna odpadów 

Frakcja odpadów 

tw
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rz

y
w
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et
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m
in

er
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n
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n
ie
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ez

p
ie
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o
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S
u
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<10 mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,33 24,33 

10-40 mm 4,46 1,67 1,39 0,37 8,02 0,04 0,62 28,23 44,8 

40-120 mm 7,51 5,53 0,24 0,66 0,73 0,10 0,24 1,98 17,00 

> 120 mm 4,43 8,89 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,19 13,87 

Suma 16,31 16,09 1,64 1,48 8,75 0,14 0,86 54,73 100,00 

Źródło [2] 

Tabela 3. Porównanie właściwości fizyko-chemicznych frakcji BIO z odpadów zdeponowanych 

na wysypisku w Grudziądzu z dostępnymi klasyfikacjami jakości kompostu w 2007 roku 

Zestawienie badanej frakcji BIO 

z normami jakości kompostu 

Wskaźniki fizykochemiczne określające jakość 

kompostu 

W
il
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 [
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.]
 

N
 [
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5
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%
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K
2
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 [
%
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.]
 

Badana frakcja BIO 22,0 10,9 0,8 0,22 0,26 

Klasyfikacja wg (Dz.U.2004, nr 236, 

poz. 2369 
- - - - - 
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Klasyfikacja wg  

(BN-89/9103-09) 

Klasa I 25-40 > 40 > 0,8 > 0,6 > 0,2 

Klasa II 25-40 30-40 0,6-0,8 0,4-0,6 0,1-0,2 

Klasa III 50 > 20 > 0,3 > 0,3 > 0,1 

Zestawienie badanej frakcji BIO 

z normami jakości kompostu 

Wskaźniki fizykochemiczne określające jakość 

kompostu 

C
d
 [

%
 s

.m
.]

 

C
r 

[%
 s

.m
.]

 

C
u
 [

%
 s

.m
.]

 

N
i 
[%

 s
.m

.]
 

Z
n
 [

%
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.]

 

Badana frakcja BIO 1,4 89,7 259 52,7 461,5 

Klasyfikacja wg (Dz.U.2004, nr 236, 

poz. 2369 
3 100 400 30 1500 

Klasyfikacja wg  

(BN-89/9103-09) 

Klasa I 5 300 300 100 1500 

Klasa II 15 500 600 200 2500 

Klasa III 25 800 800 200 2500 

Źródło: [2] 

5. Podsumowanie 

Według danych GUS z 2019 roku w Polsce znajduje się blisko 5,5 miliona ton 

odpadów (5 487 182,9) przeznaczonych do składowania. Wzrost znaczenia recyklingu 

powoduje, że coraz więcej składowisk jest zamykanych, a ich teren powinien zostać 

poddany rekultywacji [6]. 

W 2012 roku na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej powstał dokument pt. Wytyczne dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk 

odpadów komunalnych, według którego w procesie rekultywacji terenów poskłado-

wiskowych można wyróżnić 5 etapów: przygotowanie rekultywacji, rekultywację tech-

niczną, rekultywację biologiczną i szczegółową, przywrócenie gospodarczej użytecz-

ności terenu oraz monitoring efektów rekultywacji [4]. 

W przypadku przeprowadzenia rekultywacji wysypiska w Grudziądzu nie dyspono-

wano określonymi wytycznymi, natomiast plan rekultywacji zlecono specjalistom 

i naukowcom, zajmującym się na co dzień tematyką ochrony środowiska. W ten sposób 

powstał plan rekultywacji w ramach omówionego w niniejszym artykule dokumentu 

pt. Rekultywacja i ukształtowanie terenu wysypiska z możliwością jego eksploatacji do 

końca 1996 r. (zawarty w jego części zatytułowanej Projekt Techniczny Rekultywacji 

i Ukształtowania Terenu Wysypiska z możliwością jego eksploatacji do końca 1996 r.), 

który przewidywał możliwość energetycznego wykorzystania biogazu powstającego 

na wysypisku. Głównym celem opracowania było bowiem stworzenie możliwości 

eksploatacji wysypiska przy ul. Rataja do czasu wybudowania nowego w miejsco-

wości Zakurzewo, przy jednoczesnym prowadzeniu prac rekultywacyjnych.  

Zaznaczyć trzeba, że przyjęta formuła rekultywacji wysypiska śmieci w Grudziądzu 

przy ul. Rataja była w pewnym sensie ścieżką wyjątkową – nie tylko ze względu na 

brak odgórnych wytycznych, ale i z uwagi na zastosowane rozwiązania. Obecnie 

w Polsce jest 257 składowisk odpadów z czynną instalacją odgazowywania natomiast 
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tylko 68 z nich pozyskuje biogaz z wykorzystaniem na energię elektryczną, 25 

wykorzystuje biogaz do pozyskiwania energii cieplnej, aż 126 nie wykorzystuje biogazu 

wcale lub spala go w pochodniach [6]. Tym samym rozwiązania zastosowane w Gru-

dziądzu wpisują się w ważny, choć wciąż stosowany dość wąsko, nurt metod działania 

w ramach procesów rekultywacji. Przeanalizowane studium przypadku uznać można 

zatem za jeden z istotnych sposobów rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych. 

Przedstawiony przykład prowadzenia rekultywacji wysypiska w Grudziądzu 

pokazuje ponadto, że nie trzeba używać wyłącznie kosztownych, nowoczesnych 

rozwiązań o wysokim stopniu automatyzacji, aby w sposób skuteczny zrekultywować 

wysypisko i w dodatku wykorzystać biogaz na potrzeby energetyczne. Czasem proste 

konstrukcje (jak silnik po nieużywanej już lokomotywie spalinowej) mogą być 

doskonałym, gdyż efektywnym i jednocześnie tanim rozwiązaniem.  
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Realizacja rekultywacji składowiska odpadów komunalnych z energetycznym 

wykorzystaniem biogazu – studium przypadku zrekultywowanego wysypiska 

odpadów przy ulicy Rataja w Grudziądzu 

Streszczenie 

Wysypiska odpadów komunalnych to jedne z najbardziej przekształconych przez człowieka obszarów 

natury. Uznać należy, że sam proces projektowania oraz budowy składowiska znajduje się w gronie 

najtrudniejszych zagadnień strategicznych w ramach skupisk ludzkich, w szczególności ze względu na 

wymagania jakie powinno spełniać wysypisko, w tym sposób jego powoływania oraz wygaszania. Do 

owych wymogów należą między innymi maksymalna szczelność oraz minimalne oddziaływanie – zwłaszcza 

na najbliższe otoczenie. Trzeba również pamiętać, że składowiska są obiektami, które zajmują bardzo dużą 

powierzchnię i wymagają znacznej pojemności, a czas ich eksploatacji liczy się w dziesiątkach lat. 

Dodatkową trudność sprawia charakter składowanych odpadów, który jest bardzo zróżnicowany pod 

względem fizycznym, chemicznym, a także biologicznym. Wobec tego samo projektowanie i wykorzysty-

wanie wysypiska jest wyzwaniem – nie mniejsze stanowi jednak jego wygaszenie oraz sposób, w jaki 

powinna zostać przeprowadzona rekultywacja. Podstawowym celem artykułu było zatem przedstawienie 

studium przypadku jednego, zrekultywowanego obecnie składowiska odpadów, zlokalizowanego w Gru-

dziądzu – miejscowości powiatowej w województwie kujawsko-pomorskim – przy ulicy Rataja, którego 
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działalność zakończyła się w 1997 roku. Omówienie tego przypadku posłużyło z kolei odpowiedzi na 

pytanie o jeden z możliwych sposobów rekultywacji składowiska śmieci. Artykuł oparto na wynikach 

badań własnych Autora – zarówno terenowych, jak i archiwalnych. 

Słowa kluczowe: wysypisko odpadów, rekultywacja, Grudziądz, odzysk biogazu 

Rehabilitation of a municipal landfill site with energetic use of biogas – case study 

of a rehabilitated landfill site at Rataja Street in Grudziądz 

Abstract 

Municipal waste dumps are one of the most man-made areas of nature. It should be recognized that the 

process of designing and building a landfill is one of the most difficult strategic issues within human 

settlements, in particular due to the requirements that a landfill should meet, including the way it is 

established and extinguished. These requirements include maximum tightness and minimum impact – 

especially on the immediate surroundings. It should also be remembered that landfills are objects that 

occupy a very large area and require considerable capacity, and their lifetime is counted in decades. An 

additional difficulty is the nature of the landfilled waste, which is very diverse in physical, chemical and 

biological terms. Therefore, the design and use of a landfill is a challenge, but no less so is its extinction 

and the way it should be remediated. Therefore, the main aim of the article was to present a case study of 

one currently recultivated landfill located in Grudziadz – a district town in the Kuyavian-Pomeranian 

Voivodeship – on Rataja Street, whose activity ended in 1997. The discussion of this case in turn served to 

answer the question about one of the possible ways of recultivating the landfill. The article was based on 

the results of the author's own research – both field and archival. 

Keywords: landfill, reclamation, biogas recovery 
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Badania nad efektywnością działania oczyszczaczy 

powietrza w wybranym obiekcie edukacyjnym 

na terenie województwa śląskiego 

1. Wprowadzenie  

Statystyczny człowiek przebywa około 90% doby w pomieszczeniach zamkniętych, 

przez co narażenie na zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego stanowi szczególne 

zagrożenie dla zdrowia ludzi [1-3]. Szacuje się, że dzieci i młodzież przebywają 

średnio od 20 do 30% doby w pomieszczeniach placówek edukacyjnych [4], stąd też 

niezwykle istotne jest prowadzenie stałego monitoringu jakości powietrza w tego typu 

obiektach oraz opracowywanie nowych rozwiązań i technik umożliwiających oczysz-

czanie powietrza wewnętrznego. Jednym z takich rozwiązań jest coraz powszech-

niejsze stosowanie oczyszczaczy powietrza [5]. 

W roku akademickim 2019/2020 w Polsce działało 373 uczelni, gdzie naukę 

pobierało 1204 tys. studentów. Z czego 105 672 stanowili studenci w województwie 

śląskim [6]. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy w uczelniach, nakłada na Rektora obowiązek zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu jej użytkowników [7]. Zapis ten 

wspierają ramowe statuty uczelni i pozostałe ogólne przepisy w zakresie BHP.  

Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych w pomieszczeniach mieszkalnych, 

szkołach i budynkach użyteczności publicznej poziomy zanieczyszczeń powietrza 

wewnątrz pomieszczeń wpływają negatywnie na zdrowie ich użytkowników [8-10]. 

Niewłaściwa jakość powietrza w placówkach edukacyjnych może być przyczyną 

okresowej absencji, problemów zdrowotnych uczniów i nauczycieli, a także zmniej-

szenia komfortu nauki i pracy. Generalnie ok. 60 000 młodzieży w wieku szkolnym, 

zapada w Polsce na przewlekłe choroby układu oddechowego [11]. 

Nieodpowiednio zaprojektowane i niewłaściwie funkcjonujące systemy wentylacyjne 

w budynkach edukacyjnych mogą być źródłem szczególnego rodzaju zanieczyszczeń 

powietrza jaki stanowią tzw. „bioaerozole”. Głównym źródłem tych zanieczyszczeń 

w pomieszczeniach obiektów edukacyjnych są uczniowie i nauczyciele, a także powietrze 

dostarczane przez nieodpowiednio czyszczone kanały wentylacyjne [11]. Pojęcie „bio-

aerozol” definiuje się jako układ dwufazowy, składający się z mieszaniny zarówno 

żywych, jak i martwych komórek mikroorganizmów (bakterii i grzybów), ich frag-
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mentów oraz związków przez nie wytwarzanych (endotoksyn, mykotoksyn itd.) 

zawieszonych w powietrzu. Cząstki bioaerozoli mogą być różnej wielkości. Przy 

czym, średnica komórek bakteryjnych wynosi od 1 do 2 µm, z kolei średnica grzybów 

mikroskopijnych (w zależności od gatunku) od 2 do 8 µm [12-13]. 

Należy pamiętać, że większość cząstek biologicznych nie stanowi zagrożenia zdro-

wotnego. Jednak część z nich może wykazywać właściwości chorobotwórcze, alergi-

zujące lub toksyczne. Bioaerozole mogą być przyczyną: astmy, kataru siennego, zapalenia 

oskrzeli, zapalenia zatok i spojówek [14-15]. Mogą one także wywoływać drażniącą 

chorobę skóry człowieka, znaną jako grzybicze zapalanie paznokci u rąk i nóg [16].  

Obecnie podejmowanych jest szereg działań mających na celu poprawę jakości 

powietrza wewnętrznego w placówkach edukacyjnych. W walce o czyste powietrze na 

terenie województwa śląskiego w 2019 roku prowadzona była kampania edukacyjna 

ogłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – „Mogę! Zatrzymać 

Smog – Przedszkolaku złap oddech”. Dzięki tej kampanii do przedszkoli trafiło ponad 

500 oczyszczaczy powietrza. W pomieszczeniach placówek edukacyjnych niezbędny 

jest zatem ciągły monitoring i kontrola jakości powietrza oraz skuteczności działania 

coraz powszechniej stosowanych oczyszczaczy powietrza. 

Niniejsza praca stanowi próbę oceny efektywności działania oczyszczacza powietrza, 

w zakresie eliminowania cząstek aerozolu grzybowego występującego w powietrzu 

wewnętrznym uczelni wyższej, zlokalizowanej na terenie Górnego Śląska. Prowadzone 

badania mogą przyczynić się do promocji i realizacji programów prewencyjnych zdrowia 

publicznego oraz sformułowania zaleceń mających na celu zapewnienie zdrowszego 

środowiska nauki i pracy. 

2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie badań efektywności działania oczysz-

czacza powietrza w wybranej sali wykładowej, jednej z uczelni wyższych na terenie 

województwa śląskiego. W ramach pracy wyznaczono poziomy stężeń, rozkład frak-

cyjny oraz oszacowano wielkość dobowej dawki aerozolu grzybowego wchłanianej 

przez studentów i pracowników uczelni. 

3. Metodyka badań 

Pomiary zostały przeprowadzone w październiku 2020 roku w wybranej sali 

wykładowej w dwóch cyklach: przed włączeniem oczyszczacza powietrza oraz po 

4 godzinach od jego uruchomienia, celem zbadania efektywności działania analizo-

wanego urządzenia. Łącznie przeanalizowano 120 próbek z materiałem biologicznym. 

Próbki pobierano ok. 1,5 m nad podłożem, w celu pobrania bioaerozolu ze strefy 

oddechowej człowieka.  

Badana sala wykładowa charakteryzowała się wymiarami 19,66 x 14,06 x 7,75 m 

(długość x szerokość x wysokość) oraz zmienną wysokością, która maleje w kierunku 

tylnej części pomieszczenia, a wymiar 7,75 m jest najwyższym punktem badanego 

obiektu (rys. 1). Kubatura pomieszczenia wynosi około 2142,25 m
3
. W sali wykładowej 

jednocześnie może przebywać 180 studentów. Miejsca siedzące są rozmieszczone w 9 

rzędach. Rozdział powietrza wentylacyjnego realizowany jest poprzez system nawiew 

górą od przodu, natomiast wywiew dołem. Powietrze nawiewane jest do pomiesz-

czenia za pomocą 16 dysz dalekiego zasięgu o średnicy 200 mm, z możliwą regulacją 
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kąta wypływu powietrza zarówno w pionie, jak i w poziomie. Wbudowane są one 

w maskownice, które umiejscowione są w górnej części ściany czołowej, pod sufitem. 

Za pomocą kratek wentylacyjnych następuje wywiew powietrza. Podciśnienie wytwo-

rzone przez instalację wywiewną pozwala na usuwanie z pomieszczenia powietrza [17].   

 

Rysunek 1. Miejsce poboru próbek [17] 

W niniejszych badaniach do poboru próbek aerozolu grzybowego wykorzystano 

sześciostopniowy impaktor typu Andersena (Tisch Environmental, USA), który składa 

się z sześciu nakładanych na siebie segmentów/stopni (ze średnicami odcięcia: 7,0; 

4,7; 3,3; 2,1; 1,1; 0,65 μm). Do impaktora dołączona była pompa, która zapewniała 

stałe natężenie przepływu powietrza w trakcie pomiarów wynoszące 28,3 dm³/min. 

Natężenie przepływu impaktora sprawdzane było każdorazowo przed przystąpieniem 

do poboru próbek, przy użyciu kalibrowanego rotametru. Przed rozpoczęciem każdego 

poboru oraz pomiędzy kolejnymi próbkowaniami, wnętrze urządzenia było każdo-

razowo przemywane preparatem dezynfekcyjnym Velox AF (MediSept, Polska). 

Pobór za pomocą impaktora Andersena trwał 10 minut. Jest to optymalny czas 

poboru, gdyż po dłuższym okresie czasu następuje utwardzanie powierzchni agaru na 

skutek jego wysychania, a to z kolei powoduje zaniżenie wyznaczonego stężenia 

aerozolu grzybowego [16]. 

Mikroorganizmy pobierane były na powierzchnię pożywki agarowej wypełniającej 

szalki Petriego. Podłożem zastosowanym do hodowli grzybów był agar odżywczy Malt 

Extract Agar (MEA 2%, Biocorp), do którego dodawano chloramphenicol hamujący 

wzrost bakterii. Po poborze szalki Petriego zostały umieszczone w cieplarce labora-

toryjnej (w temperaturze 26 ±1°C, przez 5 dni). 

Po okresie inkubacji zliczano wyrosłe kolonie i wyznaczano stężenie aerozolu 

grzybowego. Jako wyróżnik stężenia bioaerozolu przyjęto ilość wyrosłych kolonii na 

podłożach stałych, odniesioną do jednostki objętości powietrza, jtk/m³ (jednostki 

tworzące kolonie w 1m³ powietrza, ang. CFU/m³). 

W pracy analizowano działanie oczyszczacza powietrza o parametrach CADR 

(Clean Air Delivery Rate) wynoszącym 521 m
3
/h. Wykorzystany podczas badań 

oczyszczacz powietrza wyposażony był w filtr wstępny oraz systemu Dual Filter, który 
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stanowi połączenie filtra HEPA (high efficiency particulate air filter) oraz węgla aktyw-

nego. Pierwszy z nich odpowiada za usuwanie zanieczyszczeń pyłowych, natomiast 

drugi, węgiel aktywny eliminuje zanieczyszczenia gazowe. Oczyszczacz działał przez 

4 h, aby zapewnić oczyszczenie całego powietrza (objętość powietrza równa kuba-

turze), znajdującego się w badanej sali wykładowej.  

4. Analiza wyników badań 

4.1. Analiza ilościowa 

 Uzyskane stężenia aerozolu grzybowego w badanej sali wykładowej zestawiono 

w tabeli 1. Średnie stężenie aerozolu grzybowego w powietrzu sali wykładowej przed 

uruchomieniem oczyszczacza powietrza było na poziomie 237 jtk/m³, z kolei po 4 

godzinach działania analizowanego urządzenia średnie stężenie aerozolu grzybowego 

obniżało się o 30% i wynosiło 166 jtk/m³. Wyniki te wskazują na znaczącą rolę 

oczyszczacza powietrza w redukcji stężenia aerozolu grzybowego w badanej sali 

wykładowej.  

Dokonano również analizy udziału frakcji respirabilnej w całkowitym stężeniu 

aerozolu grzybowego. Frakcja respirabilna (cząstki o średnicy aerodynamicznej  

< 3,3 µm) stanowić może istotny problem zdrowotny, gdyż wraz z wdychanym 

powietrzem dociera ona w głąb układu oddechowego. Udział frakcji respirabilnej 

aerozolu grzybowego w badanej sali wykładowej przed uruchomieniem oczyszczacza 

powietrza stanowił aż 77% mikrogrzybów, natomiast po uruchomieniu oczyszczacza 

powietrza udział frakcji respirabilnej obniżał się stanowiąc 29% stężenia całkowitego 

grzybów mikroskopijnych. Tendencję spadkową udziału frakcji respirabilnej bioaerozoli 

związanej z działaniem oczyszczaczy powietrza, zaobserwowano także podczas badań 

prowadzonych w pomieszczeniach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego [18]. 

Tabela 1. Stężenia aerozolu grzybowego na sali wykładowej [jtk/m³] 

Miejsce poboru 
Stężenie mikroorganizmów jtk/m3 

Całkowite Frakcji respirabilnej  

Tło wewnętrzne  

(przed rozpoczęciem pracy 

oczyszczacza powietrza) 

237 183 

Po 4 h działania oczyszczacza 

powietrza 
166 48 

Źródło: Opracowanie własne 

4.2. Wyznaczenie dawki aerozolu grzybowego wchłanianej do organizmu 

 Kluczowym parametrem oceny narażenia organizmu na działanie substancji lub 

czynnika szkodliwego w środowisku jest dawka, czyli jego ilość lub masa wchłonięta 

do organizmu. Dawkę całkowitą definiuje się jako sumę dawek otrzymanych przez 

daną osobę narażoną na substancję zanieczyszczającą w określonym przedziale czasu 

poprzez oddziaływanie wszystkich zawierających ją środowisk (powietrze, wodę, glebę) 

oraz przez żywność. W odniesieniu do substancji niewnikających do organizmu 

z żywnością, najbardziej istotna jest absorpcja zanieczyszczeń z powietrza. Dawkę 

można wtedy obliczyć mnożąc stężenie danej substancji w powietrzu przez współ-
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czynnik pochłaniania oraz czas przebywania w danym środowisku, w którym ta 

substancja występuje w określonym stężeniu [19]. 

W roku 1996 przeprowadzono badania rozkładu czasu wśród wybranych losowo 

mieszkańców Górnego Śląska. W badaniach tych posłużono się metodą dzienniczków 

aktywności, w których każdy uczestnik badań wpisywał miejsce pobytu i wykonywane 

czynności w ciągu każdej połowy godziny. Wzór dzienniczków został przygotowany 

przez Uniwersytet Harwarda w Bostonie w ramach Harvard International Exposure 

Study. Osoby badane przebywały w środowisku wewnętrznym aż 87% czasu, z czego 

22% w środowisku pracy lub nauki [20].  

W oparciu o zmierzone poziomy stężeń aerozolu grzybowego i oszacowany rozkład 

czasu dla środowiska pracy/nauki wynoszący 22% wyznaczono dawkę aerozolu 

grzybowego wchłanianą przez studentów i pracowników przebywających w badanej 

sali wykładowej. Wielkość dawki wyznaczono podczas gdy oczyszczacz powietrza był 

wyłączony oraz 4h po jego uruchomieniu. W obliczeniach przyjęto objętość powietrza 

wdychanego przez osobę w wieku powyżej 19 lat równą 22 m³/dobę, czyli wartość 

współczynnika wchłaniania wynosiła 0,916 m³/godzinę [21].  

Obliczeń dokonano w oparciu o poniższy wzór:   

wtCD   

D – dawka dla środowiska pracy/nauki, 

C – stężenie aerozolu grzybowego [jtk/m³], 

t  – czas przebywania w środowisku pracy/nauki [godz.],  

w – współczynnik wchłaniania [m³/godz.]. 

Wielkość dawki dobowej pobranej z powietrza wewnętrznego przed uruchomie-

niem oczyszczacza powietrza wynosiła 1146 CFU, z kolei po uruchomieniu urządzenia 

oczyszczającego 803 CFU. Wyniki te są siedmiokrotnie niższe w porównaniu 

z wynikami badań prowadzonymi latem 2020 roku w mieszkaniach na terenie woje-

wództwa śląskiego, gdzie najwyższą wartość dobową dawki aerozolu grzybowego 

wchłanianej do organizmu przed uruchomieniem oczyszczacza powietrza wynosiła 

7677 CFU, z kolei po włączeniu oczyszczacza powietrza wartość ta obniżała się 

wynosząc 4458 CFU [18].  

5. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stężeń aerozolu grzybowego w sali 

wykładowej stwierdzono, że: 

 Działanie oczyszczacza powietrza w analizowanej sali wykładowej redukowało 

średnie stężenie aerozolu grzybowego o ponad 30%. 

 Oczyszczacz powietrza pozwolił obniżyć stężenie frakcji respirabilnej (cząstki 

o średnicy aerodynamicznej < 3,3 µm), która przed jego uruchomieniem stanowiła 

77%, a po 4 h działania oczyszczacza stanowiła 29% całkowitego stężenia 

aerozolu grzybowego. 

 W pracy oszacowano również wielkość dobowej dawki grzybów mikroskopijnych 

wchłanianych z powietrza wewnętrznego sali wykładowej przez studentów 

i pracowników uczelni. Przed uruchomieniem oczyszczacza powietrza dawka ta 
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wynosiła ponad 1100 CFU, a po jego uruchomieniu obniżała się, wynosząc ponad 

800 CFU. 

 Narażenie na aerozol grzybowy obecny w badanej sali wykładowej nie stanowi 

bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia studentów i pracowników uczelni, 

jednakże długotrwała inhalacja mikroorganizmów może wywoływać negatywne 

skutki zdrowotne, szczególnie u osób wrażliwych na mikrobiologiczne zanieczysz-

czenia powietrza. Objawiać się to może większą podatnością na choroby górnych 

dróg oddechowych, bólem głowy, łzawieniem oczu, swędzeniem skóry czy też 

kaszlem. 

 W celu zapewnienia odpowiedniej jakości mikrobiologicznej powietrza w badanym 

obiekcie edukacyjnym niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji 

pomieszczeń oraz stosowanie oczyszczaczy powietrza. 

Podziękowania  

Praca została wykonana w ramach III edycji konkursu finansowania kształcenia 

zorientowanego projektowo – PBL, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – 

Uczelnia Badawcza”. 
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Badania nad efektywnością działania oczyszczaczy powietrza w wybranym 

obiekcie edukacyjnym na terenie województwa śląskiego 

Streszczenie  

W Polsce problem mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego do niedawna był 

ignorowany lub bagatelizowany, ale obecnie stał się on przedmiotem szczególnego zainteresowania. 

Wynika to m.in. z faktu, że współczesny człowiek spędza około 90% doby w pomieszczeniach zamkniętych, 

w tym w miejscach nauki. Nieodpowiednia jakość powietrza wewnętrznego w obiektach edukacyjnych 

może być przyczyną szeregu chorób układu oddechowego, ale również obniżenia wydajności pracy 

i efektywności przyswajania wiedzy. Niezwykle istotne jest zatem oczyszczanie powietrza w tego rodzaju 

placówkach, a coraz bardziej popularną metodą jest stosowanie w tym celu oczyszczaczy powietrza. 

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów stężeń aerozolu grzybowego wyizolowanego z powietrza sali 

wykładowej uczelni wyższej, zlokalizowanej na terenie województwa śląskiego. Próbki bioaerozolu 

grzybowego pobierano przy użyciu 6-stopniowego impaktora kaskadowego typu Andersena, ze średnicami 

odcięcia 7,0; 4,7; 3,3; 2,1; 1,1 i 0,65 µm (Tisch Environmental, USA). Pomiary wykonano przed 

uruchomieniem oczyszczacza powietrza oraz po jego włączeniu, celem przeprowadzenia badań 

efektywności działania stosowanego urządzenia. Wykazano, iż stężenie bioaerozolu grzybowego było 

wyższe w sali wykładowej przed uruchomieniem oczyszczacza powietrza, jednakże narażenie to nie 

stwarzało bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Należy jednak zwrócić uwagę, iż długotrwała 

inhalacja zanieczyszczeń biologicznych może spowodować niekorzystne skutki zdrowotne i problemy 

z koncentracją wśród studentów oraz pracowników uczelni. Celem zapewnienia odpowiedniej jakości 

powietrza w badanej sali wykładowej niezbędna jest jej odpowiednia wentylacja, intensywne wietrzenie 

oraz dodatkowo stosowanie oczyszczaczy powietrza. 

Słowa kluczowe: bioaerozol, aerozol grzybowy, jakość powietrza wewnętrznego, oczyszczacze powietrza 
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Research on the effectiveness of air purifiers in a selected educational facility 

in the Silesian Voivodeship 

Abstract  

In Poland, the problem of microbial pollution of indoor air has been ignored or underestimated until 

recently but has more recently gaining special interest, as contemporary humans now spend about 90% of 

the day indoors, which can include educational facilities. Inadequate indoor air quality in educational 

facilities may cause several respiratory diseases and reduce work efficiency and the effectiveness of 

learning. It is therefore extremely important to purify the air in such establishments and the use of air 

purifiers for this purpose is increasingly popular. This paper reports measurements of the concentrations of 

fungal aerosol isolated from the air of a university lecture hall, located in the Silesian Voivodship. Fungal 

bioaerosol samples were collected using a six-stage Andersen-type cascade impactor with cut-off diameters 

of 7.0, 4.7, 3.3, 2.1, 1.1, and 0.65 µm (Tisch Environmental, USA). Measurements were recorded before 

and after starting the air purifier in a lecture hall to test the effectiveness of the device in reducing the 

concentration. The concentration of fungal bioaerosol was higher before the air purifier was activated, 

although the level of exposure did not pose a direct threat to human health. However, long-term inhalation 

of biological pollutants may cause adverse health effects and problems with concentration among students 

and university employees. To ensure adequate air quality in the tested lecture hall, it is necessary to 

ventilate properly and intensively using air purifiers. 

Keywords: bioaerosol, fungal aerosol, indoor air quality, air purifiers 
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Psycholeptyki jako nowy rodzaj antropogenicznych 

zanieczyszczeń środowiska 

1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 

Przemysł farmaceutyczny rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Wpływ na to 
zjawisko mają czynniki, takie jak: starzenie się społeczeństw, wzrost dochodów 
populacji, a także zwiększenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne i przewlekłe. 
W społeczeństwie polskim obserwujemy obecnie dużą zmianę świadomości Polaków – 
przywiązują coraz większą wagę do kwestii zdrowotnej a także częściej stosują leki 
w ramach profilaktyki. Dane z 2013 r. wskazują, iż polski rynek farmaceutyczny plasuje 
się na 6 miejscu w Europie pod względem sprzedaży leków. Struktura sprzedaży leków 
w 2014 r. wyglądała następująco: 37% stanowiły leki na receptę refundowane, 22% – 
leki na receptę pełnopłatne, a 41% – leki wydane bez recepty (OTC) (rys. 1). Ze 
względu na wzrost spożycia preparatów leczniczych w ostatnich latach, w większym 
stopniu zainteresowano się obecnością farmaceutyków w środowisku. Z badań wynika, 
iż leki to trwała i biologicznie aktywna grupa związków chemicznych, która może 
wyrządzić wiele szkód, gdy trafia do ścieków [1]. 

Rosnące wykorzystanie farmaceutyków na całym świecie, obecność nowych zanie-
czyszczeń w środowisku wodnym i potencjalny wpływ tego zjawiska na organizmy 
staje się coraz większym problemem. Wśród pojawiających się zanieczyszczeń, 
farmaceutyki mogą dostać się do ekosystemu wodnego ze względu na ich dużą 
konsumpcję i niecałkowite usuwanie w konwencjonalnych komunalnych oczyszczal-
niach ścieków (OŚ). Mimo iż zazwyczaj leki znajdują się w ściekach w bardzo niskich 
stężeniach, nadal brakuje odpowiedniej wiedzy dotyczącej długoterminowych skutków 
takiego zjawiska. Obecnie naukowcy uważają, iż obecność różnorodnych medyka-
mentów w środowiskach wodnych (nawet w niewielkich dawkach) może stanowić 
bardzo poważne zagrożenie dla organizmów wodnych i zdrowia ludzi. Jednymi 
z największych „dostawców” leków do środowiska, są oczyszczalnie ścieków (OŚ). 
Farmaceutyki są stale wprowadzane do ścieków ze względu na ich duże wyko-
rzystanie. Jak donosi wiele badań, eliminacja PhACs (ang. pharmaceutically active 
compounds), środków farmakologicznie aktywnych) podczas konwencjonalnych 
procesów oczyszczania ścieków, jest raczej niska, a co za tym idzie – leki są obecne 
w wodzie powierzchniowej, gruntowej, a nawet w wodzie pitnej.  
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W związku z tym, rośnie potrzeba opracowania nowych, niezawodnych metod 
umożliwiających skuteczne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w śladowych 
ilościach [2]. 

 
Rysunek 1. Struktura sprzedaży leków w Polsce w 2014 r. [1] 

W ciągu ostatnich 20-tu lat obecność środków farmaceutycznych w zbiornikach 
wodnych wzbudza coraz większe zainteresowanie i światowy niepokój. Ścieki 
pochodzące z oczyszczalni są głównym źródłem PhAC w środowisku wodnym. 
Okazuje się, iż oczyszczalnie ścieków (WWTPs – ang. wastewater treatment plants) 
skutecznie radzą sobie z konwencjonalnymi zanieczyszczeniami, takimi jak białkowe, 
organiczne czy też stałe odpady. Nie są jednak efektywne w oczyszczaniu odpadów 
w niskich stężeniach (od ng/l do µg/l) jakimi są PhAC. Aby poprawić jakość ścieków 
z WWTPs, wymagane są dodatkowe, bardziej zaawansowane techniki oczyszczania 
wody. Dopiero tak oczyszczona woda wydaje się być zdatna do ponownego 
wykorzystania jako woda pitna [3]. 

1.2. Źródła przedostawania się pozostałości leków do środowiska 

Wyniki badań dowodzą, iż głównymi źródłami leków w środowisku, są gospo-
darstwa domowe, szpitale, przemysł farmaceutyczny oraz weterynaryjny. Istnieje wiele 
dróg przedostawania się farmaceutyków do środowiska – pozostałości mogą być 
uwalniane w trakcie procesu produkcyjnego, wydalane przez ludzi w postaci wielu 
aktywnych metabolitów lub na skutek wyrzucania przeterminowanych leków do 
toalety. Ze względu na ich złożoną budowę, często występuje oporność na procesy 
biodegradacji. Dlatego też farmaceutyki nie ulegają całkowitej eliminacji w trakcie 
procesów oczyszczania ścieków w konwencjonalnych systemach, co powoduje 
występowanie ich w wodach środowiskowych. Następnie, takie leki ponownie mogą 
trafiać do naszych organizmów, co powoduje pogłębianie niebezpiecznego zjawiska 
lekooporności. Na terenach suchych, ścieki są wykorzystywane do nawadniania pól. 
Zrozumiałym zatem jest fakt, iż taka gleba, jest obfita w zanieczyszczenia farma-
ceutykami, a efekty dla roślinności rosnącej na niej są bardzo niebezpieczne (rys. 2) [1]. 

Badania dowodzą, iż na obecność substancji leczniczych w wodach duży wpływ 
ma pora roku. Okazuje się, że farmaceutyki o charakterze kwasowym zimą ulegają 
akumulacji w wodach jezior. Jest to związane ze znacznie obniżoną temperaturą wody, 
co utrudnia proces biodegradacji, oraz ze znacznie krótszym dniem mocno 
ograniczającym wydajność fotolizy [1]. 
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Rysunek 2. Droga migracji farmaceutyków w środowisku [1] 

1.3. Grupy leków, które zdolne są do gromadzenia w środowisku 

Przykładami leków, które mogą występować w środowisku, są: 

 antybiotyki – co stwarza ogromne ryzyko występowania antybiotykooporności, 
z którą naukowcy mają duży problem; 

 psychostymulanty, takie jak kofeina – ze względu na popularność, bardzo łatwo 
oznaczalna w wodach powierzchniowych; 

 estrogeny – bardzo często stosowana grupa leków, która jest wykrywalna 
w środowisku, co przekłada się na negatywne skutki, takie jak feminizacja samców 
ryb czy zmiana integralności DNA; 

 leki przeciwpadaczkowe takie jak karbamazepina – szeroko występująca 
w ściekach, niesie duże zagrożenie związane z działaniem teratogennym 
metabolitów tworzonych w glebie; 

 leki stosowane w psychiatrii (psycholeptyki) – często stosowana grupa leków, 
wykrywalna jako zanieczyszczenie w środowisku, szerzej opisana w tej monografii; 
W Ameryce Północnej 12 ze 100 najczęściej przepisywanych na receptę substancji, 

to substancje psychotropowe. Występowanie w środowisku takich leków jest szcze-
gólnie istotne w związku z naturą ich działania – wpływają na Ośrodkowy Układ 
Nerwowy i zakłócają sygnalizację neuro-endokrynologiczną.  

Leki psychiatryczne nie są całkowicie metabolizowane przez organizm ludzki. 
W pewnej części więc są wydalane do środowiska w niezmienionej formie. Nawet, 
gdy zachodzi znaczny metabolizm, w środowisku mogą pojawiać się biologicznie 
czynne metabolity. Niektóre z nich, w prosty sposób, mogą ulegać transformacji do 
pierwotnej formy, na skutek działania bakterii [4]. 

W 2005 roku przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców południowo-wschodniej 
Anglii, na temat usuwania farmaceutyków. Odwiedzono 400 gospodarstw domowych 
i zbadano postrzeganie ryzyka farmaceutyków dla środowiska. Sondaż ujawnił, że leki 
przeciwdepresyjne są uważane jako jedne z najniebezpieczniejszych grup preparatów 
dla środowiska przez 64,9% ankietowanych. Pomimo, iż żadna z badanych osób nie 
przyznała się do usuwania antydepresantów do zlewu, aż 66,7% ankietowanych 
wyrzuciło takie leki wraz ze zwykłymi odpadami do kosza [5]. 
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1.4. Cele pracy 

Celem pracy jest przybliżenie istoty ryzyka, jakie niesie za sobą zanieczyszczenie 
środowiska omawianymi lekami. Psycholeptyki to bardzo niebezpieczna grupa związ-
ków, których usuwanie konwencjonalnymi metodami nie daje pożądanych efektów. 
W związku z tym, opracowywane są nowe metody usuwania związków ze środowiska. 
Kolejnym celem pracy jest podsumowanie takich metod oraz badań nad ich skutecz-
nością. W pracy ujęto także źródła przedostawania się pozostałości leków do środowiska 
oraz podstawowe grupy leków, które mają zdolność do gromadzenia się w środowisku. 

2. Najważniejsze grupy psycholeptyków 

W zależności od budowy chemicznej i charakterystyki działania, psycholeptyki 
zostały podzielone na kilka głównych grup. 

2.1. Pochodne benzodiazepiny 

Pod względem budowy chemicznej, leki te są różnymi pochodnymi 1H-1,4-benzo-
diazepiny, rzadziej 1H-1,5-benzodiazepiny (rys. 3). Pochodne benzodiazepiny to 
obecnie szeroko stosowana grupa preparatów uspokajających i nasennych. Jest to także 
najczęściej przepisywana przez lekarzy grupa leków psychiatrycznych. Niejako 
wyparła ona ze stosowania starszą grupę – pochodnych kwasu barbiturowego – ze 
względu na znacznie lepszy poziom bezpieczeństwa oraz szerszą rozpiętość pomiędzy 
dawką leczniczą a szkodliwą [4]. 

Stosowane w lecznictwie są m.in. następujące pochodne [6]: 

 
Alprazolam (ALP) Bromazepam (BRO) Diazepam (DZP) 

 
Klonazepam (KLO) Midazolam (MID) 

Rysunek 3. Wzory strukturalne najpopularniejszych pochodnych beznodiazepiny [6] 
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W zależności od okresu półtrwania biologicznego, leki z tej grupy z powodzeniem 

znalazły zastosowanie jako środki nasenne i uspokajające, ale także przeciwlękowe 

oraz przeciwpadaczkowe. Wyróżniamy też pochodne wykazujące nieco szersze zasto-

sowanie, np. w leczeniu choroby alkoholowej (klorazepat, diazepam) oraz leczeniu 

objawowym zwiększonego napięcia mięśni (tetrazepam). Midazolam natomiast 

stosowany jest w premedykacji przed zabiegami operacyjnymi. Lekiem wiodącym jest 

diazepam. Środki te nie są stosowane wyłącznie u ludzi – benzodiazepiny są również 

przepisywane w leczeniu weterynaryjnym. W tej dziedzinie bardzo ceni się ich 

komponentę przeciwlękową oraz pobudzającą apetyt. Jest to szczególnie ważne 

podczas transportu, gdy zwierzęta są pobudzone i zestresowane [7]. 

Mechanizm ich działania polega na nasileniu neuroprzekaźnictwa GABA-ergicznego 

poprzez aktywację receptorów benzodiazepinowych (BDZ) powiązanych z receptorem 

GABA-A. Powoduje to otwarcie kanałów chlorkowych i hiperpolaryzację błon komór-

kowych, co prowadzi do nasilenia hamującego neuroprzekaźnictwa GABA-ergicznego [7]. 

Farmakokinetyka tej grupy leków uzależniona jest od ich wiązania z białkami krwi, 

lipofilności i metabolizmu wątrobowego. Substancje te charakteryzują się dużą lipofil-

nością, wysokim stopniem wchłaniania z przewodu pokarmowego oraz wysokim 

stopniem wiązania z białkami surowicy krwi. Czas działania zależny jest od ich 

biodostępności (która oscyluje w granicach od 80 do 100%) oraz przemiany do 

aktywnych metabolitów. Niemal wszystkie benzodiazepiny metabolizowane są 

w wątrobie [7]. 

Omawiając tę grupę leków, koniecznym jest podkreślenie ich silnego wpływu 

uzależniającego. Rozwój zależności spowodowany jest przewlekłym, długotrwałym 

stosowaniem. Po zaprzestaniu stosowania rozwija się zespół abstynencyjny w postaci 

lęku, niepokoju, bezsenności czy też zaburzeń koncentracji, a nawet depresji [4]. 

2.2. Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (TLPD) 

Podstawę budowy tych leków stanowi pierścień siedmioczłonowy (rzadziej 

sześcioczłonowy) skondensowany z dwoma pierścieniami benzenowymi. Grupa ta 

obejmuje około 20 leków przeciwdepresyjnych o dość zróżnicowanym wpływie na 

obraz kliniczny choroby (rys. 4). Wyróżniamy tutaj takie leki jak [6]: 

 
Amitryptylina (AMI)  Imipramina (IMI)  Klomipramina (KPA) 

 
Doksepina (DOX)  Dotiepina (DOT) 

Rysunek 4. Wzory strukturalne najczęściej wykorzystywanych leków przeciwdepresyjnych [6] 
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Ta grupa leków znajduje zastosowanie w takich jednostkach chorobowych, jak: 

depresja (głównie endogenna), dystymia, zespoły natręctw, lęki i nerwice, bezsenność 

czy też bulimia. Pomocniczo, można je także wykorzystywać w terapii nikotynizmu 

i innych uzależnień. Modelowym związkiem jest imipramina, która wykazuje silne 

działanie przeciwdepresyjne oraz znacznie zwiększa aktywność psychoruchową. Innym, 

bardzo popularnym lekiem, jest amitryptylina. Działa podobnie przeciwdepresyjnie do 

imipraminy, jednak znacznie słabiej pobudza aktywność psychoruchową. Ma jednak 

silniejszy wpływ pobudzający nastrój oraz komponentę uspokajająco-przeciwlękową. 

Efekty te związane są ze znacznie większym wpływem amitryptyliny na wychwyt 

zwrotny serotoniny [7]. 

Leki z tej grupy są nieselektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego zarówno 

noradrenaliny, jak i serotoniny. Efektem jest nasilenie neuroprzekaźnictwa zarówno 

w układzie noradrenergicznym, jak i serotoninergicznym, a co za tym idzie – popra-

wiają nastrój oraz napęd psychoruchowy – składowe, które osłabia depresja. Nie jest to 

obecnie często stosowana grupa leków, ze względu na swoje właściwości blokujące 

liczne rodzaje receptorów (α1, M1 oraz H1) częste działania niepożądane [7]. 

2.3.  Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) 

Niejednorodną pod względem chemicznym grupą leków są psycholeptyki hamujące 

selektywnie wychwyt serotoniny (rys. 5). Wyróżniamy tutaj m.in. takie pochodne, jak [6]: 
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Rysunek 5. Wzory strukturalne najpopularniejszych leków z grupy SSRI [6] 

Mechanizm działania polega na blokowaniu transportera odpowiedzialnego za 

wychwyt serotoniny ze szczeliny synaptycznej. Zwiększa to poziom serotoniny, 

hormonu nazywanego „hormonem szczęścia” – prowadzi to do poprawy nastroju 

i ustąpienia depresji. Leki te, podobnie jak nieselektywne inhibitory wychwytu zwrot-

nego, przynoszą efekty po około 2-3 tygodniach stosowania. Skuteczne są w leczeniu 

depresji, fobii społecznej, zespołu Aspergera, leków i nerwic [7]. 

Farmakokinetyka tych leków zależna jest od stopnia wiązania z białkami. SSRI 
wykazują duże powinowactwo do białek osocza (około 95%) i wszystkie wchłaniają 
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się dobrze z przewodu pokarmowego. Metabolizowane są w wątrobie, często do 
aktywnych metabolitów i wydalane przez nerki [7]. 

Do najpoważniejszych działań niepożądanych tej grupy, możemy zaliczyć zmiany 
zachowania w kierunku samobójczych – próby i myśli samobójcze oraz wrogości 
wobec otoczenia. Ta grupa leków także obarczona jest zjawiskiem uzależnienia – objawy 
abstynencyjne występują u około 60% leczonych w ciągu kilku dni od zaprzestania 
stosowania [7]. 

2.4.  Leki przeciwpsychotyczne (Neuroleptyki) 

Kolejną niejednorodną pod względem budowy chemicznej grupę psycholeptyków, 
stanowią substancje wśród których można wyróżnić pochodne fenotiazynowe, 
tioksantenu czy też butyrofenonu (rys. 6). Neuroleptyki to leki o działaniu przeciw-
psychotycznym oraz uspokajającym. Znoszą stany pobudzenia psychoruchowego oraz 
agresję. Stosowane są w leczeniu psychoz schizofrenicznych oraz stanów maniakalnych. 
Łagodzą objawy, jednocześnie nie wywierając istotnego wpływu na świadomość 
i funkcje intelektualne [4]. 

Psychozy, są to choroby, które charakteryzują się dezintegracją procesów psychicz-
nych, występowaniem omamów i urojeń oraz zaburzeniami procesów emocjonalno-
motywacyjnych (depresja, mania, autyzm) [4]. 

Dzięki zastosowaniu w lecznictwie leków neuroleptycznych, stan chorobowy jest 
mniej uciążliwy, a opieka nad pacjentem znacznie ułatwiona. Ponadto, związki te 
zapobiegają nawrotom choroby. Wyróżniamy tutaj takie leki jak [6]: 
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Rysunek 6. Wzory strukturalne przykładowych neuroleptyków [6] 

Mechanizmem działania neuroleptyków jest głównie hamowanie neuroprze-
kaźnictwa dopaminergicznego w ośrodkowym układzie nerwowym. Efekt ten osiągany 
jest poprzez blokowanie receptorów dopaminergicznych. Większość leków posiada 
zdolność inhibicji zarówno receptorów D2, jak i D3. Jednakże blokada receptorów D2 
jest zwykle silniejsza [7]. 
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Leki te mogą być także krótkotrwale stosowane w następujących jednostkach 
chorobowych [4]: 

 zespoły urojeniowe; 

 stany maniakalne z pobudzeniem psychoruchowym, niepokojem lub lękiem; 

 stany ostrego pobudzenia i podniecenia psychoruchowego; 

 zespoły psychotyczne egzogenne z zaburzeniami świadomości; 

 depresje urojeniowe; 

 depresje z niepokojem i lękiem; 

 psychozy wieku podeszłego. 
Długotrwałe stosowanie neuroleptyków jest słuszne w celu zapobiegania nawrotom 

psychoz, a także w schizofrenii [4]. 

3. Występowanie w środowisku psycholeptyków oraz skutki tego zjawiska 

Omawiana grupa leków okazała się szeroko występować w środowisku. Przyciąg-
nęło to dużą uwagę zarówno opinii publicznej, jak i naukowców. W związku z tym, na 
całym świecie prowadzone są obecnie liczne badania nad psycholeptykami, ich 
obecnością w środowisku, wpływem na ekosystemy i zdrowie populacji oraz skutkami 
takiego zjawiska [4]. 

W Szanghaju (Chiny) zbadano występowanie i los 15-stu wybranych leków 
psychiatrycznych wprowadzanych do ścieków ze szpitala oraz ich wpływ na wody 
powierzchniowe, gruntowe, glebę oraz rośliny. W najwyższym stężeniu w ściekach 
szpitalnych występowały: amitryptylina (83,57 ng/l) i lorazepam (22,26 ng/l). W wodach 
powierzchniowych odnotowano najwyższą koncentrację lorazepamu (8,27 ng/l), karba-
mazepiny (83,80 ng/l) i diazepamu (79,33 ng/l). Natomiast w wodach gruntowych, 
najwyższe stężenie oznaczono dla lorazepamu (46,83 ng/l). Zaobserwowano, iż 
alkaliczne farmaceutyki były łatwiej wchłaniane przez glebę, a w tkankach roślin 
najczęściej wykrywano karbamazepinę i lorazepam. Analizy korelacyjne wykazały, że 
głównym źródłem zanieczyszczeń mogą być ścieki szpitalne – od nich farmaceutyki 
mogą dostawać się do wód powierzchniowych, a następnie do wód podziemnych [8]. 

Cunha i współpracownicy oceniali występowanie psycholeptyków w wodach 
powierzchniowych. Badacze skupili się na sześciu benzodiazepinach (alprazolam, 
bromazepam, klonazepam, diazepam, lorazepam i oksazepam) oraz jednym leku 
przeciwdepresyjnym – citalopram. Wszystkie wyżej wymienione specyfiki są wykry-
walne w wodnych matrycach (wodzie pitnej, powierzchniowej, gruntowej, wodzie 
morskiej oraz dopływach i odpływach z oczyszczalni ścieków). Stężenia tych farma-
ceutyków w matrycach mieszczą się w zakresie od 0,14 ng/l do 840 mg/l. Ciekawym, 
chociaż niepożądanym wnioskiem z badań, jest fakt, iż różnice między stężeniami 
w dopływie i odpływie oczyszczalni ścieków nie są znaczące. Nasuwa się więc 
konkluzja, że konwencjonalne systemy oczyszczania ścieków nie radzą sobie zbyt 
dobrze z usuwaniem takich zanieczyszczeń. Niesie to za sobą negatywny wpływ na 
środowisko i organizmy. Najczęściej obserwowano zmiany w ich zachowaniu i przeży-
walności. Stężenia leków psychoaktywnych, w znacznej większości czasu, mieściły się 
w zakresie powodującym efekty toksyczne w testach ekotoksyczności [9]. 

Badania Cunha wykazały liczne zmiany w zachowaniu organizmów, na skutek 
obecności w środowisku wodnym leków psychoaktywnych (rys. 7). Wśród nich 
wyróżniono : odwarstwienie stopy ślimaka Leptoxis carinata, Stagnicola elodes oraz 
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kilku innych badanych gatunków ślimaka, zmiany w zdolności pływania u ryb Oryzias 
latipes, zwiększenie aktywności wraz ze spadkiem zachowań społecznych u ryb Perca 
fluviatilis, zmniejszenie częstotliwości pobierania żywności u Gastrosteus aculeatus, 
zwiększenie aktywności okonia Perca fluviatilis, czy też zmniejszenie częstotliwości 
pracy serca u ryb Danio rerio. Zgłaszano również zmiany w przeżywalności, takie jak: 
zmniejszona przeżywalność larw związana z pH u komarów Aedes aegypti, skoru-
piaków Cypridopsis vidua i Cnidaria, Hydra vulgaris, zmniejszona przeżywalność 
larw i długość larw u ryb Danio rerio, i zmniejszona przeżywalność larw u ryb Oryzias 
latipes [9]. 

Warto także zaznaczyć, iż benzodiazepiny wyparły ze stosowania barbiturany, ze 
względu na znacznie większy poziom bezpieczeństwa. Jednakże okazuje się, iż 
barbiturany potrafią wiele lat występować w środowisku. Kilka niezależnych badań 
udowodniło ich obecność w próbkach wody sprzed ponad 20 lat. Przykładowo, 
pentobarbital został oznaczony w wodzie 21 lat po zanieczyszczeniu [5]. 
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Rysunek 7. Przykładowe organizmy stosowane do oceny toksyczności próbek środowiskowych: (a) Ślimak 

Leptoxis carinata; (b) Ryba Oryzias latipes; (c) Ryba Danio rerio; (d) Skorupiak Cypridopsis vidua [9] 
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4. Techniki usuwania psycholeptyków ze środowiska 

Do technik usuwania pozostałości farmaceutycznych ze środowiska, należą m.in.: 

filtracja na filtrach piaskowych, ozonowanie, utlenianie, adsorpcja na granulowanym 

węglu aktywnym (GAC) oraz metody membranowe (a w szczególności nanofiltracja 

i odwrócona osmoza RO) [1]. 

Jedną z zaawansowanych i pilotażowych metod oczyszczania ścieków z farma-

ceutyków jest połączenie filtra z biologicznie aktywowanego węgla (BAC) wraz 

z operacją ultrafiltracji (UF). Skuteczność jej była przedmiotem rocznych badań 

naukowców. Oceniono aktywność biologiczną biofilmu, który rozwinął się na cząstkach 

ziarnistego węgla aktywnego (GAC), jako wskaźnika usuwania PhAC. Podczas długo-

terminowych obserwacji, zauważono dwie fazy usuwania pozostałości farmaceutycz-

nych. Pierwsza połowa objętości złoża była zdolna do usunięcia 89% β-blokerów (leki 

hipotensyjne), 78% leków psychiatrycznych, 83% antybiotyków oraz 79% badanej 

grupy mieszanki różnych leków. Drugi etap charakteryzował się niestety pogorszeniem 

ogólnych wyników. Głównym mechanizmem usuwania była fizyczna adsorpcja [3]. 

Do zaawansowanych i skutecznych metod oczyszczania ścieków z PhAC, zaliczamy 

adsorpcję na granulowanym węglu aktywnym (GAC). Główne wady tej metody to 

problem przetwarzania i usuwania zarówno zużytego węgla, jak i szlamu powstałego 

podczas procesu filtracji. W metodzie tej wymagane jest także wstępne oczyszczenie 

materiału ze ścieków organicznych (przed filtracją), ponieważ materia ta znacznie 

zmniejsza zdolność adsorpcji GAC, co powoduje zmniejszoną żywotność węgla. 

Dobrą alternatywą może okazać się wykorzystanie ścieków organicznych (zatrzymy-

wanych w filtrze GAC) w celu podtrzymania wzrostu biomasy przyłączonej do cząstek 

GAC. Taka kolonizacja powoduje rozwój aktywności biologicznej wewnątrz złoża 

filtracyjnego, a cały proces można nazwać biologiczną filtracją na węglu aktywnym 

(BAC). Filtry BAC, w porównaniu do innych systemów biofiltracji, mają wysoką 

zdolność adsorpcji, co przyczynia się do skutecznego usuwania PhAC. Metoda ta łączy 

biodegradację z fizyczną adsorpcją. Dzięki połączeniu tych dwóch mechanizmów, 

zwiększa się potencjał i skuteczność technologii. Badania dowiodły, iż połączenie 

metody odwróconej osmozy i filtracji BAC jest w stanie trwale usuwać farmaceutyki 

ze skutecznością wyższą niż 75%. Inne badania wykazały, iż ultrafiltracja (UF), 

filtracja ozonem oraz filtracja BAC skutecznie obniżyła stężenie PhAC aż do poziomu 

mniejszego niż poziom wykrywalności wykorzystaną metodą analityczną [3]. 

W kwestii metodyki badania, instalacja pilotażowa zasilana była ściekami wtórnymi 

z miejskiej oczyszczalni ścieków. Filtr BAC został wypełniony materiałem ORGANO-

SORB na bazie łupin orzecha kokosowego, do objętości roboczej 2 m
3
. Złoże BAC, 

pracujące w trybie downstream, było utrzymywane w stanie zanurzenia za pomocą 

zaworu sterującego umieszczonego na wylocie filtra. Płukanie wsteczne filtra BAC 

było kontrolowane w trybie on-line po osiągnięciu progu utraty ciśnienia w filtrze. Czas 

trwania eksperymentu wynosił 1 rok. Wylot filtra BAC zasilał zbiornik ultrafiltracji 

(UF). Membranę ultrafiltracyjną umieszczono za BAC w celu zminimalizowania ilości 

wypłukiwanych cząsteczek. Instalacja została wyposażona w sondy ciśnieniowe 

i tlenowe oraz przepływomierze rozmieszczone w kilku miejscach, do monitorowania 

i kontroli biologicznej wydajności złoża filtracyjnego, a także by zapewnić optymalne 

warunki pracy całego systemu [3]. 
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Wyniki badań nad tą metodą są bardzo obiecujące. W kontekście leków stosowanych 

w psychiatrii okazało się, iż karbamazepina została usunięta w znacznym stopniu (86% 

leku), natomiast wenlafaksyna – w 79%. Dodatni ładunek tych związków zwiększył 

przyciąganie elektrostatyczne do powierzchni GAC i zaadsorbowanej na niej materii 

organicznej. Mimo że leki te są odporne na biodegradację, to ze względu na tendencję 

do adsorbowania na GAC, wykazano wysoką skuteczność ich usuwania, także na 

filtrach BAC. Naukowcy informują, iż w celu osiągnięcia wyższej skuteczności 

usuwania (rzędu 90-95%) przy filtracji BAC, wymagana byłaby energochłonna 

i kosztowna obróbka wstępna. Porównując badaną metodę, do metody z biologicznie 

aktywowanymi filtrami antracytowymi i piaskowymi, wykazano znacznie wyższą 

efektywność w jej przypadku, ponieważ metoda odnośnikowa nie wykazała niemal 

żadnych pozytywnych efektów, a badane związki nie zostały usunięte [3]. 

Inni badacze przedstawili nową, eksperymentalną metodę usuwania takich zanie-

czyszczeń za pomocą bioreaktora grzybowego. Obróbkę zanieczyszczeń przeprowa-

dzono w okresowym bioreaktorze ze złożem fluidalnym w warunkach jałowych oraz 

niesterylnych. Jako bioorganizmy zostały wykorzystane granulki grzyba Trametes 

versicolor – wrośniaka różnobarwnego (rys. 8). Wyniki eksperymentów niesterylnych 

wskazały, że 46 spośród 51 wykrytych PhAC (środków farmakologicznie aktywnych) 

i EDC (związków zaburzających pracę układu hormonalnego) usunięto częściowo lub 

całkowicie. Całkowita ilość początkowa PhAC wynosiła 8185 µg w sterylnej obróbce 

oraz 8426 µg w niesterylnej obróbce. Natomiast całkowita eliminacja sięgała 83,2% 

w przypadku sterylnej obróbki oraz 53,3% – przy obróbce niesterylnej. Ponadto test 

Microtox wykazał redukcję toksyczności ścieków po oczyszczaniu. Wnioskiem jest, iż 

skuteczność oczyszczania ścieków z PhAC i EDC za pomocą badanego gatunku 

grzyba, okazuje się bardzo wysoka [10]. 

Ścieki szpitalne mogą być oczyszczane z PhAC za pomocą zaawansowanych 

procesów takich jak utlenianie, nanofiltracja, odwrócona osmoza czy też adsorpcja na 

węglu aktywnym. Większość z tych technik cechuje się dużą skutecznością, jednak 

metody obarczone są także wadami – powstawaniem niepożądanych (a czasami nawet 

toksycznych) produktów przemiany, wysokim zużyciem energii czy też wysokimi 

kosztami operacji. W związku z tym opracowany został także nowy biologiczny proces 

oczyszczania ścieków szpitalnych, za pomocą bioreaktora membranowego (MBR). 

Taki bioreaktor okazał się jednak być mało skuteczny – w badaniach stwierdzono 

jedynie 22% ubytek ilości PhAC. Ponadto wiele leków jest odpornych na oczysz-

czanie tą metodą, jak chociażby karbamazepina. Dane literaturowe wskazują, iż atrak-

cyjnym grzybem wykorzystywanym w technikach usuwania farmaceutyków ze ścieków 

jest Trametes versicolor ze względu na swój niespecyficzny oksydacyjny układ 

enzymatyczny. Gatunek ten posiada ligninolityczne enzymy zewnątrzkomórkowe, tj.: 

lakaza i peroksydazy oraz wewnątrzkomórkowe, tj. układ cytochromu P450. Enzymy 

takie wydawały się naukowcom być bardzo skuteczne w usuwaniu PhAC [10]. 

Pierwsze badania przeprowadzono w warunkach sterylnych z określonym podłożem. 

Leki, które uległy szerokiej degradacji w takich warunkach, to: β-blokery (leki hipo-

tensyjne), środki przeciwzapalne, antybiotyki, jodowe środki kontrastowe, substancje 

zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego oraz leki psychiatryczne. Inni 

badacze zaobserwowali skuteczne usuwanie (80%) karbamazepiny z niesterylnych 
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ścieków miejskich. Badanym gatunkiem był Phanerochaete chrysosporium, unieru-

chomiony w piance polieterowej i osiągający stabilną, ciągłą pracę przez 100 dni 

w bioreaktorze [10]. 

Początkowa całkowita ilość leków psychiatrycznych w badaniu wynosiła 3658 µg 

(w badaniu sterylnym) i 108 µg (w badaniu niesterylnym). Wyniki ilości po redukcji to 

odpowiednio: 232 µg (93,7%) i 4,93 µg (95,4%) w badaniu sterylnym i niesterylnym. 

Karbamazepina, jako ważny w badaniach związek (ponieważ jest trwała na konwen-

cjonalne oczyszczalnie ścieków), nie została usunięta w obu zabiegach. Wręcz 

przeciwnie, stężenie leku wydaje się zwiększać. Taki efekt był obserwowany także 

przez innych badaczy w metodach grzybobójczego oczyszczania ścieków komunalnych 

z PhAC. Wytłumaczeniem tego zjawiska, jest efekt dekoniugacji skoniugowanych 

form karbamazepiny, z powrotem do związku macierzystego podczas oczyszczania. 

Prowadzi to do wzrostu stężenia wolnego leku. Jednak w sytuacji, gdy karbamazepina 

była obecna w postaci zdekoniugowanej w określonym podłożu, badany gatunek 

grzyba (Trametes versicolor) był w stanie skutecznie degradować lek. Najwyższe 

stężenie karbamazepiny w próbkach ścieków (339 µg/l i 8,98 µg/l, odpowiednio 

w badaniach sterylnych i niesterylnych) odpowiada głównemu metabolitowi (10,11-

epoksykarbamazepiny) u ludzi. Po podaniu tego leku około 72% karbamazepiny jest 

wchłaniane, a następnie metabolizowane, podczas gdy 28% pozostaje niezmienione 

i wydalane z kałem. Ze względu na wysoki poziom metabolizmu tego leku oraz duże 

spożycie w szpitalach, nie jest zaskakującym fakt, iż główny metabolit był jednym 

z głównych związków wykrywanych w ściekach. Inny ludzki metabolit karbamazepiny 

(2-hydroksykarbamazepina), wykryty w stężeniu 25,2 µg/l, został całkowicie usunięty 

po sterylnej obróbce. Kolejne leki psychiatryczne, jak lorazepam i citalopram, także nie 

zostały do końca usunięte w bioreaktorze okresowym z wrośniakiem różnobarwnym. 

Najlepszym wynikiem (80% po 5 dniach) wykazało się oczyszczanie citalopramu 

w warunkach niesterylnych. Innym badanym lekiem, była wenlafaksyna – związek 

bardzo istotny, ponieważ wykrywalny w ściekach na całym świecie w zakresie stężeń 

od ng/l aż do mg/l. W warunkach sterylnych, lek ten został wyeliminowany w 50%, 

zaś niesterylnych – aż 90% wenlafaksyny zostało usunięte po 5 dniach. Jest to bardzo 

dobry wynik. Badacze uważają, iż tak znaczna różnica pomiędzy tymi metodami jest 

spowodowana częściową biodegradacją leku przez bakterie w warunkach niesterylnych. 

Olanzapina i sertralina były całkowicie degradowane po 8 dniach kuracji. Kolejne 

badania dowiodły całkowitą skuteczność w usuwaniu zarówno fluoksetyny, jak 

i paroksetyny [10]. 

W innych badaniach, naukowcy skupili się na ocenie skuteczności usuwania farma-

ceutyków przy użyciu systemów membranowych (MBR) skoniugowanych z odwróconą 

osmozą (RO)-(MBR-RO). Badanych było 20 preparatów farmaceutycznych z różnych 

grup – antybiotyki, leki hipotensyjne, przeciwhistaminowe, przeciwzapalne, przeciw-

płytkowe, a także leki stosowane w psychiatrii. Połączone oczyszczanie za pomocą 

systemu MBR i RO wykazało doskonałe efekty w usuwaniu leków, z ogólnym współ-

czynnikiem ich eliminowania powyżej 99% dla wszystkich badanych grup leków [2]. 
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Rysunek 8. Grzyb Trametes versicolor zdolny do rozkładu psycholeptyków [10] 

Badacze porównywali stężenia we wcieku oraz w płynie MBR lub RO, by 

sprawdzić skuteczność metody. Niższe poziomy w płynie były interpretowane jako 

usunięcie związków za pomocą badanej metody. Najważniejszymi drogami degradacji 

leków organicznych w metodzie MBR okazały się biotransformacja i biodegradacja 

oraz adsorpcja. Metoda MBR – RO eliminowała lorazepam (48%), karbamazepinę 

(51%) i diazepam (67%). Wskaźniki usuwania karbamazepiny okazały się znacznie 

wyższe niż wskaźniki obserwowane przez innych badaczy [2]. 

Zaobserwowano, że metoda RO może okazać się świetnym uzupełnieniem metody 

MBR. Większość badanych związków, po filtracji RO, została całkowicie usunięta lub 

ich stężenia były poniżej wartości wykrywalności (LOQ) używanej metody analitycznej. 

Efektywność metody RO zależy od sił elektrostatycznych, innych sił fizycznych czy 

też działania określonej substancji na membranę. Głównymi mechanizmami usuwania, 

są: przeszkoda steryczna, oddziaływanie elektrostatyczne i oddziaływanie hydrofobowe 

pomiędzy związkami a membraną. Badacze wykorzystywali membranę Ropur TR70-

4021-HF z ładunkiem ujemnym [2]. 

Pomimo, iż wyniki eksperymentalne pokazały, że wydajność usuwania farma-

ceutyków metodą MBR-RO jest na dobrym poziomie, metoda ma też swoje wady. Do 

działania potrzebuje energii oraz produkuje odpady. Autorzy badania nie wyciągnęli 

konkretnych wniosków dotyczących ekonomii i konkurencyjności metody w porów-

naniu z innymi, ze względu na złożoność procesów, zróżnicowany wpływ uwarunko-

wań lokalnych oraz mnogość potencjalnych technik optymalizacji badanej metody [2]. 

Polscy naukowcy oceniali także metodę polegającą na zastosowaniu dodatkowej 

fazy ozonowania oraz nadżelazianu (VI), w technologii oczyszczania ścieków z farma-

ceutyków. Badania nad wykorzystaniem dodatkowej fazy ozonowania, przed rozkładem 

beztlenowym osadu ściekowego, nie wykazały znacznej poprawy efektywności degra-

dacji badanych leków (w tym diazepamu). Jednakże, w przypadku karbamazepiny 

zaobserwowano 60% degradację. Jako dowód, na pozytywny efekt ozonowania, 

naukowcy przedstawiają fakt, iż metoda nie poprzedzona ozonowaniem była niesku-

teczna. Obecnie trwają badania nad wykorzystaniem nadżelazianu (VI) do degradacji 

farmaceutyków, w tym karbamazepiny. Wstępne wyniki potwierdziły wysoki poziom 
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niszczenia tego leku, za pomocą badanej metody – 45% i 99% przy pH równym 

odpowiednio: 6 i 9. Badane stężenie leku to 100 µg/l. Ponownie przeprowadzona ocena 

tego samego leku, w stężeniu 10 µg/L, wykazała skuteczność metody rzędu 99%, bez 

wpływu pH [11]. 

W innej pracy, badano proces fotokatalitycznego utleniania karbamazepiny 

w stężeniu 5 mg/l. Zastosowano różne materiały fotokatalityczne, oparte na TiO2: 

nanowłókna tytanowe (TNC) i TiO2-K. Uzyskano 70% redukcję stężenia badanego 

leku już w pierwszym cyklu oczyszczania z zastosowaniem TNC. Proces foto-

degradacji w obecności fotokatalizatora (głównie TiO2) zależy od rodzaju materiału, 

ilości zanieczyszczeń, warunków oczyszczania i obecności związków interferujących. 

Ogromną zaletą procesów fotokatalitycznych jest usuwanie leków na drodze mine-

ralizacji oraz transformacja zanieczyszczeń do związków o większej biodegrado-

walności [12]. 

5. Podsumowanie 

Przegląd literatury jednoznacznie wskazuje na duże zainteresowanie badaczy 

omawianą tematyką. Problem występowania nowego rodzaju zanieczyszczeń środo-

wiska staje się coraz bardziej istotny, ponieważ dane statystyczne wskazują na stale 

rosnące tempo konsumpcji leków. Taki trend powoduje odkładanie coraz większej 

ilości farmaceutyków w środowisku, natomiast wciąż brakuje skutecznych metod 

eliminacji odpadów lekowych w oczyszczalniach ścieków. Liczne badania wskazują 

wręcz, iż stężenia danych związków w ściekach są na podobnym poziomie do zawartości 

w wodzie już oczyszczonej. Skutki takiego zjawiska są widoczne wśród wielu gatunków 

organizmów środowiskowych i obejmują patologiczne zmiany w ich zachowaniu oraz 

przeżywalności. Psycholeptyki są szczególnie niebezpieczną dla środowiska grupą 

leków, ponieważ oddziałują na układ nerwowy i powodują zmiany w zachowaniu 

organizmów, niestety zwykle bardzo negatywne. Zanieczyszczenia środowiska tymi 

lekami są także bardzo szkodliwe dla ludzi – a szczególnie kobiet w ciąży, w przypadku 

których narażenie na spożywanie wody pitnej zanieczyszczonej psycholeptykami, 

może negatywnie oddziaływać na płód. W związku z tym, bardzo istotne jest dzisiaj 

poszukiwanie nowych, skutecznych metod i technik usuwania tego typu zanieczysz-

czeń ze środowiska. Do takich nowych technik możemy zaliczyć: filtrację na filtrach 

piaskowych, ozonowanie, utlenianie, adsorpcję na granulowanym węglu aktywnym 

(GAC) oraz techniki membranowe. Badane obecnie są także pilotażowe metody, takie 

jak: połączenie filtra z biologicznie aktywowanego węgla (BAC) wraz z operacją 

ultrafiltracji (UF) czy też usuwanie zanieczyszczeń za pomocą bioreaktora grzybowego. 

Wymienione metody stosuje się także w połączeniu, w celu uzyskania lepszych 

wyników degradacji. Większość z tych technik cechuje się dużą skutecznością, jednak 

metody obarczone są także wadami – powstawaniem niepożądanych (a czasami nawet 

toksycznych) produktów przemiany, wysokim zużyciem energii czy też wysokimi 

kosztami operacji. 
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Psycholeptyki jako nowy rodzaj antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska 

Streszczenie 

Wzrost dochodów populacji, a także podniesienie świadomości społeczeństwa (przywiązywanie coraz 

większej uwagi w kwestiach ochrony zdrowia i profilaktyki) bezpośrednio przekładają się na rosnące tempo 

rozwoju przemysłu farmaceutycznego, a co za tym idzie na wzrost sprzedaży farmaceutyków. Z kolei  

stale wzrastająca konsumpcja oraz niecałkowite usuwanie pozostałości/metabolitów tych związków 

w oczyszczalniach ścieków przyczyniają się do tego, że coraz większe ich ilości trafiają do środowiska. 

Tym samym farmaceutyki można traktować jako kolejny rodzaj zanieczyszczeń antropogenicznych 

środowiska. Problem ten został zauważony kilkadziesiąt lat temu, jednak uwagę naukowców zwrócił nieco 

później – gdy opracowano skuteczne metody oceny ilości zanieczyszczeń. Niepokojący może być fakt, że 

nie są w pełni poznane efekty długotrwałego oddziaływania farmaceutyków (w niskich stężeniach) na 

organizmy wodne.  

W niniejszej monografii skupiono się na lekach psychiatrycznych (psycholeptykach), których pozostałości 

są coraz częściej wykrywane w różnych elementach środowiska. Przedstawiono ogólną charakterystykę 

czterech podstawowych grup leków zaliczanych do psycholeptyków i opisano drogi ich przedostawania się 

do środowiska. Ponadto, omówiono efekty ich oddziaływania na organizmy wodne, w tym zmiany 

w przeżywalności, zdolności do pływania i liczebności gatunków. W monografii scharakteryzowano 

również niektóre metody usuwania tej grupy leków ze środowiska pod kątem ich efektywności wobec 

omawianych farmaceutyków. 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie, środowisko, leki psychotropowe 
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Psycholeptics drugs as a dangerous residual 

Abstract 

Increase in population income, as well as increase in public awareness (increasing attention to health and 

prophylaxis) directly translate into the growing pace of development of the pharmaceutical industry, and 

thus – an increase in sales pharmaceuticals. In turn, consumption is constantly growing and incomplete 

removal of residues / metabolites of these compounds in sewage treatment plants wastewater contribute to 

the fact that increasing amounts of these compounds end up in the environment. Thus, pharmaceuticals can 

be treated as another type of anthropogenic pollution of the environment. This problem was noticed several 

decades ago, but the attention of scientists was noticed a bit later – when effective methods of assessing the 

amount of pollution were developed. Disturbing, there may be a fact that the long-term effects are not fully 

understood the effects of pharmaceuticals (in low concentrations) on aquatic organisms. This monograph 

focuses on psychiatric drugs (psycholeptics), residues of which are increasingly found in various elements 

of the environment. General characteristics are presented four basic groups classified as psycholeptics and 

the routes are described how these drugs get into the environment. Additionally, the effects are discussed 

their impacts on aquatic organisms, including changes in survival, swimming ability and species 

abundance. In the monograph 

some methods of removing this group of drugs from environment in terms of their effectiveness in relation 

to the pharmaceuticals in question. 

Keywords: pollution, environment, psychotropic drugs 
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Badania fizykochemiczne kompostowalnych 

agrowłóknin wytworzonych z polilaktydu 

1. Wstęp/Wprowadzenie 

Szansą na ograniczenie ilości trwałych odpadów zanieczyszczających środowisko 

naturalne jest zastąpienie syntetycznych polimerów opartych na ropie naftowej 

surowcami odnawialnymi. Coraz częściej mamy do czynienia z odpadami stanowią-

cymi substancje organiczne o charakterze trwałym (ang. persistent organic pollutants), 

które do środowiska trafiają jako produkty uboczne. 

Poza odpadami pochodzenia opakowaniowego znaczne obciążenie ekosystemów 

stanowią odpady pochodzenia włókienniczego wytworzone z włókien chemicznych, 

przeznaczone często do jednorazowego użytku [1, 2]. Najkorzystniejszym rozwią-

zaniem dla środowiska jest unikanie tworzenia takowych odpadów. Zgodnie z unijną 

„hierarchią gospodarki odpadami” zapobieganie powstawaniu odpadów i ponowne 

wykorzystywanie są najbardziej pożądanymi scenariuszami, następnie recykling 

(w tym kompostowanie), inne metody odzyskiwania (np. spalanie odpadów czy 

usuwanie poprzez składowanie – najtańsza, ale najbardziej szkodliwa opcja) [3]. 

Gospodarka odpadami w Polsce wg Danych Głównego Urzędu Statystycznego oparta 

jest w ponad 41% na składowaniu, tylko ok. 26% odpadów komunalnych podlega 

recyklingowi, a ok. 8% kompostowaniu/fermentacji. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2019 r. nr 2019/904 w sprawie zmniejszenia 

wpływu niektórych opakowań z tworzyw sztucznych na środowisko wprowadzone 

będą obostrzenia w celu ograniczenia m.in. jednorazowych produktów. Ma to na celu 

zwiększenie udziału metody recyklingu i kompostowania w stosunku do obecnie 

popularnego i szkodliwego składowania odpadów. 

Rozwój technologii w chwili uzyskania pierwszych polimerów syntetycznych 

skupił się na doskonaleniu metod syntezy pod kątem produkcji takich tworzyw sztucz-

nych, które charakteryzowałby się dobrymi właściwościami użytkowymi, wysoką 

trwałością, odpornością na działanie czynników fizykochemicznych oraz warunków 

środowiskowych. W ostatnich latach ze względu na zwiększającą się liczbę polimero-

wych odpadów poużytkowych zalegających na wysypiskach śmieci, rozpoczęto prace 

nad otrzymaniem nowych biodegradowalnych materiałów polimerowych, które 

wykazywałyby równie dobre właściwości użytkowe [4, 5]. 

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju opracowywane są „zielone technologie” 

otrzymywania nowoczesnych polimerów, których wytwarzanie przyczyni się do 
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poprawy standardu życia i ochrony środowiska naturalnego. Technologie te dotyczą 

całego cyklu życia produktu, od procesów wytwórczych poprzez przetwarzanie do 

końcowych etapów: recyklingu i utylizacji [6].  

Alternatywą dla tradycyjnych tworzyw syntetycznych odpornych na działania 

czynników zewnętrznych i mikrobiologicznych są polimery, nazywane „podwójnie 

zielonymi” pochodzące m.in. z produktów roślinnych, jak np.: kukurydza czy soja. 

Wykazują one właściwości użytkowe tworzyw sztucznych otrzymywanych metodami 

konwencjonalnymi, ale jednocześnie są materiałem biodegradowlanym, ulegającym 

kompostowaniu. Ten naturalny proces recyklingu organicznego charakteryzuje się zni-

komym zużyciem energii i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego [4, 6-9]. 

Zdolność biodegradowalności polimerów zależy od właściwości fizycznych i che-

micznych. Hydrofilowy charakter, krystaliczność i amorficzność struktury, liniowość 

lub rozgałęzienie polimeru, rodzaje wiązań chemicznych i grup funkcyjnych są 

elementami determinującymi biodegradowalność materiałów polimerowych [9]. 

Jak wynika z danych globalna produkcja biotworzyw wyniosła w 2020 r. 2,11 mln 

ton i według prognoz w 2025 roku osiągnie poziom 2,87 mln ton a ich globalny rynek 

wraz z biopolimerami 2020 roku wart był 10,5 mld dolarów. Główne czynniki napę-

dzające taki wzrost rynku to przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska i większa 

świadomość konsumencka, szczególnie wśród młodych ludzi, dla których temat 

ochrony środowiska jest priorytetem. Większość tego typu produkcji trafia do sektora 

opakowaniowego, ale również rynek agrowłóknin z zastosowaniem w rolnictwie 

i ogrodnictwie jest ważnym odbiorcą biotworzyw [7, 10-12]. 

Do tej grupy surowców ulegających biodegradacji należy poli(kwas mlekowy). 

Dzięki opracowaniu technologii produkcji polilaktydu w procesie fermentacji skrobii 

kukurydzianej otrzymuje się laktyd, który w obecności katalizatora przekształcany jest 

w polilaktyd (PLA) będący całkowicie degradowalnym, alifatycznym poliestrem 

liniowym, wykazującym zarówno dobre właściwości fizykomechaniczne, jak i fizyko-

chemiczne [13-16]. Obecnie czołowym liderem w produkcji tego polimeru jest firma 

Nature Works® LLC (USA). Firma jest właścicielem licznych patentów dotyczących 

polimerów laktydowych, produkując ponad 20 rodzajów PLA. W ostatnich kilkunastu 

latach firma Nature Works® LLC przeprowadziła prace nad rozwojem produktów 

opartych na pochodnych kwasu mlekowego używanych do produkcji tworzyw 

sztucznych, opakowań czy specjalistycznych zastosowań włóknistych [17]. 

Globalna produkcja PLA w 2019 roku wyniosła 13,9% produkcji biotworzyw, co 

stanowi drugie miejsce po skrobii (21,3%) [18]. Polilaktyd jest obecnie przedmiotem 

wielu prac z sektora B+R na poziomie aplikacyjnym, jak i wdrożeniowym. Uznawany 

jest jako jeden z materiałów stanowiących alternatywę dla polimerów otrzymanych 

z ropy naftowej, co pozwoli na ograniczenie zużycia tego surowca oraz zmniejszenie 

obciążenia środowiska naturalnego [4]. Liczne badania m.in. w oparciu o cykl życia 

produktu-LCA (Life Cycle Assesment) potwierdzają przewagę PLA nad polimerami 

pochodzenia petrochemicznego [19-21]. 

Materiały włókniste powstałe z polilaktydu wykorzystywane są m.in. w rolnictwie 

jako materiał do ściółkowania gleby wokół roślin, pokrywania tuneli czy do produkcji 

doniczek. Wprowadzane do rolnictwa polimery w postaci osłon umożliwiają produ-

centom uzyskanie większych i wcześniejszych plonów, uniezależnienie produkcji 
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owoców od warunków środowiskowych, pozwalają na zmniejszenie użycia ilości 

środków owadobójczych oraz przyczyniają się do lepszego wykorzystania przez 

rośliny składników pokarmowych i wody [22]. 

Włókniny wytworzone z polimeru PLA 6252D metodą spun-bonded w Zespole 

Polimerów i Włókien Syntetycznych w Ł-IBWCh są przykładem innowacyjnych 

wyrobów do zastosowania agro-rolniczego. Główną metodą przetwarzania PLA na 

wyroby użytkowe jest przetwórstwo ze stopu. Metoda ta z uwagi na dużą wydajność 

i szybkość formowania jest bardzo korzystna ze względów ekonomicznych. Brak 

produktów ubocznych zarówno stałych, jak i gazowych oraz niewielkie ilości odpadów 

dodatkowo przemawia za korzyściami ekonomicznymi i sprawia że jest to najlepsza 

spośród znanych metod produkcja włókien chemicznych [2]. 

Takie gotowe agrowłókniny, które po spełnieniu swojego przeznaczenia, użyte 

w dalszym procesie jako odpad, mogą ulec rozpadowi w procesie kompostowania 

aerobowego na produkty małocząsteczkowe (monomery, dimery, CO2, H2O, biomasa), 

jednocześnie nie wpływając negatywnie na środowisko naturalne [23].  

Zainteresowanie materiałami biodegradowalnymi spowodowało, iż rozpoczęto 

prace nad innowacyjnymi metodami badawczymi w zakresie określania szybkości 

i stopnia ich rozkładu w środowisku pod wpływem mikroorganizmów. Istnieje wiele 

standaryzowanych metod umożliwiających ocenę procesu biodegradacji poprzez 

analizę ubytku masy całkowitej polimeru, analizę posiewu mikroorganizmów oraz 

analizę ilości wydzielonego ditlenku węgla czy ilości konsumpcji tlenu [6].  

Kompostowanie, jako najstarsza metoda wykorzystania odpadów ulegających 

biodegradacji, eliminuje problem usuwania ich innymi metodami tj, niekorzystne 

składowanie, jednocześnie stwarza możliwości uzyskania znacznych ilości cennego 

substytutu nawozu naturalnego.  

Zachowanie właściwych warunków temperaturowych i wilgotności podłoża kom-

postowego umożliwia rozwój mikroorganizmów, częściową degradację substratów 

masy kompostowej (w wyniku m.in. hydrolizy) oraz transformację materii organicznej 

w związki próchniczne [23]. 

Dla ogólnego zrozumienia pojęcia biodegradacji w odniesieniu do tworzyw 

polimerowych przyjęto, że proces ten wzbudzany jest działaniem mikroorganizmów 

(oznaczanym stopniem rozkładu lub ubytku masy). Taka charakterystyka procesu jest 

jednak niewystarczająca. 

 Degradacja polimeru PLA w pierwszej kolejności podlega nieenzymatycznym 

procesom hydrolizy z wytworzeniem struktur krótko łańcuchowych – oligomerów. 

Zatem z ogólnego punktu widzenia nie jest możliwe przyjęcie stwierdzenia, że tworzywa 

będą ulegać biodegradacji we wszystkich możliwych warunkach. Proces biodegradacji 

tworzyw jest zdeterminowany przez warunki tego procesu tj. wilgotność, temperatura, 

podłoże. Istotnie wpływają zarówno na szybkość biodegradacji, ale również na 

inicjację procesu [24]. Biodegradacja polimerów przebiega według dwóch dość 

odrębnych mechanizmów w zależności od charakteru polimeru i środowiska. Pierwsza 

to hydroliza abiotyczna lub biotyczna, po której następuje bioasymilacja (hydro-

biodegradacja) i jest to podstawowy proces biorący udział w biodegradacji hetero-

łańcuchowych polimerów, takich jak celuloza, skrobia i alifatyczne poliestry, z których 

poli(kwas mlekowy) (PLA) i poli(3-hydroksyalkaniany) (PHA) są typowe. Zwykle 
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peroksydacja odgrywa drugorzędną rolę w tych polimerach, ale ostatnio wykazano, że 

fotooksydacja może przyspieszyć hydro-biodegradację [8]. 

Polilaktyd PLA ulega reakcjom hydrolizy w środowisku kompostowym, a w dalszej 

kolejności zasiedlany jest przez mikroorganizmy tlenowe namnażające się na po-

wierzchni materiału polimerowego poddanego procesowi kompostowania. Drobno-

ustroje adoptują się do nowych warunków, wytwarzając w swoich strukturach komór-

kowych enzymy, które są wydzielane do środowiska zewnętrznego, umożliwiając 

degradację polimerów. W wyniku tego procesu powstają metaboliczne produkty 

małocząsteczkowe (monomery, dimery) [25, 26].  

Enzymami zaangażowanymi w rozkład PLA są proteazy i lipazy, które zrywają 

wiązania α-estru PLA podczas enzymatycznej degradacji alifatycznych poliestrów  

[27, 28]. 

Aktywność enzymatyczna kompostu zależy przede wszystkim od wzrostu oraz 

rodzaju populacji mikroorganizmów, wydzielających zewnątrzkomórkowe enzymy, 

biorące udział w degradacji biologicznej. Jak wiadomo w kompoście żyje liczna 

populacja bakterii termofilnych, promieniowców i grzybów. Do tej pory wiele danych 

literaturowych potwierdza możliwość degradacji PLA przez różne mikroorganimy. Do 

nich możemy zaliczyć szczepy z rodzaju Bacillus, Geobacillus, Aneurinibacillus, 

Amycolatopsis, Cladosporium, Thermoactinomyces, Thermopolyspora, Stenotro-

phomonas i Pseudomonas [28, 29]. 

Aktywność enzymów, bakterii termofilnych, promieniowców i grzybów odpowie-

dzialnych za rozkład substancji organicznych zależy od wielu czynników zewnętrznych 

i wewnętrznych, mogących synergicznie przyspieszać lub hamować proces rozkładu 

polimeru. Przykładem może być za wysoka lub za niska temperatura namnażania 

drobnoustrojów, niekorzystne pH oraz odpowiednia zawartość wody, umożliwiająca 

migrację mikroorganizmów obecnych w inokulum badawczym. Innymi czynnikami 

wpływającymi na szybkość procesu biorozkładu jest m.in. sama struktura próby 

wytworzonej z polimeru PLA, warunki procesowe oraz warunki wytwarzania badanych 

materiałów [14]. 

Celem niniejszej pracy była ocena podatności wyrobów włókninowych wytwo-

rzonych z PLA 6252D firmy Nature Works® LLC na rozkład biologiczny wywołany 

przez drobnoustroje tlenowe obecne w kompoście oraz wpływu krystaliczności badanych 

włóknin na proces ich degradacji. Prace badawcze polegały na ocenie fizykoche-

micznej wyrobów włókninowych na poszczególnych etapach procesu kompostowania. 

Badaniom w zakresie oceny biodegradowalności w laboratoryjnych warunkach 

kompostowych poddano materiał polimerowy: polilaktyd PLA o symbolu 6252D oraz 

trzy włókniny wytworzone z tego polimeru oznaczone jako: 37/12/2; 37/12/4 i 37/12/6. 

Badania degradacyjne wykonano w warunkach laboratoryjnych symulujących proces 

kompostowania aerobowego metodą wyznaczania ubytku masy w oparciu o normy 

[30-32]. Badania prowadzono z zachowaniem stałych warunków środowiskowych: 

temperatury 58 ±2
o
C, pH = 7 i wilgotności podłoża badawczego 52,6%. Dostarczone 

wyniki badań pozwoliły na dokładna analizę i zbadanie kinetyki degradacji 

agrowłóknin PLA. 
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Rysunek 1. Czynniki wpływające na degradację polimeru [opracowanie własne] 

2. Materiały i metody badawcze 

Badania procesu degradacji przeprowadzono dla poli[(D,L laktydu mlekowego)] – 

PLA o symbolu 6252D firmy Nature Works® LLC (USA) oraz materiałów włókni-

nowych wytworzonych z tego polimeru metodą formowania bezpośredniego – spun-

bonded. 

Polimer został wysuszony w suszarce firmy Piovan (USA) w temperaturze 80°C 

i punkcie rosy 50°C. Zawartość wody była oznaczana techniką miareczkowania 

kulometrycznego metodą Karla Fischera, w której jod jest generowany poprzez 

utlenianie elektrochemiczne. W celu ustalenia odpowiednich warunków suszenia 

polimeru, przeprowadzono badania zależności zawartości wody w polimerze od czasu 

suszenia. Na podstawie tego badania ustalano, że po 6 godzinach zawartość wody 

w polimerze spadła poniżej 50 ppm. Po procesie suszenia polimer poddano procesowi 

formowania. Suszenie PLA jest konieczne z uwagi na właściwości higroskopijne. 

Obecność nadmiernej ilości wody negatywnie wpływa na proces przetwórczy oraz 

strukturę włókien [13]. 

W tabeli 3-4 przedstawiono wyniki różnicowej kalorymetrii skaningowej przy 

następujących parametrach: temperatura zeszklenia (Tg), temperatura zimnej krysta-

lizacji (Tcc), temperatura krystalizacja ze stopu (Tc), temperatura topnienia (Tm), 

entalpia pojemności ciepła właściwego (∆Cp), entalpia zimnej krystalizacji (∆Hcc) 

i entalpia topnienia (∆Hm). 

Do badań w zakresie oceny biodegradowalności w warunkach kompostowania 

laboratoryjnego wytypowano agrowłókniny oznaczone jako: 37/12/2, 37/12/4, 37/12/6. 

Charakterystykę prób przedstawiano w tabeli 5. 
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2.1. Formowanie materiałów włókninowych 

Włókniny formowano techniką spun-bonded w temperaturze kalandra 65
o
C. 

W procesie ich formowania zastosowano różne parametry przetwórcze w celu 
otrzymania włóknin o różnym stopniu krystaliczności. 

Materiały włókninowe wytworzone z polilaktytu PLA 6252D formowano ze stopu 
techniką spun-bonded na stanowisku laboratoryjnym zaprojektowanym i zbudowanym 
przez „Polmatex-Cenaro” (Polska). 

Warunki formowania agrowłóknin PLA: 

 temperatura stopu polimeru w głowicy przędzalniczej: 212 ±1°C; 

 szybkość odbioru włókniny: 2,9-6,8 m/min;  

 temperatura kalandra: 65
o
C;  

 temperatura powietrza w komorach dolotowych: 14,7-16,5°C; 

 ciśnienie powietrza w komorach dolotowych: 1500 Pa; 

 podciśnienie w komorze ssącej: -512 Pa dla włókniny 37/12/2, -399 Pa dla 
włókniny 37/12/4, oraz -352 Pa dla włókniny 37/12/6); 

 wielkość szczeliny w kanale formującym: 9 mm, 13 mm, 17 mm odpowiednio dla 
prób: 37/12/2, 37/12/4, 37/12/6. 

2.2. Badania stopnia rozkładu
4
 

Procentowe wyznaczenie ubytku masy prowadzono w symulowanych warunkach 
laboratoryjnych z udziałem mikroorganizmów tlenowych.  

Badania stopnia rozkładu wytypowanych agrowłóknin PLA prowadzono zgodnie 
z Procedurą badawczą pt.: „Oznaczanie stopnia rozpadu tworzyw sztucznych i wyrobów 
włókienniczych metodą wyznaczania ubytku masy w symulowanych warunkach 
kompostowania w skali laboratoryjnej”, opracowaną na podstawie norm PN-EN/ISO 
dotyczących oznaczania całkowitej biodegradacji materiałów polimerowych i wyrobów 
włókienniczych [30-32]. 

Środowisko badawcze stanowił kompost o pH wynoszącym 7,0, pochodzący 
z Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Łodzi, pobrany z pryzm kompostowników 
po okresie burzliwego dojrzewania. Dla zastosowanego inokulum wyznaczono 
aktywność mikrobiologiczną (ogólna liczba drobnoustrojów) zgodnie z opracowaną 
Procedurą badawczą [33] w oparciu o wytypowane normy [34, 35], która wyniosła 
1,6x10

8 
jtk/g. Zgodnie z wytycznymi norm, ilość mikroorganizmów występująca 

w stosowanym podłożu badawczym nie powinna być mniejsza niż 10
6 
jtk/g. 

Odpowiednio przygotowane próbki poddano inkubacji w komorze badań cieplnych 
w stałych warunkach temperatury (58 ±2℃) i wilgotności podłoża badawczego 52,6%. 
W trakcie prowadzenia badania, kontrolowano przebieg procesu biodegradacyjnego, 
w określonych odstępach czasu próbki wyjmowano z inokulum, płukano i suszono do 
stałej masy. Następnie wyznaczano procentowy ubytek masy. 

2.3. Ocena aktywności biologicznej
5
 

Badania wyznaczenia ogólnej liczby mikroorganizmów występujących w środowisku 
kompostowym przeprowadzono w wg Procedury badawczej pt.: „Oznaczanie ogólnej 
liczby drobnoustrojów w kompoście i glebie” [33]. 

                                                                
4 Badania wykonano w akredytowanym Laboratorium Biodegradacji Ł-IBWCh (Certyfikat akredytacji AB 388). 
5 Badania wykonano w akredytowanym Laboratorium Mikrobiologii Ł-IBWCh (Certyfikat akredytacji AB 388). 
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2.4. Badania fizykomechaniczne
6
 

Właściwości mechaniczne włókniny mierzono aparatem Instron 5544 (Anglia), 
zgodnie z Polskimi Normami ISO. Wytrzymałość na rozciąganie, w dwóch kierunkach 
(wzdłuż i poprzecznie) [36], wytrzymałość na zrywanie [37], masa na jednostkę 
powierzchni [38], grubość (PILMED-64, Polska) [39], średnica włókna wg 
LANAMETR MP 2 (Polska) [40]. 

2.5. Badania fizykochemiczne 

2.5.1. Analiza termiczna 

Badanie przeprowadzono za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) 
przy użyciu aparatu Diamond (Perkin Elmer, USA). Pierwsze i drugie ogrzewanie oraz 
schłodzenie polimeru wykonano w zakresie temperatur -70÷170°C. Próbkę skanowano 
przy szybkości grzania 10

o
C/min.  

Stopień krystaliczności wytypowanych włóknin i polimeru oznaczano metodą 
różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) korzystając ze wzoru: 

ΧC (%) = ∆H/H 100% • 100 

gdzie: ∆H – różnica entalpii topnienia i zimnej krystalizacji, H 100% – entalpia 
topnienia całkowicie krystalicznego, PLA wynosi 93,1 J/g [41,42]. 

2.5.2. Rozkład masy molowej i polidyspersji  

Rozkład masy molowej i polidyspersji polimeru i włóknin analizowano metodą 
GPC/SEC (Gel Permeation Chromatography/Size Exlusion Chromatography). Badanie 
wykonano wykorzystując system chromatografii żelowej HP 1050 (Hewlett-Packard), 
wyposażony w różnicowy detektor refraktometryczny HP 1047 (Hewlertt-Packard). 
Parametry analizy GPC/SEC przedstawiono w artykule [8]. Wartości średnich mas 
molowych wyznaczono, stosując technikę kalibracji uniwersalnej z wykorzystaniem 
wartości równania Marka Houwinka-Sakurady: dla polistyrenu PS: a = 0,794, K = 0,0049 
[43], dla PLA: a = 0,759, K = 0,0153 [44]. Zakres linowy Mw dla zastosowanej kolumny 
Mixed C (Agilent, USA) mieści się w zakresie 200-2 000 000 g/mol. 

2.5.3. Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR)  

Metoda ta pozwoliła wykonać widma IR z wykorzystaniem aparatu Genesis Series 
FTIRTM firmy Unicam, wyposażonego w specjalistyczne oprogramowanie WinFIRST 
firmy ATI Mattson USA. Parametry pracy urządzenia: zakres pomiarowy: 4000-500 
cm

-1
, rozdzielczość: 4,0 i liczba skanów przy zbieraniu tła oraz widma 16. Próby 

przeznaczone do badań spektrometrycznych przygotowano w postaci tabletek w KBr, 
o stężeniu 1 mg badanej próby w 300 mg KBr. Dokładność odczytu liczb falowych dla 
pasm charakterystycznych wynosiła ±1cm

-1
. 

2.5.4. Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) 

Badania prób polimeru i wyrobów włókninowych prowadzono z wykorzystaniem 
mikroskopu firmy Quanta 200 (FEI, USA) w wysokiej próżni przy napięciu przyspie-
szającym wiązkę elektronów 5KV i przy powiększeniach 500 razy, pokrywając próbę 
warstwą złota. 

                                                                
6 Badania wykonano w akredytowanym Laboratorium Metrologii Ł-IBWCh (Certyfikat akredytacji AB 388). 
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3. Wyniki i dyskusja 

3.1. Charakterystyka polimeru PLA 6252D  

Wyniki badań dla polimeru PLA 6252D w zakresie oceny jego właściwości 

termicznych, charakterystyki molekularnej z wyznaczeniem średnich ciężarów cząstecz-

kowych oraz oceny właściwości fizykochemicznych obejmujących oznaczenia takich 

parametrów jak: lepkość inherentna, zawartość popiołu i zawartość grup kwasowych 

zaprezentowano w tabeli 1 i 2. 

Tabela 1. Charakterystyka polimeru PLA 6252D (podane przez producenta) 

Gęstość Zawartość 

izomeru D,  

% 

Wskaźnik szybkości 

płynięcia MFI,  

g/10 min 

Temp. 

topnienia, 

 °C 

Temp. 

zeszklenia, 

 °C 

1,08 1,40 70 - 85 160 - 170 55 - 60 

Tabela 2. Właściwości fizykochemiczne polimeru PLA 6252D 

Lepkość wewnętrzna 

dl/g 

Zawartość popiołu, 

% wag. 

Zawartość grup kwasowych 

Mval/kg 

1,04 0,03 24,5 

Tabela 3. Właściwości termiczne polimeru PLA 6252D 

Ogrzewanie 

Polimer Tg, 

°C 

∆Cp, 

J/gK 

TCC, 

°C 

∆HCC,

J/g 

Tm, 

°C 

∆Hm, 

J/g 

PLA 

6252D 

I ogrzewanie 71,0 0,175  172,4 49,2 

II ogrzewanie 59,8 0,465 140,1 2,1 166,7 2,1 

Notyfikacja: Tg – temperatura zeszklenia, ∆Cp – energia skoku zeszklenia, TCC – temperatura zimnej 

krystalizacji, ∆HCC – entalpia przemiany zimnej krystalizacji, Tm – temp. topnienia, ∆Hm – entalpia 

przemiany temperatury topnienia 

Tabela 4. Właściwości termiczne polimeru PLA 6252D c.d. 

Schładzanie 

Polimer Tg, 

°C 

∆Cp, 

J/gK 

TC, 

°C 

∆HC, 

J/g 

PLA 

6252D 

I ogrzewanie - 

II ogrzewanie 54,0 0,482 - 

Notyfikacja: Tg – temperatura zeszklenia, ∆Cp – energia skoku zeszklenia, Tc – temperatura krystalizacji ze 

stopu, ∆HC – entalpia krystalizacji ze stopu 

Analizując otrzymane wyniki DSC (tab. 3 i 4), można zaobserwować dość silny 

efekt endotermiczny, topnienie próbki polimeru pojawiło się podczas pierwszego 

ogrzewania, co wskazuje na zdolność polimeru do krystalizowania. Polimer nie 

krystalizuje ze stopu. Tylko nieznaczne efekty termiczne pojawiają się w drugim 
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ogrzewaniu związane z zimną krystalizacją i topnieniem, co wskazuje na niski poziom 

kinetyki krystalizacji. Temperatura zeszklenia podczas pierwszego ogrzewania była 

wyższa niż obserwowana podczas schłodzenia, tak samo jak w drugim ogrzewaniu jest 

to związane z niewielką krystalicznością próbki i jej stanu prawie amorficznego 

w pozostałych fazach. Obserwowana niska kinetyka krystalizacji polimeru nie oznacza, 

że polimer krystalizuje równie wolno, kiedy poddane działaniu siły mechanicznej 

(krystalizacja orientacyjna) lub w kontakcie z rozpuszczalnikami. Krystaliczność 

podczas I ogrzewania próbki może wynikać z wstępnej obróbki w podwyższonej 

temperaturze i odpowiednio długim czasie powyżej temperatura zeszklenia. 

Polimer PLA 6252D poddano również analizie chromatograficznej (GPC/SEC). 

Dla badanego polimeru oznaczono masę molową na poziomie Mw 78 900 g/mol, Mn 40 

400 g/mol i stopień polidyspersji (Mw/Mn) = 1,9. 

3.2. Charakterystyka agrowłóknin wytworzonych z polimeru 6252D 

Próbki agrowłóknin wytworzone techniką spun-bonded oznaczono jako: 37/12/2, 

37/12/4, 37/12/6 poddano badaniom w zakresie chromatograficznej analizy GPC/SEC, 

termicznej analizy DSC oraz charakterystyki fizyko-mechanicznej, w celu poznania 

mechanizmu i kinetyki procesu rozkładu badanych prób zachodzących podczas 

procesu degradacji w symulowanych warunkach kompostowania. 

Wyniki badań oznaczenia parametrów fizykomechanicznych zaprezentowano 

w tabeli 5 oraz na rysunkach 2-3. 

Tabela 5. Właściwości fizykomechaniczne i stopień krystaliczności agrowłóknin PLA 

 

Symbol 

włókniny 

 

Masa pow., 

g/m2 

 

Grubość, 

mm 

 

Średnica 

włókien, 

μm 

 

Stopień 

krystaliczności, 

% 

37/12/2 56,6 0,32 9,56 11,1 

37/12/4 56,9 0,32 8,97 21,7 

37/12/6 53,8 0,30 8,94 31,4 

 

 Rysunek 2. Oznaczenie siły zrywającej dla agrowłóknin PLA 
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Rysunek 3. Oznaczenie wytrzymałości na rozerwanie dla agrowłóknin PLA 

Na podstawie badania siły zrywającej w kierunku wzdłużnym do formowania, 

zaobserwowano zależność między stopniem krystaliczności a wzrostem wytrzy-

małości. Intensyfikacja stopnia krystaliczności badanych agrowłóknin powodowała 

wzrost odporności na przyłożoną siłę zrywającą.  

Dla badań fizykomechanicznych wykonanych w kierunku poprzecznym do formo-

wania nie stwierdzono takiej zależności w stosunku do stopnia krystaliczności. Dla 

włókniny 37/12/2 uzyskano nieznacznie lepsze parametry wytrzymałościowe w kierunku 

poprzecznym, co może wynikać z większej średnicy włókien i masy powierzchniowej. 

Prawdopodobnie w trakcie formowania techniką spun-bonded włókna znacznie lepiej 

orientują się w kierunku wzdłużnym do filiery. 

Dla wytrzymałości na rozdzieranie nie zaobserwowano znaczących różnic 

w względem stopnia krystaliczności włóknin 37/12/4 i 37/12/6 zarówno w kierunku 

wzdłużnym, jak i porzecznym. Dla włókniny o najniższym stopniu krystaliczności 

37/12/2 nieznacznie wytrzymałość w kierunku wzdłużnym jest większa niż poprzecz-

nych, niemniej są to niewielki różnice. 

Dla badanych agrowłóknin PLA oznaczono wagowo średnią masę molową (Mw) 

oraz liczbową średnią masę molową (Mn) na jednakowym poziomie. Wyniki 

zaprezentowano w tabeli 6. 

Tabela 6. Średnie wartości mas molowych i polidyspersji dla wyjściowych agrowłóknin PLA 

Próba 
Mn, 

g/mol 

Mw, 

g/mol 
Mw/Mn 

W
łó

k
n
in

a 

37/12/2 41 100 72 800 1,8 

37/12/4 41 200 72 100 1,8 

37/12/6 42 800 73 400 1,7 

Rozrzut wyników wyrażony za pomocą RSD (procentowe względne odchylenie 

standardowe) uzyskano poniżej 1%. Dla metody GPC/SEC zgodnie z wytycznymi 

normatywnymi dopuszczalny jest rozrzut do 5% RSD. Również dla badanych włóknin 

uzyskano jednakowe wartości polidyspersjj, która określa miarę niejednorodności 

masy molowej polimerów. Im stosunek Mw/Mn jest bliżej jedności, tym wymiary 
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makrocząsteczek (ich stopień polimeryzacji) mniej różnią się między sobą. Dla 

badanych włókniny uzyskano polidyspersyjność na poziomie 1,8-1,7 co świadczy 

o małym rozrzucie mas molowych. W wyniku procesu wytwarzania agrowłóknin 

wartość Mw w odniesieniu do polimeru spadła o 7,7%, co świadczy o nieznacznej 

hydrolizie wiązań estrowych. Obniżenie wartości masy molowej w trakcie procesów 

przetwórczych jest powszechnym zjawiskiem i dąży się, aby było jak najmniejsze.  

W tabeli 7 przedstawiono wyniki badań przeprowadzone metodą Różnicowej 

Kalorymetrii Skaningowej (DSC) odnoszące się do właściwości termicznych badanych 

włóknin. 

 Tabela 7. Właściwości termiczne agrowłóknin PLA 

 

Próba 

Analiza termiczna 

Tg,  
oC 

∆Cp, 

J/gK 

Tcc, 
oC 

∆Hcc, 

J/g 

Tm, 
oC 

∆Hm, 

J/g 

37/12/2 59,8 0,41 90,0 29.8 169,9 40,1 

37/12/4 60,1 0,28 86,3 22.6 170,9 42,8 

37/12/6 57,2 0,22 79,3 17.7 168,0 46,9 

Agrowłókniny PLA poddano analizie termicznej z zastosowaniem techniki DSC. 

Na podstawie właściwej entalpii topnienia (∆Hm) dla próbek w odniesieniu do analo-

gicznej wielkości wyznaczonej dla 100% krystalicznego wzorca PLA obliczono 

masowy stopień krystaliczności (tab. 5). Analizując wyniki uzyskane z badań 

termicznych, można zauważyć, że temperatura zeszklenia i topnienia utrzymuje się na 

zbliżonym poziomie (Tg = 57,2-60,1°C; Tm = 168,0-170,9°C). W związku z różnym 

stopniem krystaliczności włóknin, wystąpiły różnice w temperaturze zimnej krysta-

lizacji (Tcc) i entalpii zimnej krystalizacji (∆Hcc). Wraz ze wzrostem stopnia krystalicz-

ności wzrasta uporządkowanie struktury, która podczas ogrzewania warunkuje niższą 

wartość Tcc i ∆Hcc. Dodatkowym parametrem wskazującym na wzrost fazy krystalicznej 

jest zeszklenie, w którym występuje nagła zmiana pojemności cieplnej tzw. skok 

zeszklenia. Energia tej przemiany fazowej drugiego rzędu zmniejsza się wraz ze 

wzrostem stopnia krystaliczności (wzrasta z udziałem struktury amorficznej). 

3.3. Badania procesu degradacji polimeru PLA 6252D oraz agrowłóknin 

wytworzonych z tego polimeru 

Badaniom degradacyjnym w warunkach kompostowania aerobowego poddano 

agrowłókniny spun-bonded wytworzone z w/w polimeru. Wyznaczono ogólną liczbę 

drobnoustrojów zasiedlających stosowane inokulum badawcze – aktywność biologiczna 

wyniosła 1,6 x 10
8 

jtk/g. Zależność wyznaczonego ubytku masy od czasu przebiegu 

procesu biodegradacji dla badanych prób przedstawiono graficznie na rysunku 4. 

Na podstawie otrzymanych wyników badań procesu biodegradacji stwierdzono, iż 

po 16 tygodniowej inkubacji w środowisku kompostowym badany polimer oraz 

agrowłókniny wytworzone z polimeru PLA 6252D ulegają całkowitemu rozpadowi. 

Stopień krystaliczności nie wpływa na przebieg procesu rozkładu badanych agro-

włóknin w zastosowanym podłożu badawczym. 
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Rysunek 4. Zmiany procentowego ubytku masy wyznaczone dla polimeru PLA 6252 D oraz agrowłóknin 

PLA w czasie przebiegu procesu biodegradacji w warunkach kompostowych 

Analizując przebieg kinetyki procesu degradacji, można zaobserwować 3 etapy. 

W pierwszej kolejności następuje powolny rozpad próby trwający do 7 tygodnia inku-

bacji, przypuszcza się, iż związane jest to z przystosowaniem się komórek mikroorga-

nizmów i zasiedleniem przez nie powierzchni próby. W tym etapie wg danych 

literaturowych [28] następuje również degradacja hydrolityczna, rozpoczynająca się od 

przenikania w głąb struktury włókniny wody, co prowadzi do hydrolizy wiązań 

estrowych i powstania krótszych łańcuchów polimeru, w tym pewnej puli oligo- 

i monomerów. 

Drugą fazą, jaką obserwujemy podczas analizy wykresu, jest faza szybkiego 

wzrostu degradacji, trwająca do ok. 10 tygodnia. Wskazuje to na szybkie namnożenie 

się komórek mikroorganizmów (analizowany diagram przypomina wykres kinetyki 

wzrostu drobnoustrojów). Dane literaturowe [27] dostarczają informacje, iż 

rozpuszczone w wodzie mery i oligomery są na tym etapie metabolizowane przez 

mikroorganizmy obecne w środowisku kompostowym do dwutlenku węgla i wody. 

Ostatnia faza degradacji przebiega znacznie wolniej. Uważa się, iż fragmenty pozo-

stałego polimeru pochodzącego z próby włókniny w postaci dimerów i monomerów, 

które są wystarczająco małe, aby przejść przez półprzepuszczalne błony bakteryjne są 

w dalszym ciągu wchłaniane przez mikroorganizmy, a następnie mogą być wyko-

rzystane jako źródła węgla i energii. Dochodzi do dalszej degradacji próby na wskutek 

przemian metabolicznych [27, 45]. Obecnie powadzone są liczne prace w zakresie 

sprawdzenia w jakim stopniu w degradacji PLA uczestniczą mikroorganizmy wystę-

pujące w glebie/kompoście. Najnowsze badania [6, 13, 46, 50] dowodzą, że ich obecność 

bezpośrednio wpływa na degradację PLA, intensyfikując rozkład. Ponadto istotne 

w tym procesie są warunki temperaturowe i podłoże. Naukowcy dowiedli, że wyższa 

temperatura sprzyja procesowi degradacji PLA oraz że mikroorganizmy kompostowe 

są bardziej aktywne niż te zasiedlające środowisko glebowe [46].  
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Agrowłókniny wytworzone z w/w polimeru poddano analizie GPC/SEC przed i po 

1, 5, 10 tygodniowym procesie biodegradacji, wyznaczając średnie masy molowe Mn 

i Mw oraz polidyspersję. Charakterystykę molekularną dla omawianych prób przedsta-

wiono w tabeli Nr 8 oraz na rysunkach 5-9. 

Tabela 8. Zmiany średnich mas molowych agrowłóknin PLA w trakcie procesu biodegradacji 

 

Rysunek 5. Zmiana wartości MW i Mn (Masowo wagowo MW i Masowo liczbowo Mn) agrowłóknin PLA 

w trakcie procesu biodegradacji  

Na podstawie uzyskanych wyników z analizy GPC/SEC zaobserwowano że po 

tygodniu kompostowania dla wszystkich agrowłóknin następuje spadek wartości Mw 

średnio o 17%. Po 5 tygodniach kompostowania spadek wartości Mw w stosunku do 

wartości wyjściowych wyniósł średnio 65,5%. Natomiast po 10 tygodniach inkubacji 

dla włóknin oznaczonych jako: 37/12/2 i 37/12/6 nie zarejestrowano sygnału od 

polimeru (dolna granica oznaczalności układ GPC/SEC wynosi 200 g/mol. Dla włókniny 

37/12/4 oznaczono Mw na poziomie 1 100 g/mol. Natomiast po 16 tygodniach również 

Próba 

 

Czas procesu biodegradacji, 

tygodnie 

Przed 

biodegradacją 
1 5 10 

Mn 

g/mol 

Mw/

Mn 

Mn 

g/mol 

Mw/

Mn 

Mn 

g/mol 

Mw/

Mn 

Mn 

g/mol 

Mw/

Mn 

37/12/2  

 
41 100 1.8 33 200 1.8 10 900 2.2 * * 

37/12/4 

 

41 200 1.8 30 800 1.9 11 700 2.2 300 3.7 

37/12/6 

 

42 800 1.7 32 100 1.9 10 600 2.3 * * 

PLA 

6252D 

40 400 1.9 33 900 1.9 4 400 1.6 2700 1.6 
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dla próby 37/12/4 nie otrzymano sygnału od polimeru. Na podstawie analizy GPC/SEC 

nie stwierdzono zależności między stopniem krystaliczności agrowłóknin a dynamiką 

spadku parametrów molekularnych. Dla granulatu PLA po 5 tygodniach komposto-

wania zaobserwowano znaczący spadek wartości Mw, po 10 tygodniach wartość masy 

molowej spadła do poziomu 2 700 g/mol. Ponieważ struktura granuli polimeru jest 

bardziej zwarta niż włókniny, nie można porównywać wyników. Proces degradacji jest 

znacząco zależny od struktury wyrobu.  

Na rysunkach Nr 6-9 przedstawiono wyniki badań charakterystyki molekularnej 

krzywych różniczkowych funkcji MMD (Molecular Mass Distribution) agrowłóknin 

PLA przed i po określonych czasach inkubacji procesu biodegradacji. 

 

Rysunek 6. Krzywe różniczkowej funkcji MMD dla PLA 6252D przed biodegradacją (1), po 1 tygodniu (2),  

po 5 tygodniach (3) i po 10 tygodniach (4) biodegradacji w kompoście 

 

Rysunek 7. Krzywe różniczkowej funkcji MMD dla włókniny 37/12/2 przed biodegradacją (1), po 1 tygodniu 

(2) i po 5 tygodniach (3) biodegradacji w kompoście. Po 10 tygodniach biodegradacji stwierdzono brak 

polimeru w badanej próbie 
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Rysunek 8. Krzywe różniczkowej funkcji MMD dla włókniny 37/12/4 przed biodegradacją (1), po 1 tygodniu 

(2), po 5 tygodniach (3) i po 10 tygodniach (4) biodegradacji w kompoście 

 

Rysunek 9. Krzywe różniczkowej funkcji MMD dla włókniny 37/12/6 przed biodegradacją (1),  

po 1 tygodniu (2) i po 5 tygodniach (3) biodegradacji w kompoście. Po 10 tygodniach stwierdzono brak 

polimeru w badanej próbie 

Wytypowane próby agrowłóknin poddano spektrofotometrycznej ocenie w pod-

czerwieni (FTIR), otrzymując widma oscylacyjne, dzięki którym ustalono obecność 

grup funkcyjnych w badanym materiale. 

Spektroskopia w podczerwieni IR umożliwiła obserwację zmian strukturalnych 

zachodzących podczas inkubacji badanych prób agrowłóknin PLA w środowisku 

kompostowym. 

W tabeli 9 zaprezentowano charakterystyczne pasma absorpcyjne widm FTIR dla 

PLA 6252D. 
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Tabela 9. Pasma charakterystyczne FTIR dla PLA 6252D 

Drgania charakterystyczne dla ugrupowań 

PLA 

Liczba falowa, cm-1 

–CH– rozciągające  2998, 2947 

–C=O grupa karbonylowa estru  1760 

–CH– deformacyjne symetryczne  

 i niesymetryczne 

1456, 1385, 1362 

–C–O– rozciągające 1269, 1186, 1131, 1094, 1045 

–C–C– 873 

Na rysunkach 10-13 przedstawiono wyniki zmian strukturalnych uzyskane na 

podstawie analizy w podczerwieni dla agrowłóknin spun-bonded przed i po 1, 5, 10 

tygodniach trwania procesu degradacji. 

 

Rysunek 10. Widma FTIR dla polimeru PLA 6252D przed i w trakcie procesu degradacji 

 
Rysunek 11. Widma FTIR dla agrowłókniny PLA 37/12/2 przed i w trakcie procesu degradacji 



 

Patrycja Miros-Kudra, Michał Kudra, Karolina Gzyra-Jagieła 

 

130 

 

Rysunek 12. Widma FTIR dla agrowłókniny PLA 37/12/4 przed i w trakcie procesu degradacji 

 

Rysunek 13. Widma FTIR dla agrowłókniny PLA 37/12/6 przed i w trakcie procesu degradacji 

Analiza produktów wytworzonych z PLA techniką FTIR jest dość trudna. Literatura 

naukowa w tej kwestii jest bardzo rozbieżna. Badania przeprowadzone przez Sülar V. 

i innych w glebie w 25°C wskazują, że wraz z postępującym procesem degradacji, 

intensywność wszystkich charakterystycznych pików dla PLA maleje [47]. Natomiast 

wg badań Fukushima K. i inni po 12 tygodniach degradacji w kompoście w 32°C, 

zaobserwowano znaczny spadek szerokości piku IR związanego z pasmem absorpcji 

grupy estrowej PLA (1758 cm
-1

) i pojawienia się piku grupy karbonylowej należą do 

kwasów karboksylowych powstających w wyniku hydrolizy (1777 cm
-1

), którego 
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intensywność stopniowo rośnie wraz z czasem degradacji. Na podstawie analizy FTIR 

został przeprowadzone monitorowanie absorbancji grup estrowych PLA w funkcji czas 

degradacji w kompoście. Zgodnie z oczekiwaniami średni odsetek pozostałych grup 

estrowych PLA (% De) w trakcie degradacji w kompoście ulega spadkowi ze względu 

na rozszczepienie grup estrowych PLA przez hydrolizę w kompoście co wg autora 

potwierdza degradację matrycy polimerowej [48]. Kolejne wnioski z analizy FTIR 

wysunął Kalitaa N.K. i inni. Na podstawie degradacja w kompoście w 60°C/58°C 

autor zaobserwował przesunięcie piku z 1750 cm
-1

 do 1758 cm
-1

, co odpowiada karbo-

nylowi w estrze. Ta zmiana pików wg autora potwierdza degradację. Po 50 dniach 

procesu biodegradacji w widmach FTIR nastąpiła intensyfikacja pasm rozciągającego  

-C-O- przy 1085 cm
-1

, które po 80 dniach inkubacji uległy znacznemu obniżeniu 

intensywności [49]. Aspekt interpretacji widm FTIR próbek PLA również został 

podjęty przez Sedničková M. i inni. Według autora degradacja w kompoście w 58°C 

spowodowała zmianę po 16 dniach procesu w regionie pasm walencyjnych związanych 

z hydroksylami -OH, gdzie zaobserwowano szerokie pasmo z maksimum przy 3340 cm
-1
. 

Wzrost ilości hydroksylu z czasem kompostowania jest zrozumiały, ponieważ główny 

proces degradacji PLA w warunkach naturalnych polega na hydrolizie. Natomiast piki 

związane z -CH- (np. 1456 cm
-1

), -C=O (przy 1752 cm
-1

), i -C-O-C- (między 1132 

a 1045 cm
-1

), nie zmieniają się w całym regionie średniego zasięgu IR. Oprócz spadku 

masy molowej, nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian chemicznych, wyko-

rzystując technikę FTIR [50]. 

Na podstawie analizy FTIR agrowłóknin 37/12/4 i 37/12/6 zaobserwowano spadek 

intensywności pasm charakterystycznych dla PLA: grupy karbonylowej -C=O ugrupo-

wania estrowego laktydu (1760cm
-1

) oraz -C-O- i -CH- w funkcji czasu degradacji 

w kompoście. Natomiast zaobserwowano szerokie pasmo z maksimum przy 3340 cm
-1

 

odpowiadające grupom hydroksylowym. Dla próby agrowłókniy 37/12/2 zaobserwo-

wano na widmie FTIR zupełnie inne mechanizmy: zaostrzenie oraz wzrost intensyw-

ności pików dla -C=O, oraz -C-O- i -CH-, a także analogiczne: szerokie pasmo z maksi-

mum przy 3340 cm
-1
 odpowiadające grupom hydroksylowym. Dla tej włókniny techniką 

GPC/SEC po 10 tygodniach procesu degradacji nie zarejestrowano piku pochodzącego 

od polimeru. Podczas procesu degradacji w kompoście w powierzchnię prób wrasta 

biofilm z mikroorganizmów. Ściany komórkowe mikroorganizmów zbudowane są 

z fosfolipidów, liposacharydów, które zawierają m.in. ugrupowania -C=O, -CH- które 

teoretycznie mogą wpływać na widmo FTIR. W takcie przygotowywania prób do 

badań w formie tabletki KBr bardzo ciężko jest wypreparować włókninę i istnieje 

możliwość zanieczyszczenie je materią biotyczną. Dla wszystkich badanych włóknin 

zaobserwowano natomiast wzrost intensywności piku 1620cm
-1

, który należy 

przypisać wiązaniom -С=O w pierścieniu chelatowym, zamkniętym wewnątrzcząstecz-

kowym wiązaniem wodorowym. Tego typu wiązanie występuje np. hydroksykwasach, 

które powstają w wyniku degradacji PLA. Niestety nie ma jednoznacznych wyników 

w publikacjach naukowych, co do interpretacji widm FTIR dla poli(kwasu mleko-

wego), co stwarza przestrzeń do prowadzenia badań w tym zakresie.  

Dla omawianych w niniejszym artykule prób dokonano mikroskopowej oceny 

zmian wyglądu poprzez morfologiczną ocenę za pomocą SEM (Scanning Electron 
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Microscope) z zastosowaniem skaningowego mikroskopu elektronowego zarówno 

przed, jak i w trakcie procesu degradacji prowadzonego w środowisku kompostowym. 

Na rysunku 14 przedstawiono przykładowe zmiany strukturalne agrowłókniny 

37/12/6 oraz polimeru, dla pozostałych uzyskano analogiczne rezultaty. 

 

Rysunek 14. Zmiany wyglądu oraz struktury morfologicznej agrowłokniny 37/12/6 przed i po 5 i 10 

tygodniach inkubacji w warunkach kompostowych. (Zdjęcia SEM wykonano przy powiększeniu 500 razy) 

4. Wnioski 

 Włókniny wytworzone z polimeru PLA o symbolu 6252D techniką spun-bonded 

oznaczone jako: 37/12/2, 37/12/4, 37/12/6 ulegają całkowitemu rozkładowi 

w symulowanych warunkach kompostowania laboratoryjnego w czasie 16 tygodni 

inkubacji.  

 Całkowitą podatność na degradację agrowłóknin w kompoście potwierdzają wyniki 

obserwacji zmian wyglądu i zmian strukturalnych przy użyciu skaningowej 

mikroskopii elektronowej. 

 Stopień krystaliczności (11,1-33,6%), jak i masa powierzchniowa (53,8-56,9 g/m
2
) 

dla wytypowanych agrowłóknin nie wpływa na dynamikę procesu degradacji. 

 Wartości średnich mas molowych (Mn i Mw) ulegają obniżeniu natomiast poli-

dyspersja wzrasta wraz z postępem czasu i przebiegu procesu biodegradacji. 

 Otrzymane wyniki badań IR dowodzą, że proces degradacji wpływa na strukturę 

badanych włóknin wytworzonych z polimeru PLA. Jednak analiza widm prezentuje 
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dwukierunkowy przebieg, który trudno zinterpretować. Niestety na podstawie 

przeglądu literatury nie zauważono jednoznacznych interpretacji widm FTIR dla 

poli(kwasu mlekowego) podanego biodegradacji. W wielu publikacjach uzyskano 

bardzo różniące się od siebie widma, a tym samym skrajnie różne wnioski. Stwarza 

to ciekawą przestrzeń do prowadzenia badań w tym zakresie. 

Podziękowanie 

Praca ta została wykonana w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut 

Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Specjalne podziękowania kierujemy do 

pracowników Ł-IBWCh: T. Mik, M. Szalczyńskiej, P. Cichacz, S. Jagodzińskiej, 

W. Tomaszewskiemu oraz D. Kaźmierczak, którzy wnieśli istotny wkład w pracę. 
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Badania fizykochemiczne kompostowalnych agrowłóknin wytworzonych 

z polilaktydu 

Streszczenie 

Zwiększającą się liczba polimerowych odpadów poużytkowych, zalegających na wysypiskach śmieci, 

przyczyniła się do rozpoczęcia prac nad otrzymaniem nowych biodegradowalnych materiałów polimerowych. 

Rozwój technologii w chwili uzyskania pierwszych polimerów syntetycznych skupił się na doskonaleniu 

metod syntezy pod kątem produkcji takich tworzyw sztucznych, które charakteryzowałby się dobrymi 

właściwościami użytkowymi, wysoką trwałością, odpornością na działanie czynników fizykochemicznych 

oraz warunków środowiskowych. 

Alternatywą dla takich tradycyjnych tworzyw syntetycznych są polimery, nazywane „podwójnie zielonymi” 

pochodzące m.in. z produktów roślinnych, jak np.: kukurydza czy soja. Wykazują one właściwości użytkowe 

tworzyw sztucznych otrzymywanych metodami konwencjonalnymi, ale jednocześnie są materiałem biode-

gradowlanym ulegającym kompostowaniu. 

Do tej grupy surowców należy m.in. poli(kwas mlekowy) uznawany za jeden z materiałów mogących 

zastąpić tworzywa otrzymane z pochodnych ropy naftowej. Pozwoli to na ograniczenie zużycia ropy 

naftowej oraz zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego. Polimer PLA może być przetwarzany na 

wyroby użytkowe w procesach stopowych. Staje się materiałem coraz popularniejszym w zastosowaniach 

na wyroby włókiennicze. Takie materiały włókniste wytworzone z polilaktydu wykorzystywane są m.in. 

w rolnictwie jako materiał do ściółkowania gleby wokół roślin, pokrywania tuneli czy do produkcji 

doniczek. Gotowe agrowłókniny, które po spełnieniu swojego przeznaczenia, użyte w dalszym procesie 

jako odpad mogą ulec rozpadowi podczas kompostowania aerobowego na proste związki, (CO2, H2O, 

biomasa), jednocześnie nie wpływając negatywnie na środowisko naturalne. 

Celem niniejszej pracy była ocena podatności wyrobów włókninowych wytworzonych z PLA 6252D 

firmy Nature Works® LLC na rozkład biologiczny wywołany przez drobnoustroje tlenowe obecne w kom-

poście oraz wpływu krystaliczności badanych włóknin na proces ich degradacji. Prace badawcze polegały 

na ocenie fizykochemicznej wyrobów włókninowych na poszczególnych etapach procesu kompostowania. 

Do oceny stopnia biodegradacji zastosowano również technikę chromatografii żelowej (GPC/SEC), spektro-

fotometrię FTIR, zdjęcia SEM. Celem niniejszej pracy były badania dotyczące wpływu krystaliczności 

włóknin wytworzonych z PLA 6252 D na rozkład w środowisku kompostowym. 

Dostarczone wyniki badań pozwoliły na dokładna analizę i zbadanie kinetyki degradacji agrowłóknin PLA. 

Badaniom w zakresie oceny biodegradowalności w laboratoryjnych warunkach kompostowych poddano 

materiał polimerowy: polilaktyd PLA o symbolu 6252D oraz trzy włókniny wytworzone z tego polimeru 

oznaczone jako: 37/12/2; 37/12/4 i 37/12/6. Badania degradacyjne wykonano w warunkach laborato-

ryjnych symulujących proces kompostowania aerobowego metodą wyznaczania ubytku masy. Badania 

prowadzono z zachowaniem stałych warunków środowiskowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwier-

dzono, iż wytypowane próby ulegają całkowitemu rozkładowi w symulowanych warunkach kompo-

stowania laboratoryjnego.  

Całkowitą podatność na degradację agrowłóknin w kompoście potwierdzają obserwacji zmian wyglądu 

i zmian strukturalnych przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej oraz wynik uzyskanych 

wartości średnich mas molowych (Mn i Mw), które uległy obniżeniu wraz z postępem czasu i przebiegu 

procesu biodegradacji. Otrzymane wyniki badań IR dowodzą, że proces degradacji wpływa na strukturę 

badanych włóknin.  

Słowa kluczowe: agrowłókniny PLA, degradowalność, kompostowalność, GPC/SEC, FTIR 

Physicochemical tests of compostable agrotextiles made of polylactide 

Abstract 

The increasing number of post-consumer polymer waste deposited in landfills contributed to the 

commencement of work on the development of new biodegradable polymer materials. The development of 

technology at the time of obtaining the first synthetic polymers has focused on the improvement of 

synthesis methods in terms of the production of such plastics, which would be characterized by good 

performance properties, high durability, resistance to physico-chemical factors and environmental 

conditions. An alternative to such traditional synthetic materials are polymers called "double green" which 

are derived from natural sources eg. plant biomass (maize, soybean) and undergo biological decomposition 
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processes in the environment. They show the similar functional properties of plastics obtained by 

conventional methods, but simultaneously they are biodegradable material that can be composted.  

This group of raw materials includes poly (lactic acid) considered to be one of the materials which may 

replace the material derived from petroleum. This will reduce the consumption of petroleum and the 

burden on the environment. PLA can processed for utility products in melting processes. It is becoming an 

increasingly popular material in textile applications. Such fibrous materials made of polylactide are used in 

agriculture as a material for mulching plants, covering tunnels or the production of pots.  

The agrotextiles, which, after completing its function, used in the later process as waste, may decompose 

during aerobic composting into simple compounds (CO2, H2O, biomass) without adversely affecting the 

natural environment.  

The aim of this study was to assess the susceptibility of nonwoven products made of PLA 6252D (Nature 

Works® LLC) to biological degradation, induced by aerobic microorganisms present in the compost, and 

the influence of the crystallinity of the tested nonwovens on the degradation process. The research work 

consisted in the physicochemical testing of nonwoven products at different stages of the composting 

process. To assess the degree of biodegradation, the technique of gel permeation chromatography 

(GPC/SEC), FTIR spectrophotometry and SEM images were used. The aim of this study was to investigate 

the effect of crystallinity of nonwovens made of PLA 6252 D on decomposition in the compost 

environment. The provided research results allowed for a detailed analysis and investigation of the 

degradation kinetics of PLA agrotextiles. 

The research on biodegradability evaluation in laboratory composting conditions was carried out on 

a polymer material: polylactide PLA with the symbol 6252D and three nonwovens made of this polymer 

marked as: 37/12/2; 37/12/4 and 37/12/6. The degradation tests were carried out in laboratory conditions 

simulating the process of aerobic composting to determine the loss of mass. The research was conducted 

under constant environmental conditions. On the basis of the obtained results, it was conclude selected 

samples decompose completely of laboratory composting. The total susceptibility to degradation of 

nonwovens in the compost is confirmed by the observation of changes in the appearance and structural 

changes using scanning electron microscopy and the result of the obtained average molar mass values (Mn 

and Mw), which were decreased with the progress of time and the course of the biodegradation process. 

The obtained results of the FTIR analysis proved that the degradation process affects the structure of the 

tested nonwovens. 

Keywords: PLA agrotextiles, degradability, compostability, GPC/SEC, FTIR 
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Dokumentacja mierniczo-geologiczna  

jako źródło informacji dla systemów GIS 

1. Wstęp/Wprowadzenie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy przedsiębiorca górniczy ma obowiązek 

posiadać dokumentację mierniczo-geologiczną. Dokumenty wchodzące w skład tej 

dokumentacji powstają na podstawie prac geodezyjnych i geologicznych obejmujących 

czynności pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne. Przykładem takich dokumentów 

są dokumenty pomiarowe (formularze obliczeniowe, a w przypadku stosowania technik 

informatycznych – dokumenty elektroniczne zawierające wyniki obliczeń) oraz doku-

menty kartograficzne m.in. mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach 

terenu górniczego oraz mapy pokładowe. 

W wyniku ciągłej kontroli i rejestracji zmian zaistniałych w środowisku (czy to na 

powierzchni, czy też w głębi górotworu) gromadzone są ogromne ilości, różnorodnych 

informacji. Zarządzanie tymi danymi możliwe jest dzięki systemom informacyjnym, 

do których należą Systemy Informacji Geograficznej. 

Systemy Informacji Geograficznej (GIS) na tle innych systemów charakteryzują się 

występowaniem w nich informacji przestrzennej, a więc informacji o położeniu, własno-

ściach geometrycznych oraz relacjach przestrzennych obiektów, które są przedmiotem 

zainteresowania i mogą być identyfikowane w odniesieniu do Ziemi. Jednym z podsta-

wowych elementów tego systemu jest baza danych zawierająca informacje o obiektach. 

Celem pracy jest ocena możliwości wykorzystania danych przestrzennych zawartych 

w dokumentach archiwalnych, wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geolo-

gicznej przedsiębiorstwa górniczego prowadzącego podziemną eksploatację górniczą 

do monitorowania przeobrażeń środowiska. W ramach realizacji tematu: 

 dokonano analizy przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz obowiązków 

ciążących na przedsiębiorcach górniczych w zakresie monitorowania zmian 

wywołanych działalnością eksploatacyjną; 

 wytypowano obszar objęty opracowaniem – Obszar Górniczy jednej z kopalń 

GZW; 

 zgromadzono i przeanalizowano materiały archiwalne pod kątem ich przydatności 

do pozyskania danych przestrzennych istotnych z punktu widzenia przeobrażeń 

środowiska; 

 wybrano odpowiednie oprogramowanie (program QGIS) niezbędne do budowy 

bazy danych oraz opracowano bazę danych na podstawie informacji pozyskanych 

z dokumentacji mierniczo-geologicznej. 

Zgromadzone w bazie danych informacje pozwalają na łatwą i szybką ich analizę 

za pomocą podstawowych narzędzi, dostępnych z poziomu programu, w szczególności 

pod kątem zmian zaistniałych w środowisku. Autorka podjęła próbę wykorzystania 

tego oprogramowania do pracy z danymi związanymi z prowadzeniem działalności 

górniczej.  
                                                                
1 Politechnika Śląska, Gliwice, ORCID: 0000-0003-0191-5782.  
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2. Dokumentacja mierniczo-geologiczna – uregulowania prawne 

Każdy przedsiębiorca górniczy w trakcie prowadzenia swojej działalności ma 

obowiązek posiadać dokumentację mierniczo-geologiczną sporządzaną przez osoby 

uprawnione (mierniczego górniczego oraz geologa górniczego). Dokumenty te powstają 

na podstawie prac geodezyjnych i geologicznych obejmujących czynności pomiarowe, 

obliczeniowe i kartograficzne [1]. Dokumentację mierniczo-geologiczną sporządza się 

od dnia rozpoczęcia działalności, określonej w koncesji, w projekcie robót geologicznych 

lub w planie ruchu zakładu górniczego oraz aktualizuje i uzupełnia w trakcie postępu 

robót.  

Szczegółowe informacje, stanowiące rozszerzenie art. 116 ustawy Prawo geolo-

giczne i górnicze zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 

2015r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej [2]. 

Powyższe rozporządzenie określa rodzaje dokumentów wchodzących w skład 

dokumentacji mierniczo-geologicznej, szczegółowe wymagania dotyczące sporzą-

dzania, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej, szczegółowe 

wymagania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i geologicznych w celu 

sporządzenia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz 

sposób i tryb postępowania z dokumentacją mierniczo-geologiczną po likwidacji 

zakładu górniczego, w zakresie jej przekazywania i archiwizowania, w tym wzory 

dokumentów związanych z jej przekazywaniem.  

W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą: 

 dokumenty pomiarowe; 

 dokumenty obliczeniowe; 

 dokumenty kartograficzne przedstawiające aktualną sytuację geologiczną oraz 

górniczą zakładu górniczego, a także stan powierzchni w granicach terenu 

górniczego. 

Dokumenty będące częścią składową dokumentacji mierniczo-geologicznej sporzą-

dza się zgodnie z przepisami Ustawy [3] oraz wymaganiami określonymi w Polskich 

Normach – Mapy górnicze [2]. 

W przypadku dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geolo-

gicznej ustawodawca dopuszcza możliwość stosowania lokalnych układów współ-

rzędnych ale pod warunkiem, że przedsiębiorca prowadzący działalność ma możliwość 

transformacji geodezyjnej lokalnego układu do geodezyjnego układu odniesienia, który 

stanowi element państwowego systemu odniesień przestrzennych [2], o którym mowa 

w ustawie [3]. 

Dokumenty pomiarowe, obliczeniowe oraz kartograficzne mogą być sporządzane 

w postaci dokumentów elektronicznych jeżeli zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem 

oraz jeżeli będzie istniała możliwość weryfikacji zakresu zmian danych w treści 

plików archiwalnych i roboczych. Dodatkowo w przypadku dokumentów kartogra-

ficznych musi być możliwy ich wydruk. 

Postać dokumentów stanowiących dokumentację mierniczo-geologiczną ma 

ogromny wpływ na sposób zasilania baz danych GIS informacjami zawartymi w tego 

typu dokumentach. Od ich rodzaju zależy łatwość i szybkość pozyskania informacji 

oraz rodzaj możliwych do przeprowadzenia analiz. 
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3. Systemy Informacji Geograficznej 

Jak już wcześniej wspomniano Systemy Informacji Geograficznej charakteryzują 

się występowaniem w nich informacji przestrzennej. System GIS można zdefiniować 

jako: 

„System pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających 

informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróż-

nionych części przestrzeni objętej działaniem systemu” [4]. 

Jak wynika z powyższej definicji jednym z podstawowych elementów tego systemu 

jest baza danych zawierająca informacje o obiektach świata rzeczywistego. Aby można 

było ją utworzyć i efektywnie realizować zadania stawiane przed tego typu systemami 

konieczne są jeszcze inne jego składniki, do których zalicza się odpowiednie oprogra-

mowanie, sprzęt wraz z urządzeniami zewnętrznymi służącymi do pozyskiwania 

danych oraz do generowania opracowań tabelarycznych i kartograficznych, a także 

jego użytkownicy [5]. 

Z przedstawionej definicji wynikają również podstawowe funkcje Systemów 

Informacji Geograficznej, do których należą: 

 zbieranie danych, ich weryfikacja i wstępne opracowanie; 

 zarządzanie danymi; 

 przetwarzanie danych i ich analiza; 

 wizualizacja danych; 

 udostępnianie danych. 

Pozyskanie danych najczęściej odbywa się w drodze bezpośrednich pomiarów, 

metodami i technikami fotogrametrii i teledetekcji, technologii GNSS, transferu z innych 

systemów bądź poprzez wykorzystanie istniejącej dokumentacji w formie tabelarycznej 

lub w postaci map. Dane opisowe mogą zostać wprowadzone do systemu interak-

tywnie bądź za pomocą wsadu. 

Ogromną zaletą Systemów Informacji Geograficznej jest możliwość wykonywania 

różnego rodzaju analiz przestrzennych, co nadaje im uniwersalny charakter i szeroki 

wachlarz zastosowań. Jest to możliwe między innymi dzięki łączeniu ze sobą danych 

różnego typu (wektorowych, rastrowych, opisowych) oraz pochodzących z różnych 

źródeł. Oprócz złożonych analiz przestrzennych systemy te umożliwiają wizualizację 

danych oraz symulację procesów i zjawisk zachodzących w naszym otoczeniu. Dzięki 

tak szerokim możliwościom, znalazły one zastosowanie w wielu dziedzinach 

m.in. w leśnictwie i rolnictwie, w administracji, w ochronie środowiska, w zarządzaniu 

kryzysowym i ratownictwie, wspomagając pracę wielu służb, takich jak: policja, straż 

pożarna, czy pogotowie ratunkowe, w transporcie, w bankowości, w farmacji, w ubez-

pieczeniach w planowaniu przestrzennym i wielu innych [6-13]. Jak wykazano 

w pracach [14-16] systemy te znalazły również zastosowanie w przedsiębiorstwach 

górniczych. 

Według T. Głowackiego nie ma obecnie dziedziny wiedzy związanej w jakikolwiek 

sposób z geografią lub naukami o ziemi, które nie są związane bezpośrednio lub 

pośrednio z GIS-em [17]. 

Do realizacji podstawowych funkcji stawianych przed systemami informacji 

geograficznej niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie. Przykładem takiego 

programu jest program QGIS. 
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QGIS (Quantum GIS) jest przyjaznym dla użytkownika, otwartym i darmowym 

oprogramowaniem z rodziny GIS, które pozwala na przeglądanie, wyświetlanie, edycję 

i tworzenie danych wektorowych, rastrowych oraz bazodanowych w różnych formatach. 

Jest programem wieloplatformowym. Może pracować na platformach GNU/Linux, 

Unix, Mac OSX oraz MS Windows. Poprzez integrację z systemem GRASS pozwala 

również na wykonywanie zaawansowanych analiz [18, 19].  

QGIS pozwala na: 

 przeglądanie danych – do QGIS można wczytać wiele formatów danych wektoro-

wych (shp, gpx, kml, tab, gml), rastrowych (GeoTiff, JPG, PNG), dane z prze-

strzennych baz danych oraz dane z serwisów WMS i WFS. Ponadto możliwe jest 

wczytanie każdej mapy po wcześniejszym nadaniu jej georeferencji; 

 edytowanie danych – QGIS posiada kilkadziesiąt narzędzi, za pomocą których 

można dodawać nowe obiekty lub edytować istniejące. Każdy obiekt posiada swoją 

geometrię, którą można zmieniać na mapie oraz atrybuty opisowe, które edytuje się 

w tabeli; 

 analizowanie danych – QGIS pozwala na wykonywanie operacji na danych 

przestrzennych, skutkujące powstaniem nowych danych. Analizy przestrzenne 

umożliwiają modelowanie złożonych zjawisk i relacji występujących w środowisku 

geograficznym, pozwalają monitorować i prognozować niektóre z nich. 

4. Metodologia opracowania bazy danych 

Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Systemu Informacji 

Geograficznej jest odpowiednio przygotowana baza danych, zawierająca atrybuty 

przestrzenne i opisowe dla ściśle określonych obiektów. W przypadku systemów GIS 

wyróżnić można trzy rodzaje obiektów: punktowe, liniowe oraz powierzchniowe. 

W zależności od struktury bazy możliwe jest prowadzenie różnego rodzaju analiz, 

z poziomu przyjętego oprogramowania.  

W ramach badań do opracowania bazy wykorzystano oprogramowanie klasy GIS – 

program QGIS. 

Materiały niezbędne do budowy bazy danych pozyskano z jednej z kopalń 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i stanowiły je: 

 dokumenty kartograficzne w postaci: 

 mapy sytuacyjno-wysokościowej powierzchni w granicach terenu górniczego 

w skali 1:10000; 

 map podstawowych wyrobisk górniczych; 

 dokumenty obliczeniowe zawierające wysokości punktów stanowiących linie 

pomiarowe. 

Dokumenty kartograficzne miały postać plików DWG. Dokumenty te prowadzone 

są przez przedsiębiorcę górniczego w lokalnym układzie współrzędnych (układzie 

Sucha Góra). 

W związku z tym, że program QGIS nie ma zdefiniowanych układów lokalnych, 

w pierwszej kolejności przeprowadzono ich transformację do układu państwowego. 

Transformacji dokonano w programie Geolisp, który umożliwia jednoczesną 

transformację wszystkich obiektów mapy do układu obowiązującego na powierzchni. 

W przypadku tego opracowania był to układ PL-2000 strefa 6. 
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Przeprowadzona transformacja dokumentów kartograficznych otrzymanych z kopalni 

pozwoliła pozyskać w sposób automatyczny dane przestrzenne i opisowe charakter-

ryzujące pola eksploatacyjne oraz linie pomiarowe. W programie QGIS jest to 

możliwe dzięki funkcji DWG/DXF import. 

Kolejnym krokiem było zapisanie wczytanej warstwy w postaci warstwy 

wektorowej (shapefile). Widok programu QGIS z wczytanymi wyrobiskami (95 pól 

ścianowych) przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Warstwa wyrobiska [opracowanie własne] 

Następnie dla obiektów tej warstwy określono dodatkowe informacje w postaci 

atrybutów opisowych charakteryzujących poszczególne wyrobiska. Dla każdego 

wyrobiska zdefiniowano atrybuty w postaci numeru pokładu, nazwy ściany, daty 

rozruchu, daty zakończenia oraz sposobu kierowania stropem. Widok tabeli atrybutów 

przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Widok tabeli atrybutów warstwy wyrobiska [opracowanie własne] 
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W przypadku linii pomiarowych, każdą z nich wprowadzono jako niezależną 

warstwę, która zawierała obiekty typu punktowego (punkty danej linii pomiarowej). 

Fragment jednej z linii z wyświetloną tabelą atrybutów przedstawiono na rysunku 3. 

 

Rysunek 3. Widok tabeli atrybutów warstwy Linia 100 w programie QGIS [opracowanie własne] 

Dla każdego obiektu tej warstwy określono atrybuty w postaci numeru punktu, 

współrzędnej X, współrzędnej Y, nazwy linii oraz daty kolejnych cykli pomiarowych.  

Kolejnymi warstwami utworzonymi w QGIS były warstwy Granica OG oraz Teren 

OG. Podobnie jak w przypadku pól eksploatacyjnych dane te pozyskano poprzez 

import pliku DWG do QGIS. 

Tak przygotowaną bazę uzupełniło o warstwy dotyczące granic gmin na obszarze, 

których ujawniać się mogą negatywne skutki prowadzonej działalności górniczej. 

Warstwy te w postaci plików grafiki wektorowej (shapefile) pozyskano ze strony 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii tj. ze zbiorów danych państwowego rejestru 

granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju [20]. 

Widok okna programu QGIS z wczytanymi warstwami zdefiniowanymi w ramach 

kolejnych etapów przedstawiono na rysunku 4. 

 

Rysunek 4. Widok okna programu QGIS z wczytanymi warstwami, utworzonymi na poszczególnych etapach 

przygotowania bazy [opracowanie własne] 
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Program QGIS pozwala również na pracę z warstwami rastrowymi, które mogą 

stanowić materiał wyjściowy do tworzenia warstw wektorowych lub uzupełniać 

informacje o danym obszarze przy prowadzeniu wszelkiego rodzaju analiz. Warstwę 

tego typu stanowić mogą np. zeskanowane mapy lub warstwy z serwisów interne-

towych. Przykładem takiej warstwy jest warstwa OpenStreetMap (rys. 5). 

 

Rysunek 5. Widok okna programu QGIS z wczytaną warstwą OpenStreetMap oraz przykładowymi 

warstwami wektorowymi [opracowanie własne] 

Utworzona w ten sposób baza danych daje szerokie spektrum możliwości pod 

względem wykonania różnego rodzaju analiz przestrzennych. 

5. Analiza danych 

Analizy przestrzenne możliwe do przeprowadzenia w programie QGIS stanowią 

jedną z podstawowych funkcji stawianych przed systemami informacji geograficznej. 

Poza danymi przestrzennymi charakteryzującymi położenie obiektów, w przypadku 

warstw wektorowych gromadzone są również informacje dodatkowe o obiektach 

w tzw. tabelach atrybutów. Dane te przechowywane są w bazach danych SQL 

(Structured Query Language). Dzięki strukturalnemu językowi zapytań SQL możliwe 

jest zarządzanie tymi danymi oraz wykonywanie różnego rodzaju analiz. 

W celu zasygnalizowania możliwości programu QGIS w zakresie prowadzenia 

analiz przestrzennych poniżej przedstawiono kilka wybranych, z uwzględnieniem 

charakteru obiektów oraz specyfiki tematyki. 

Jedną z najprostszych analiz jest określenie wpływu eksploatacji prowadzonej 

w konkretnym okresie czasu na powierzchnię terenu. Wybór pól eksploatacyjnych 

spełniających zadane kryterium (w tym przypadku czas prowadzenia eksploatacji – tu 

rok 2019) możliwe jest na kilka sposobów np. poprzez wskazanie konkretnych pól 

w tabeli atrybutów, poprzez poszukiwanie konkretnych wartości przy użyciu polecenia 

Filtr lub wykorzystując polecenie Kreator zapytań. Na rysunku 6 wyrobiska takie 

zaznaczone są kolorem żółtym. 
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Rysunek 6. Wybór wyrobisk ścianowych, eksploatowanych w 2019 roku [opracowanie własne] 

Jak wynika z rysunku 6 jednym z takich wyrobisk jest ściana E9, eksploatowana 

w pokładzie E. Bazując na podstawowych zasadach teorii wpływów, określono 

promień zasięgu wpływów (wielkości zależnej od głębokości eksploatacji oraz budowy 

górotworu), na podstawie którego zdefiniowano szerokość strefy buforowej. W przy-

padku analizowanej ściany szerokość strefy buforowej wyniosła 500 m (dla głębokości 

H = 1000 m i wartości tgβ przyjętej jako 2,0).  

Korzystając z poleceniu Narzędzia geoprocesingu /Bufor o stałej szerokości, 

określono obszar objęty wpływami od ściany E9. Efekt końcowy wyznaczenia strefy 

buforowej przestawiono na rysunku 7. 

 

Rysunek 7. Wyznaczenie strefy buforowej o stałej szerokości [opracowanie własne] 

Użycie polecenia Zapytanie przestrzenne umożliwia dokonanie selekcji punktów 

linii pomiarowej, będących w strefie wpływów ściany E9 (rys. 8). 
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Rysunek 8. Wynik polecenia Zapytanie przestrzenne [opracowanie własne] 

Powyższe kryterium spełnia 18 punktów obserwacyjnych (kolor żółty na rys. 8). 

Na podstawie danych warstwy gminy możliwe było określenie obszaru wpływów. 

W przypadku analizowanym wpływy obejmą w większości tereny należące do gminy 

G oraz w niewielkim stopniu tereny należące do gminy M (rys. 9). 

 

Rysunek 9. Określenie obszaru wpływów ściany B-7 na powierzchnię terenu [opracowanie własne] 

Do wykonywania analiz przydatne są również narzędzia związane z przetwa-

rzaniem danych zawartych w tabeli atrybutów. Narzędziem takim jest Kalkulator pól. 

Narzędzie to umożliwia wykonywanie operacji na danych (np. dodawanie, odejmo-

wanie, iloczyn itp.), a wyniki działania zapisywane są w tabeli atrybutów jako kolejne 

pole (atrybut). Przykładem wykorzystania tego narzędzia może być określenie 

obniżenia terenu w poszczególnych punktach linii pomiarowej pomiędzy dwoma 

cyklami pomiarowymi (rys. 10). 
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Rysunek 10. Okno dialogowe narzędzia Kalkulator pól [opracowanie własne] 

Na rysunku 11 przedstawiono działanie narzędzia Kalkulator pól jako różnicę 

pomiędzy cyklem ostatnim i pierwszym. Pole wynikowe zostało dodane do tabeli 

atrybutów pod nazwą Różnica. 

 

Rysunek 11. Nowe pole jako wynik działania narzędzia Kalkulator pól [opracowanie własne] 

Przedmiotową bazę danych poszerzyć można o kolejne warstwy np. zawierające 

informacje o budynkach, izolinie kategorii terenu górniczego, lokalizację deformacji 

nieciągłych czy też miejsca wystąpienia wstrząsów. Dzięki narzędziom dostępnym 

w programie QGIS możliwa jest łatwa i szybka ich analiza pod kątem zmian rzeźby 

terenu, kategorii terenu w miejscach posadowienia obiektów budowlanych czy też ich 

zagrożenia od strony prowadzonych prac eksploatacyjnych. Oprogramowanie to 

zawiera narzędzia, które mogą się okazać przydatne w szczególności na etapie 

podejmowania różnego rodzaju decyzji. 
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6. Podsumowanie i wnioski końcowe 

W ramach realizacji tematu dokonano oceny możliwości wykorzystania danych 

zawartych w dokumentach wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej 

przedsiębiorstwa górniczego do monitorowania skutków działalności eksploatacyjnej.  

Zgromadzone materiały w postaci dokumentów kartograficznych oraz dokumentów 

pomiarowych pozwoliły opracować bazę danych. Wykorzystano do tego program QGIS. 

Wstępna analiza materiałów wykazała konieczność przeprowadzenia transformacji 

dokumentów kartograficznych z układu lokalnego (Sucha Góra) do układu państwo-

wego (PL-2000 strefa 6). Do tego typu prac wykorzystano program do obsługi map 

numerycznych – Geolisp. 

Etap pierwszy prac obejmował określenie struktury bazy danych poprzez zdefinio-

wanie warstw istotnych dla zakresu badań oraz wytypowanie obiektów stanowiących 

ich treść.  

Łącznie opracowano 6 warstw tematycznych. Są to warstwy zapisane w formacie 

plików graficznych, zawierające łącznie 142 obiekty typu punktowego, liniowego 

i powierzchniowego. W związku z tym, że program QGIS posiada również możliwość 

pracy z warstwami rastrowymi, podczas analiz wskazano możliwość wykorzystania 

tego typu danych na przykładzie warstwy OpenStreetMap. 

Przygotowana baza danych pozwoliła przeprowadzić analizy przestrzenne za 

pomocą narzędzi dostępnych z poziomu programu QGIS. Korzystając z prostych 

narzędzi m.in.: zapytania przestrzennego, narzędzia geoprocesingu, wyboru obiektów 

na poszczególnych warstwach, tworzenia nowych warstw na podstawie zdefinio-

wanego kryterium, kalkulatora pól pokazano ogromny potencjał tkwiący w tego typu 

oprogramowaniu, w szczególności w zakresie zmian środowiskowych powstałych 

w wyniku działalności górniczej. 

Przeprowadzone badania pozwoliły sformułować następujące wnioski: 

 dokumentacja mierniczo-geologiczna prowadzona przez przedsiębiorcę górniczego 

zawiera informacje istotne z punktu śledzenia zmian zaistniałych w środowisku 

oraz przydatnych do zasilenia baz danych Systemów Informacji Geograficznej; 

 otwarte oprogramowanie klasy GIS (program QGIS) posiada narzędzia niezbędne 

do tworzenia baz danych oraz prowadzenia analiz istotnych dla monitorowania 

zmian rzeźby terenu; 

 analiza informacji zgromadzonych w bazie danych, opracowanej w QGIS wymaga 

odpowiedniej struktury danych poprzez wybór rodzaju obiektów oraz typu warstw, 

ze względu na specyfikę informacji w niej zawartych; 

 w związku z tym, że QGIS nie pozwala na pracę w lokalnych układach współrzęd-

nych, w przypadku map górniczych, konieczne jest przeprowadzenie transformacji 

danych z układu lokalnego do układu państwowego; 

 opracowana baza danych stanowi podstawę dalszych prac mających na celu 

uzupełnienie jej o elementy zagospodarowania powierzchniowego, co umożliwi 

pełną analizę zmian, w szczególności w aspekcie ich oddziaływania na obiekty 

powierzchniowe. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania otwartego oprogramowania do monitoro-

wania zmian zaistniałych w środowisku na skutek prowadzonej działalności górniczej. Podstawą analiz 

była baza danych, do budowy której wykorzystano informacje zawarte w dokumentacji mierniczo-geolo-

gicznej jednej z kopalń GZW. Dokumentacja w postaci map i dokumentów pomiarowych pozwoliła 

określić strukturę bazy danych oraz wyodrębnić informacje istotne dla jej budowy. Jest to bardzo ważny 

element tego procesu, ponieważ od tego zależy rodzaj przeprowadzanych analiz. Zdaniem autorki wyko-

rzystane oprogramowanie posiada narzędzia niezbędne do tworzenia tego typu baz oraz prowadzenia różnego 

rodzaju analiz. Wykonane analizy pokazały ogromny potencjał tkwiący w programie QGIS w zakresie 

działań związanych z prowadzeniem działalności górniczej, w szczególności jej wpływu na powierzchnię 

i obiekty znajdujące się w zasięgu tych wpływów. 

Słowa kluczowe: GIS, dokumentacja mierniczo-geologiczna, analiza danych 

Measurement and geological documentation as a source of information for GIS 

systems 

Abstract  

The article presents an analysis of the possibility of using open software to monitor changes in the 

environment as a result of mining activities. The analysis was based on a database, which was built using 

information contained in the measurement and geological documentation of one of the GZW mines. The 

documentation in the form of maps and measurement documents made it possible to determine the 

structure of the database and to extract information relevant for its construction. It is a very important 

element of this process because the type of analyses depends on it. According to the author, the software 

used has the tools necessary to create such databases and conduct various types of analyses. The performed 

analyses showed a huge potential inherent in the QGIS program in the scope of activities related to mining 

operations, in particular its impact on the surface and facilities within the range of these impacts. 

Keywords: GIS, measurement and geological documentation, data analysis 
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Prawo do czystego powietrza jako prawo osobiste – 

pojęcie, znaczenie i konsekwencje 

1. Wprowadzenie 

Obowiązek dbałości o stan i jakość środowiska to obowiązek nałożony zarówno na 

Skarb Państwa, jak i obywateli. Problem ochrony środowiska i pozostającego 

w związku z jego stanem zdrowia ludzi we współczesnym świecie znalazł wyraz 

w szeregu przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym nie tylko 

w odniesieniu do organów władzy (np. art. 5, art. 31 ust. 3, art. 68 i art. 74), ale również 

każdego obywatela, ponieważ stosownie do art. 86 Konstytucji każdy jest obowiązany 

do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie 

jego pogorszenie. Niestety coroczne oceny jakości powietrza wskazują na częste, 

wielokrotne przekroczenie norm pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5), dwutlenku azotu 

i benzo(a)pirenu. Można się zgodzić w jakiejś mierze z twierdzeniem, że posiadamy 

pewną tolerancję na zanieczyszczenie powietrza. Zdajemy sobie bowiem sprawę 

z tego, że żyjąc w miastach lub w ich pobliżu możemy być narażeni na różnego rodzaju 

uciążliwości, wynikające w głównej mierze z postępu cywilizacyjnego i aktywności 

człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia, oceniając wpływ zanieczyszczonego 

powietrza na zdrowie ludzi, oszacowała, że rocznie na świecie z powodu zanie-

czyszczenia powietrza umiera przedwcześnie od 6 do 7 milionów ludzi [1]. W Polsce 

jest to 40-45 tys. zgonów w skali roku
2
. Zanieczyszczone powietrze znacząco podnosi 

ryzyko zachorowań na choroby układu oddechowego, układu krążenia oraz nowotwory 

złośliwe, sprzyja depresji i samobójstwom [3], ma wpływ na układ poznawczy 

człowieka, obniża płodność, zaś kobiety ciężarne oddychające zanieczyszczonym 

powietrzem są narażone na poronienia i rodzą dzieci o mniejszej masie ciała, 

prawdopodobnie podatniejsze na występowanie zaburzeń neurorozwojowych, takich 

jak ADHD [4]. 

Wydane w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wyroki, w których sądy 

w sprawach obywateli pozywających Skarb Państwa w związku z życiem w smogu, 

uwzględniając powództwa, dają asumpt do rozważań nad zasadnością ujmowania prawa 

do czystego środowiska w kategorii praw osobistych, będących emanacją uznania 

nieskażonego (czystego) środowiska za dobro osobiste (art. 23 kc). Konsekwencją tego 

                                                                
1 ewakosior@op.pl, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wydział Nauk 

Społecznych i Humanistycznych. 
2 Według „Analizy przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce w 2017 roku” opracowanej przez NFZ wysoki 

wzrost liczby zgonów w zimie 2017 w stosunku do 2016 roku wynika z nałożenia się trendu (w okresie od 

stycznia 2010 do gru 2017 największa miesięczna liczba zgonów jest zawsze w styczniu) oraz jednorazowego 

efektu w zimie 2017, którego przyczyn można upatrywać w nałożeniu się szeregu niekorzystnych czynników. 

Analiza średniego natężenia pyłów PM10 w powietrzu dla Polski w styczniu 2017 r. była na rekordowym 

poziomie. Ponadto w styczniu 2017 roku odnotowano najniższą średnią temperaturę powietrza w porównaniu 

do analogicznych okresów z zeszłych lat. Dodatkowo w styczniu przypadł szczyt zachorowań na grypę 

(mierzony liczbą porad w POZ z rozpoznaniem grypy), który w 2015 i 2016 r. następował w późniejszych 

okresach [2]. 
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jest ustalenie prawnych skutków uznania prawa do czystego powietrza za prawo 

osobiste, w tym możliwość dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa z tytułu stanu 

powietrza nieodpowiadającego wymaganym normom (zanieczyszczenia powietrza) 

ewentualnie od innych podmiotów odpowiedzialnych za zanieczyszczenie środowiska.  

2. Pojęcie i katalog dóbr osobistych 

Pojęcie dobra osobistego nie zostało zdefiniowane wprost w żadnym akcie prawa 

pozytywnego (ani w Kodeksie cywilnym, ani w Konstytucji). Przepis art. 23 kc 

definiuje dobra osobiste poprzez wskazanie otwartego katalogu desygnatów, pozo-

stawiając doktrynie oraz orzecznictwu ściślejsze określenie charakteru tych dóbr oraz 

metody ich ochrony. Zawiera on otwarty (przykładowy) katalog dóbr osobistych 

człowieka pozostających pod ochroną prawa. Przedmiotem ochrony są określone 

wartości związane z osobą ludzką, a wśród nich na pierwszym miejscu wymienione 

jest zdrowie.  

Zdefiniowaniu zawartego w art. 23 kc pojęcia dobra osobistego doktryna i judy-

katura poświęciła wiele miejsca
3
. Stefan Grzybowski [6, s. 74] zwracał uwagę na to, że 

skoro prawo nie wylicza wszystkich dóbr osobistych, to niezbędne staje się posiadanie 

jakiejś, chociażby najbardziej ogólnej wskazówki pozwalającej na ocenę, czy w danym 

wypadku w ogóle mamy do czynienia z dobrem osobistym. Do podstawowych 

definicji dóbr osobistych – według subiektywnej koncepcji dóbr osobistych – należy 

definicja Stefana Grzybowskiego, według którego dobra osobiste są to niemajątkowe, 

indywidualne wartości świata uczuć, stanu psychiki człowieka, a ich przedmiot stanowi 

ludzkie uczucie, niezmącony stan życia psychicznego [6, s. 78]. Zakres przedmiotowy 

objęty ochroną tak rozumianych dóbr osobistych jest niezwykle szeroki, nieostry 

i podatny na modyfikacje, dlatego też obecnie za wiodącą należy uznać teorię 

obiektywną [7, s. 54]. Zakłada ona przyjęcie istniejących w danym społeczeństwie 

ocen czy wartości za swoisty miernik standardów, które mogłoby zostać naruszone 

w odniesieniu do konkretnego podmiotu. Z kolei chcąc zdefiniować dobro osobiste 

według teorii obiektywnej w zwięzły sposób, warto posłużyć się definicją proponowaną 

przez promotora tej koncepcji A. Szpunara, zgodnie z którą są to „wartości 

niemajątkowe, związane z osobowością człowieka, uznane powszechnie w danym 

społeczeństwie” [8, s. 106; 9, s. 34]. Z. Radwański dobra osobiste zdefiniował jako 

uznane przez system prawny wartości obejmujące fizyczną i psychiczną integralność 

człowieka, jego indywidualność oraz godność i pozycję w społeczeństwie, co stanowi 

przesłankę samorealizacji osoby ludzkiej [10, s. 157]. Definicja ta odwołuje się do 

obiektywnej koncepcji dóbr osobistych, uwzględniając jednocześnie pierwiastek 

subiektywny, ludzki, który ma niezwykle istotne znaczenie w kontekście określenia 

dóbr osobistych. 

Pojecie i istota dóbr osobistych stanowią po dziś dzień przedmiot dyskusji w dok-

trynie prawa cywilnego, aczkolwiek nie budzi szerszych wątpliwości przydatność dla 

ich ochrony kategorii praw podmiotowych o charakterze bezwzględnym, niezby-

walnym i niedziedzicznym. Niewątpliwie dobro osobiste jest prawem niemajątkowym, 

związanym z konkretną osobą. Prawa osobiste (inaczej również osobistości) określane 

są jako „prawa podmiotowe mające chronić ściśle osobiste interesy i stosunki 

                                                                
3 Por. szerzej m.in. [5]. 
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podmiotu prawa” [11, s. 232 i n.], chociaż można odnaleźć w nim pewne elementy 

względne (na przykład w przypadku roszczeń odszkodowawczych przysługujących 

przeciwko konkretnej osobie z tytułu naruszenia tych praw), co nie wpływa na ogólną 

ocenę dóbr osobistych) [8, s. 97, 98].  

Zdaniem większości doktryny, redakcja art. 23 kc przesądza o ich pluralistycznym 

ujęciu, czyli o istnieniu wielu praw podmiotowych chroniących te dobra [12, s. 166; 

13, s. 28; 14, s. 82]. Odmienna, monistyczna koncepcja, wskazuje na istnienie tylko 

jednego podmiotowego prawa osobistości i jednego ogólnego dobra osobistego
4
. 

Katalog dóbr osobistych można uznać za zamknięty w tym sensie, że istnieje tyle dóbr 

osobistych, ile wartości związanych z osobą ludzką społeczeństwo aktualnie uznaje 

[20, s. 60]. Przyjmując wielość praw podmiotowych chroniących poszczególne dobra 

osobiste, przyjąć należy, że te zróżnicowane dobra stanowią zarazem wyraz ochrony 

jednego najważniejszego stanu rzeczy, a mianowicie osobistego, godnego wymiaru 

egzystencji człowieka, co zostało odzwierciedlone w określeniu „dobro osobistości”, 

wskazującym także, iż wszystkie dobra osobiste to zawsze dobra jednego podmiotu 

[21, s. 69]. Wspólnym rdzeniem dóbr osobistych jest podstawowe dobro, jakie powinno 

podlegać ochronie w postaci godności osoby ludzkiej
5
. Ze względu na źródło dobra 

osobiste dzieli się na naturalne, przyrodzone osobie fizycznej (zob. art. 30 Konstytucji 

RP), do których należą przede wszystkim godność i życie, a także dobra osobiste 

„pozytywno-prawne”, które zostały ukształtowane w toku rozwoju życia społecznego 

i znajdujące swój wyraz w normach prawa lub judykaturze [21, s. 71].  

Katalog dóbr osobistych zawarty w art. 23 kc nie ma charakteru enratywnego, dlatego 

też na tle jego stosowania, orzecznictwo i doktryna wypracowały dodatkowe kategorie 

dóbr osobistych, takie jak życie i nietykalność cielesna, kult pamięci po zmarłej osobie 

bliskiej, sfera życia prywatnego, poczucie przynależności do określonej płci, stan 

cywilny człowieka, prawo do życia w czystym środowisku, a nawet cisza domowa 

i szereg innych. Na zbiór tych dóbr wpływ ma postęp cywilizacyjny, przemiany 

społeczne, itp. Niektóre z nich, jak właśnie prawo do życia w czystym środowisku, 

budzą spory, zarówno doktrynalne, jak i orzecznicze, zaś zarzewie tego sporu dotyczy 

zakresu i sposob tej ochrony oraz konstrukcji jurydycznych, w ramach których ochrona 

ta jest urzeczywistniana [41].  

Podsumowując ten etap rozważań należy zaznaczyć, że w judykaturze i piśmien-

nictwie przyjmuje się powszechnie, że dobra osobiste wynikają z tych wartości nie-

majątkowych, które są ściśle związane z człowiekiem, obejmując jego fizyczną 

i psychiczną integralność albo będąc przejawem jego twórczej działalności; skupiają 

niepowtarzalną, pozwalającą na samorealizację indywidualność człowieka, jego godność 

oraz pozycję wśród innych ludzi. Dobrem osobistym jest wartość immanentnie złączona 

z istotą człowieczeństwa oraz naturą człowieka, niezależna od jego woli, stała, dająca 

się skonkretyzować i obiektywizować [42]. 

  

                                                                
4 Za jednolitym, podobnym do własności, ujęciem prawa osobistości opowiedzieli się Zoll F. [15, s. 120 i n.], 

a także Grzybowski S., [6, s. 78; 16, s. 298-300] oraz Kopff A. [17], który wskazał jednak, że chroni ono 

wiele dóbr. Za istnieniem jednego prawa opowiedzieli się także Piątowski J. S. [18, s. 47 i n.] oraz Safjan M. 

[19, s. 241 i n.]. 
5 Zob. Sokołowski M. [22]. Na fundamentalne znaczenie samej godności wskazuje Safjan M. [19, s. 241 i n.].  
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3. Pojęcie i znaczenia prawa do czystego powietrza w ujęciu doktrynalnym 

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo jednolicie przyjmują, że ochrona dóbr oso-

bistych ma charakter wyjątkowy i sięganie do jej mechanizmów powinno następować 

z ostrożnością i powściągliwością, bez tendencji do sztucznego poszerzania katalogu 

tych dóbr; każde dobro skupia bowiem w sobie dwa elementy: chronioną wartość oraz 

prawo żądania od wszystkich innych poszanowania tej wartości [42]. W każdej 

sprawie niezbędne jest sprecyzowanie dobra osobistego stanowiącego przedmiot 

ochrony. Charakter dobra osobistego wyznacza kierunek oceny całokształtu okolicz-

ności sprawy. Chodzi przy tym nie tylko o elementy stanu faktycznego i podstawę 

jurydyczną zaistniałego sporu, ale także o system powszechnie uznawanych wartości, 

dopełniający treść praw podmiotowych, przysługujących jednostce [43]. Spełnienie 

kryterium przedmiotowego, czyli ustalenie czy dana wartość może być, czy też jest 

uznana za dobro osobiste jest pierwszą przesłanką warunkującą wystąpienie o ochronę 

dóbr osobistych na podstawie art. 23 czy też art. 448 w zw. z art. 24 § 1 kc. 

W kontekście prawa do czystego powietrza pojawia się zatem mnóstwo pytań 

wymagających odpowiedzi, w tym czy czyste powietrze jest wartością immanentnie 

związaną z człowiekiem (wpływając na jego fizyczną i psychiczną integralność)? Czy 

jest wartością powszechnie akceptowaną, a w konsekwencji, czy zasługuje na ochronę 

prawną? 

Szukając odpowiedzi na pytanie, czy czyste powietrze jest powszechnie akceptowaną 

wartością wypada sięgnąć do innych gałęzi prawa niż prawo cywilne. Dobra osobiste 

stanowią bowiem przedmiot regulacji wykraczającej znacznie poza zakres prawa 

cywilnego, co bez wątpienia wzmacnia ich ochronę, pozwalając zainteresowanemu 

podmiotowi na wybór najskuteczniejszego środka. Pomocne okazuje się tutaj sięgnięcie 

do gałęzi prawa administracyjnego, karnego
6
 i wykroczeń

7
, ochrony środowiska

8
, 

a także – a może przede wszystkim – aktów wyższej rangi jak Konstytucja czy akty 

prawa międzynarodowego. Ponadto, przy dokonywaniu tego rodzaju wykładni nie można 

wyzbyć się indywidualnego podejścia, patrząc na problem środowiska i jego ochrony 

w kontekście uznania go za dobro warte ochrony przez pryzmat aksjologii. 

Prawa osobiste w postaci „prawa do korzystania ze środowiska” jest wywodzone 

z Konstytucji, mimo że nie zostało tam sformułowane wprost. Konstytucja RP samo-

istnie i bezpośrednio nie tworzy katalogu dóbr osobistych, jednak może wpływać 

chociażby na wykładnię przepisów prawa cywilnego [19, s. 22], stanowi doniosłe 

wsparcie dla ochrony dóbr osobistych [23, s. 1232]. Uznaje się, że regulacje konsty-

tucyjne de lege lata są wyłącznym wspólnym i niepodważalnym fundamentem, na 

którym należy budować spójny system ochrony dóbr osobistych [24, s. 5]. Z drugiej 

                                                                
6 zob. art. 181-188 KK. 
7 zob. art. 148-166 KW. 
8 m.in. ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (tj. z 29 maja 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 

1219), ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. z 26 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 638), 

ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. z 16 kwietnia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 797), ustawa  

z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. z 26 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1161), 

ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z 22 listopada 2019 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 55), ustawa  

z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. tj. z 22 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1439), ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj. z 30 

sierpnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1862). 
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strony, nie każda wartość chroniona przez regulacje konstytucyjne czy też prawno-

międzynarodowe jest jednocześnie dobrem osobistym w rozumieniu art. 23 kc [20, 

s. 59]. Istnieje jednak relacja pomiędzy wartościami chronionymi konstytucyjnie, 

a dobrami osobistym.  

Liczne dobra osobiste uregulowane zostały w Konstytucji RP, począwszy od art. 5, 

który wymienia wolności oraz prawa człowieka i obywatela przez art. 30 określający 

fundamentalne znaczenie przyrodzonej, niezbywalnej i nienaruszalnej godności 

człowieka, która stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Natomiast 

w art. 38 Konstytucji RP wskazano, że każdy człowiek ma zapewnioną prawną ochronę 

życia. Prawo do korzystania ze środowiska wywodzone jest z art. 5 i 7 Konstytucji, 

w świetle których ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych
9
. Normy 

te nie kreują samodzielnych podstaw roszczeń wobec państwa czy jego organów [27, 

s. 229], nie definiują środowiska jako dobra prawnie chronionego.  

Spotkać można się także z poglądem, że prawo do osobistego korzystania z wartości 

środowiska naturalnego znajduje potwierdzenie w art. 74 ust. 1-2 i 4 Konstytucji RP, 

w świetle którego: „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo 

ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest 

obowiązkiem publicznym. Władze publiczne wspierają działania na rzecz ochrony 

i poprawy stanu środowiska”
10

 [21, s. 71]. Powinność ochrony środowiska naturalnego 

i jego respektowania w stosunkach z obywatelami (pozostawiając szczegółową regulację 

środków i sposobu ochrony tego prawa uregulowaniom zawartym w ustawach 

zwykłych) przesądza o nadaniu doniosłości prawnej temu dobru, uznając je za dobro 

prawnie chronione. J. Turek zwraca uwagę, że stosownie do przepisu art. 81 Konsty-

tucji „prawa tego można dochodzić w granicach określonych w ustawie”, a więc też na 

podstawie przepisów kc o dobrach osobistych
11

 [21, s. 71]. Gwarancje instytucjonalne 

przyznane jednostkom w kontaktach z organami państwa nie stanowią jednak dóbr 

osobistych, gdyż przedmiotem ochrony jest sam człowiek jako pewna złożona całość 

psychofizyczna [29, s. 48 i n.]. Poza tym, istnienie zasługującego na ochronę interesu 

jednostki nie stanowi jeszcze warunku wystarczającego dla uznania istnienia dobra 

osobistego [11, s. 54 i 297]. Konstytucyjnym archetypem dóbr osobistych jest godność, 

a zatem uznanie, czy konkretne „nowe” dobro jest dobrem osobistym powinno zostać 

poprzedzone ustaleniem, czy zmierza ono do ochrony godności człowieka. Bezpo-

średniej ochrony środowiska, tj. nierealizowanej przez obronę indywidualnego interesu, 

                                                                
9 Zgodnie z art. 5 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Podniesienie zasady zrównoważonego rozwoju do 

rangi ustrojowej zasady konstytucyjnej powoduje obowiązek kierowania się nią przez państwo w realizacji 

podstawowych funkcji wyrażonych w art. 5 Konstytucji. Oznacza to konieczność uwzględnienia zasady 

zrównoważonego rozwoju w stanowieniu prawa, a jej naruszenie może być podstawą zaskarżenia aktów 

prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. Zob. szerz. Bukowski Z., [25, s. 63-73]. Zasada ta to norma 

nakazująca wszystkim organom państwa abstrakcyjnie (tj. zawsze i we wszystkich działaniach) dążyć do 

osiągnięcia stanu zrównoważonego rozwoju – zob. szerz. Stoczkiewicz M. [26, s. 122-123]. 
10 Przy czym dalej autora zauważa, że powołane przepisy wskazują na ujecie prawa do środowiska jako prawa 

obywatelskiego, czego przejawem są powinności państwa wobec obywateli wynikające z art. 74 ust. 3 

Konstytucji informowania obywateli o stanie środowiska, skonkretyzowane w ustawie z 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z 30 sierpnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1862). 
11 Zob. szerzej: Mazur P. [28, s. 51-62]. 
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jednostka nie może dochodzić w drodze roszczenia kierowanego we własnym imieniu 

przed sądem powszechnym. Może natomiast czynić to pośrednio poprzez dochodzenie 

ochrony prawa osobistego do środowiska w oparciu o przepisy prawa cywilnego
12

 [21, 

s. 75]. 

Prawo do korzystania ze środowiska wprost zostało sformułowane w ustawie – 

Prawo ochrony środowiska, stanowiącej, że „powszechne korzystanie ze środowiska 

przysługuje z mocy ustawy każdemu i obejmuje korzystanie ze środowiska bez użycia 

instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych”. Środowiskiem, w myśl art. 3 pkt 

39 ustawy Prawo ochrony środowiska jest ogół elementów przyrodniczych, w tym 

także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności po-

wierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny oraz klimat. Stan 

naturalny nie jest więc konieczną przesłanką środowiska naturalnego [30, s. 1267]. 

Definicja ta jest niezwykle doniosła dla prawidłowej wykładni przepisów zarówno 

z zakresu prawa ochrony środowiska, jak i całego systemu prawa w Polsce, gdyż spełnia 

rolę części ogólnej polskiego prawa ochrony środowiska [31, s. 87]. Nie oznacza to per 

se, że z prawa do korzystania ze środowiska można wywieść istnienie dobra osobistego 

w postaci środowiska. Pojawia się nawet odosobniony pogląd, że poza zakresem 

zainteresowania prawa ochrony środowiska pozostaje sam człowiek, w szczególności 

zaś jego życie i zdrowie
13

. W piśmiennictwie zarówno pod rządami aktualnej, jak 

i poprzedniej konstytucji pojawiały i pojawiają się głosy, że brak jest podstaw do 

formułowania samoistnego dobra osobistego w postaci możliwości korzystania 

z walorów naturalnego środowiska [33, s. 5 i n.; 34, s. 15 i n.], zwracając uwagę, że 

działania pogarszające środowisko naturalne prowadzić mogą do zagrożenia lub 

naruszenia wielu dóbr osobistych, a zwłaszcza zdrowia, możliwości swobodnego 

korzystania z mieszkania (z ciszy domowej), prywatności, co umożliwia skorzystanie 

z ochrony przewidzianej w art. 24 kc. Dominuje jednak pogląd, w świetle którego 

scalającym przedmiotem ochrony środowiska jest człowiek, jego życie, zdrowie oraz 

jakość życia. Zapewnienie tych bezwzględnie złączonych wartości stanowi cel wszelkich 

przedsięwzięć ochronnych [35, s. 57]. W konsekwencji przepisy dotyczące obo-

wiązków państwa związanych z ochroną środowiska uważane są w literaturze jak 

doniosły czynnik kształtowania się środowiska naturalnego jako prawnie chronionego 

dobra osobistego [30, s. 1267]. 

4. Pojęcie i znaczenia prawa do czystego powietrza w orzecznictwie 

W aktualnym, krajowym, coraz liczniejszym orzecznictwie, istnienie dobra osobi-

stego w postaci prawa do środowiska jest akceptowane. Coraz powszechniej uznaje się 

istnienie prawa do czystego środowiska różnorodnie ujmowanego w orzecznictwie jak 

też w piśmiennictwie, tj. jako prawo do korzystania z wartości środowiska naturalnego 

                                                                
12 Na mocy art. 323 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, roszczenie takie przysługuje organizacjom 

ekologicznym (także Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego), w których ustawodawca 

upatruje zasadniczego partnera władzy wykonawczej w dziele ochrony środowiska – zob. także art. 80-80c 

ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wyrok WSA w Warszawie z 29 stycznia 2009 r., II SA/Wa 1954/08, 

niepubl. i wyrok WSA w Gdańsku z 24 lutego 2009 r., II SA/Gd 906/08, niepubl. 
13 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z 20 lipca 1984 r., [44 s. 142], w którym Sądu Najwyższego stwier-

dził, że z art. 1 oraz art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska wynika, iż pozostawiła ona 

poza swoim zasięgiem ochronę dotyczącą samego człowieka, z glosą krytyczną Kordasiewicza B. [32, s. 142]. 
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[45] jeśli dotyczy pozagospodarczego korzystania z jego wartości [36, s. 105], prawa do 

życia w nieskażonym środowisku [46; 28, s. 53 i n.], prawo człowieka do korzystania 

z nieskażonego środowiska biologicznego i do zaspokojenia uczuć estetycznych pięknem 

krajobrazu, przyrody [47-49]. Treść jego jest jednak w każdym przypadku tożsama – 

stanowi ochronę przed ingerującymi w środowisko życia konkretnej osoby bezpraw-

nymi działaniami (zaniechaniami) innego podmiotu. Konstytucja wraz z aktami prawa 

międzynarodowego chroniącymi prawa człowieka oraz podstawowymi aktami Unii 

Europejskiej stanowi fundament praw podmiotowych, chroniących dobra osobiste 

człowieka. Z uwagi na charakter aktów prawa międzynarodowego ich wykładnia 

uwzględnić musi w szczególności orzecznictwo odpowiednich międzynarodowych 

organów w odniesieniu do dóbr osobistych [37, s. 194-200; 21, s.70]. Problem prawa 

do czystego środowiska został zauważony zarówno przez Europejski Trybunał Praw 

Człowieka, jak i Trybunał Sprawiedliwości UE, odpowiednio w odniesieniu do 

EKPCz, jak i regulacji prawa wspólnotowego.  

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeważa pogląd, iż 

naruszenie art. 8 Konwencji znajduje w szczególności zastosowanie do poważnych 

zanieczyszczeń środowiska naturalnego, które mogą wpływać na dobrostan osób 

i uniemożliwiać im korzystanie ze swych mieszkań w taki sposób, iż wpływa to 

ujemnie na ich życie prywatne i rodzinne, nawet wówczas, gdy nie występuje poważne 

zagrożenie dla ich zdrowia [50]. W ocenie ETPCz poważne zanieczyszczenie środo-

wiska stanowi naruszenie prawa do poszanowania mieszkania oraz prawa do prywat-

ności w związku z zaniechaniem władz publicznych w kwestii podejmowania działań 

zapobiegawczych. Mieszkańców mają praw o do życia w czystym środowisku natural-

nym [51]. Problem zanieczyszczenia powietrza wybrzmiał także w sprawie wniesionej 

przez Komisję Europejską przeciwko Polsce [52]. Trybunał Sprawiedliwości UE 

w wyroku z 22 lutego 2018 r. potwierdził zły stan powietrza, ustalenia te opierając 

o kryteria obiektywne
14

. Trybunał podkreśli, że bierność Polski w zakresie wprowa-

dzania programów, mających na celu poprawę jakości powietrza przyczynia się do 

pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Polska mogła w jakimś stopniu zapobiec 

pogorszeniu stan jakości powietrza, właściwie implementując i realizując mechanizmy 

                                                                
14 Trybunał stwierdził, że Rzeczpospolita Polska: 

– przekraczając od 2007 r. do 2015 r. włącznie dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w 35 

strefach oceny i zarządzania jakością powietrza oraz roczne wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 

w 9 strefach oceny i zarządzania jakością powietrza, 

– nie podejmując odpowiednich działań w programach ochrony powietrza zmierzających do zapewnienia, aby 

okres występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych dla stężenia pyłu PM10w powietrzu był możliwie 

jak najkrótszy, 

– przekraczając dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w powietrzu zwiększone o margines 

tolerancji w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2011 r. w strefach miasto Radom, pruszkowsko-

żyrardowskiej i kędzierzyńsko-kozielskiej, a także w okresie od 1 stycznia do 10 czerwca 2011 r. w strefie 

ostrowsko-kępińskiej, oraz 

– nie dokonując prawidłowej transpozycji art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, 

– uchybiła zobowiązaniom ciążącym na tym państwie członkowskim odpowiednio na podstawie art. 13 ust. 1 

dyrektywy 2008/50 w związku z załącznikiem XI do niej, art. 23 ust. 1 akapit drugi tej dyrektywy, a także art. 

22 ust. 3 wskazanej dyrektywy w związku z załącznikiem XI do niej. 
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zawarte w unijnych dyrektywach
15

, czego nie uczyniła. Trybunał akceptował także 

szkodliwość wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. 

Stanowisko rodzimej judykatury nie było – i nadal nie jest – jednolite. Początkowo 

Sąd Najwyższy stał na stanowisku, że prawo człowieka do nieskażonego środowiska 

biologicznego i do zaspokojenia uczuć estetycznych piękna krajobrazu mogą być 

chronione środkami przewidzianymi w art. 24 kc tylko wtedy, gdy pogwałcenie tego 

prawa stanowi równocześnie naruszenie lub zagrożenie praw osobistych, których 

przedmiotem są dobra osobiste w rozumieniu art. 23 kc
16

 Stanowisko to spotkało się ze 

zdecydowaną krytyką piśmiennictwa [28, s. 540-542]. W doktrynie słusznie zauważa 

się, że w praktyce rzadki może być przypadek naruszenia wyłącznie „samoistnego” 

prawa do osobistego korzystania z wartości środowiska naturalnego, gdyż jego 

naruszenie najczęściej łączyć się będzie z naruszeniem (zagrożeniem) jeszcze innych 

dóbr osobistych [21, s. 71]. W kolejnym orzeczeniu podejmującym powołany problem 

Sąd Najwyższy uznał istnienie prawa do korzystania z walorów nieskażonego środo-

wiska jako podmiotowego prawa osobistego w rozumieniu art. 23 kc [54], chociaż 

w rozpatrywanym przypadku odmówił jego ochrony. Z kolei przy rozpoznaniu apelacji 

od dosyć medialnego wyroku z 1 października 2019 r. [55]. Sąd Okręgowy w Gliwicach 

zwrócił się o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego „Czy prawo do życia w czystym 

środowisku umożliwiającym oddychanie powietrzem atmosferycznym spełniającym 

standardy jakości określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 

w miejscach, w których osoba przebywa przez dłuższy czas, w szczególności 

w miejscu zamieszkania, stanowi dobro osobiste podlegające ochronie na podstawie 

art. 23 kc w zw. z art. 24 kc i art. 448 kc?” [56]. Do dnia oddania artykułu zagadnienie 

to nie zostało rozpoznane.  

5. Konsekwencje uznania prawa do czystego powietrza za dobro osobiste 

Podstawą prawną dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych na 

gruncie prawa cywilnego jest art. 24 kc, zgodnie z którym, W razie naruszenia dobra 

osobistego cudzym działaniem można żądać m.in., ażeby osoba, która dopuściła się 

naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczegól-

ności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na 

zasadach przewidzianych w kodeksie uprawniony może również żądać zadość-

uczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel 

społeczny. Dotyczy to przede wszystkim art. 448 kc wedle którego: „W razie 

naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało 

naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę 

lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel 

społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naru-

szenia”. Przepis ten nie wiąże odpowiedzialności sprawcy z zasadą winy i nie uzależnia 

jej od wystąpienia szkody (na osobie lub mieniu), lecz tylko od zagrożenia lub 

naruszenia dobra osobistego poprzez destrukcję świata przyrody.  
                                                                
15 Zob. art. 23 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 roku 

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, Dz.U. L 152 z 11 czerwca 2008 r., 

https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/1ac2582f-048a-4afe-91ad-

72e7cc066ec9/language-pl (dostęp: 10.09.2020). 
16 [53] z glosą S. Grzybowskiego; PUG 1976, nr 5, s. 147; NP 1979/2, s. 69. 
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Ocena zaistnienia naruszenia dobra osobistego ma charakter subiektywno-

obiektywny. Pierwszym jej elementem jest stwierdzenie, czy zdarzenie, mające 

powodować naruszenie (zagrożenie naruszenia) dóbr osobistych, jest przez osobę 

ubiegającą się o ochronę rzeczywiście uznawane za godzące w jej prawa, czy narusza 

jej integralność psychiczną. Kolejną przesłanką niezbędną do wykazania jest ustalenie, 

czy dolegliwość, jaką dany podmiot szukający ochrony prawnej musi znosić jest 

społecznie nieakceptowalna, że „przeciętny człowiek”, znajdujący się w takiej sytuacji 

miałby podobne do niego odczucia. Przeciętny człowiek jest w stanie zaakceptować to, 

że okazjonalnie musi – wskutek zanieczyszczenia powietrza – ograniczać swoją 

aktywność. Sytuacja, w której ingerencja w przysługujące mu dobra osobiste jest 

permanentna i znaczna, przez przeciętnego człowieka zaakceptowana być nie może.  

Po ustaleniu spełnienia przesłanki kryterium przedmiotowego należy ustalić, czy 

podmiot szukający ochrony prawnej z tytułu naruszenia dóbr osobisty jest do tego 

uprawniony. O ile podstawy prawne dochodzenia roszczeń oraz katalog roszczeń 

przysługujących w razie naruszenia lub zagrożenia naruszenia dobra osobistego nie 

budzą wątpliwości, to otwarte pozostaje pytanie, kto ma legitymację bierną, tj. kto 

powinien odpowiadać za takie naruszenie lub zagrożenie naruszenia. Czy jest to 

wyłącznie Skarb Państwa (którego odpowiedzialność wydaje się być przesądzona na 

skutek dość znacznego już orzecznictwa w tej kwestii), czy odpowiedzialność powinien 

ponosi także ten, przez którego działanie doprowadziło do naruszenia lub zagrożenia 

prawa do czystego środowiska, czy też ich odpowiedzialność powinna być solidarna 

(in solidum). W literaturze przedmiotu zauważa się, że konsekwencją uznania prawa 

do czystego powietrza za dobro osobiste byłoby przyznanie znacznej liczbie osób fizycz-

nych legitymacji czynnej w sprawach kierowanych przeciwko Skarbowi Państwa, 

w rezultacie czego byłby on zmuszony do zapłaty dużych kwot jako zadośćuczynień oraz 

usunięcia naruszeń, co może być nie tylko kłopotliwe, ale wręcz niemożliwe [7, s. 57]. 

J. Turek [21, s. 75] zauważa, że cechy przepisu art. 24 § 1 kc sprawiają, że jego 

zastosowanie do ochrony prawa do środowiska daje szeroką legitymacje procesową 

(czynną, jak i bierną), skoro każdy, kto mógłby domagać się ochrony prawnej 

w oparciu o przepisy prawa cywilnego, może wystąpić przeciwko każdemu podmiotowi, 

który bezprawnie wywiera negatywny wpływ na środowisko i zarazem narusza jego 

dobro. Fakt, iż roszczenie takie może przysługiwać znacznej liczbie podmiotów nie 

może stać się przeszkodą w definiowaniu dóbr osobistych, ale z pewnością ma 

znaczenie przy doborze odpowiednich środków prawnych zmierzających do usunięcia 

skutków w naruszeń lub zagrożeń wynikających z naruszenia dobra, jakim jest czyste 

powietrze. Jednocześnie powinno to mobilizować Skarb Państwa, jak i gminy, i pozo-

stałe jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia adekwatnych środków zmierza-

jących do likwidacji zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza oraz 

wprowadzaniem instrumentów ochrony jakości powietrza.  

Poszkodowany, dochodząc odpowiedzialności władzy publicznej na gruncie art. 

417 § 1 kc, musi przed sądem wykazać, że zaistniały przesłanki tej odpowiedzialności, 

a wśród nich: niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu 

władzy publicznej, fakt poniesienia i wysokość szkody oraz adekwatny związek przy-

czynowo-skutkowy pomiędzy takim niegodnym z prawem działaniem lub zaniecha-
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niem przy wykonywaniu władzy publicznej a powstaniem tej szkody. Przesłanki te 

muszą zostać wykazane przez poszkodowanego-powoda kumulatywnie [57-61].  

Stosownie do art. 417 kc za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie 

lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb 

Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę 

władzę z mocy prawa. Natomiast, jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy 

publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego 

albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi 

ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb 

Państwa
17

. W przepisach prawa krajowego, w tym w szczególności w ustawie Prawo 

ochrony środowiska oraz w przepisach wykonawczych wydawanych przez Ministra 

Środowiska nie zapewniono skutecznej realizacji celów i założeń określonych 

w Dyrektywie 2008/50/WE, a w związku z tym, to Skarb Państwa – Minister Środowiska 

posiada legitymację bierną w sprawie o ochronę dóbr osobistych
18

.  

Coraz bogatsze orzecznictwo w zakresie dotyczącym ochrony dóbr osobistych 

w postaci prawa do czystego powietrza okazuje, że sądy uznają zachowanie Skarbu 

Państwa za bezprawne już tylko z tego względu, że Skarb Państwa, będąc adresatem 

norm wynikających z prawa wspólnotowego, nie wywiązuje się ze swoich obo-

wiązków
19

. Polska nie sprostała zobowiązaniom wynikającym z Dyrektywy 2008/50/WE, 

które są zobowiązaniami rezultatu, tj. państwa członkowskie, w tym Polska powinny 

osiągnąć rezultat w postaci jakości powietrza odpowiadającej dopuszczalnym pozio-

mom określonym w dyrektywie. Przyjmowane regulacje nie zmierzały w sposób dosta-

teczny do realizacji założeń powołanej dyrektywy, skoro stan powietrza w Polsce nadal 

przekracza wartości dopuszczalne i jest jednym z najgorszych w Europie, mimo że 

zarówno Skarb Państwa, w tym przede wszystkim Minister Środowiska, jak również 

jednostki samorządu terytorialnego podejmowały szereg działań w celu poprawy 

jakości powietrza. Większość tych działań podejmowana była z opóźnieniem bądź też 

działania te były nieskuteczne.
20

 Jako dowód w sprawie często wykorzystywane są 

raporty Najwyższej Izby Kontroli
21

 oraz wyrok TSUE z 22 lutego 2018 r. (C-336/16) [52].  

Uznanie prawa do czystego powietrza jako prawa osobistego wielokrotnie 

wybrzmiało w orzeczeniach sądów niższego szczebla – głównie w szerszym zakresie, 

tj. jako prawo (do) korzystania z walorów (nieskażonego) środowiska naturalnego
22

. 

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie przesądził istnienie 

dobra osobistego w postaci prawa do życia w środowisku odpowiadającym co 

najmniej normom dopuszczalnym (określonym w prawodawstwie Unii Europejskiej) 

oraz do naruszenia dóbr osobistych jakimi są zdrowie (nie poprzez uszczerbek na 

zdrowiu, a tylko poprzez naruszenie bezpieczeństwa zdrowia powodujące lęk o stan 

zdrowia) i prawo do poszanowania miejsca zamieszkania. Wskazał Sąd, że działanie 

zagrażające dobru osobistemu, jakim jest zdrowie może powodować krzywdę 

polegającą na znoszeniu cierpień psychicznych związanych z takim zagrożeniem. 
                                                                
17 Por. [62]. 
18 Zob. szerzej [63]. 
19 M.in. [63, 64]. 
20 Zob. szerzej [63].  
21 Zob. m.in.: [39, 40]. 
22 Zob. [55, 64], inaczej: [65, 66]. 
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Bezprawność zachowania Skarbu Państwa polega również i na tym, że jego działania 

były nieskuteczne i opieszałe. Skarb Państwa nie osiągnął celu dyrektywy w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE)
23

 i nie może zwalniać się 

z odpowiedzialności, powołując się na szereg nieskutecznych, pozornych działań czy 

też na trudność i skomplikowanie całego procesu poprawy jakości powietrza w Polsce
24

. 

Sąd Rejonowy da Warszawy – Śródmieścia w Warszawie [64] wskazał, że każdy 

podmiot ma prawo do życia w środowisku i korzystania z powietrza odpowiadającego 

co najmniej normom i wartościom określonym w ustawodawstwie UE (normom 

dopuszczalnym, ograniczającym negatywny wpływ zanieczyszczonego środowiska na 

zdrowie), a więc na standard jakości powietrza. W ocenie Sądu w dzisiejszym świecie, 

uwzględniając stopień rozwoju cywilizacyjnego niezwykle istotna jest dbałość o stan 

i jakość środowiska, co ma bezpośrednie przełożenie na życie i zdrowie ludzi. 

6. Podsumowanie 

Należy opowiedzieć się za stanowiskiem, iż korzystanie ze środowiska naturalnego 

jest samodzielnym dobrem osobistym. Pomocne okazuje się tu odwołanie do wzorca 

konstytucyjnego wyrażonego w art. 30 Konstytucji RP. O tym, czy czyste powietrze 

jest dobrem osobistym przemawia odwołanie do najbardziej żywotnych interesów 

każdej jednostki, a więc tych, odnoszących się do życia, zdrowia i integralności ciele-

snej, a przede wszystkim godności człowieka. Nie można mówić o ochronie godności, 

jeśli nie zostały stworzone wystarczające podstawy do ochrony życia i zdrowia
25

. 

Odwołanie się do wykształconych dotąd dóbr osobistych, uznanych powszechnie, czy 

wymienionych wprost w art. 23 kc nie wydaje się wystarczające. Wykazanie cho-

ciażby, że doszło do zagrożenia czy naruszenia dobra osobistego w postaci zdrowia – 

zwłaszcza w tym pierwszym przypadku – może okazać się wyjątkowo trudne, o czym 

przekonuje orzecznictwo. Jest to jednak zabieg dopuszczalny, akceptowany w orzecz-

nictwie [47] i piśmiennictwie [30, s. 1267]. Katalog dóbr osobistych jest bowiem 

w dużej mierze płynny i zależny od zmian prawnych, a także od przemian społecz-

nych, gospodarczych i technologicznych. 

O tym czy daną ingerencję można uznać za naruszenie dobra osobistego poszko-

dowanego podmiotu, decyduje to, czy doszło do niej w jego „środowisku życia”, czyli 

przestrzeni, w której podmiot ów stale przebywa [28, s. 58]. Słusznie zauważa się, że 

reguła ta jest nieostra, raczej intuicyjna [7, s. 60] i jej stosowanie nie powinno stwarzać 

problemów interpretacyjnych. Co do legitymacji biernej pomocne będzie niewątpliwie 

orzeczenie TSUE, które wiąże obowiązek dbania o ten konkretny aspekt środowiska 

                                                                
23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 

powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U. UE L 152/1 z 11.06.2008 r.), która zastąpiła poprzednio 

obowiązujące akty prawne. Celem przedmiotowej Dyrektywy jest promowanie zintegrowania z politykami 

Unii wysokiego poziomu ochrony środowiska i poprawy jego jakości, zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, o czym mowa w art. 37 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Dyrektywa m.in. ustanawia 

środki mające na celu ocenę jakości powietrza w państwach członkowskich na podstawie wspólnych metod 

i kryteriów, zapewnienie, że informacja na temat jakości powietrza była udostępniana społeczeństwu. 

Stosownie do treści art. 33 ust. 1 Dyrektywy państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do 11 czerwca 2010 roku.  
24 Por. [65]. 
25 Zob. [67]. 
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naturalnego z państwem. Argumentację tę można poprzeć także wieloma polskimi 

aktami prawnymi, od Konstytucji RP poczynając, na ustawach kończąc.  

Wypada podzielić pogląd, że wyrok, który odmówiłby mieszkańcom Polski ochrony 

z powodu rzekomego nieistnienia dobra osobistego polegającego na prawie do 

korzystania z walorów nieskażonego środowiska, stałby w sprzeczności z poglądami 

doktryny prawa polskiego i międzynarodowego, z prawem i orzecznictwem między-

narodowym oraz orzecznictwem sądów polskich. Wyrok taki nie odpowiadałby 

świadomości i moralności społecznej, a w konsekwencji byłby sprzeczny z art. 8 

Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności [68].  
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Prawo do czystego powietrza jako prawo osobiste – pojęcie, znaczenie 

i konsekwencje 

Streszczenie 

Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy prawo do czystego powietrza może zostać 

uznane za prawo osobiste, a w konsekwencji czy istnieją instrumenty prawne zmierzające do ochrony 

naruszonego prawa. Próba odpowiedzi na tak postawione pytanie wymagała sięgnięcia do orzecznictwa 

sądów polskich i międzynarodowych, a także piśmiennictwa, wobec czego główną metodą badawczą była 

metoda dogmatyczna. W pracy omówiono pojęcie i katalog dóbr osobistych, pojęcie i znaczenia prawa do 

czystego powietrza w ujęciu doktrynalnym i orzecznictwie. Po ustaleniu, że w świetle obowiązujących 

przepisów prawa i postępu społeczno-gospodarczego prawo do czystego powietrza powinno być ujmowane 

jako prawo osobiste wyjaśniono konsekwencje prawne przyjęcia takiej koncepcji. 

Słowa kluczowe: prawo do czystego powietrza, prawa osobiste, dobra osobiste  
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The law to clean air as a personal law – concept, meaning and consequences 
Abstract 

Development target it is trying to answer a question if a right for an clean air may be recognized as 

a personal law.As a consequence if there are legal instrumence intending to protect violated law. 

An attempt to answer such a question needs to reffer to polish and also to international case law and 

literature, that is why the main research method was dogmatic method. In the article was discussed concept 

and catalogue of personal goods,concept and meaning of right to clean air in doctrinal jurisprudence. 

Having established that in applicable law and socio-economic progress right to clean air should be accepted 

as an personal right explained legal consequences of such a concept. 

Keywords: right to clean air, personal rights 
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Uwarunkowania transformacji rejonów górniczych  

1. Wprowadzenie  

W artykule zaprezentowano problematykę uwarunkowań prawnych i społeczno-

gospodarczych dotyczących przyjętego pakietu klimatycznego w Unii Europejskiej 

i wynikających z niego zobowiązań krajów członkowskich do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych. Zaprezentowano najistotniejsze dane statystyczne w zakresie poziomów 

energochłonności i emisyjności wybranych państw członkowskich oraz wskazano 

wyzwania dla transformacji rejonów górniczych w kraju. Przemiany w systemach 

energetycznych krajów członkowskich należą do zagadnień bardzo złożonych ze 

względu na istotne zróżnicowanie państw pod względem przede wszystkim poziomu 

produkcji energii elektrycznej, bilansów energetycznych, zaawansowaniu we wdrażaniu 

nowoczesnych technologii w tym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz 

poziomów wzrostu gospodarczego. Ambitne cele ekologiczne, które mają prowadzić 

do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. stanowią aktualne wyzwanie dla 

wielu państw członkowskich, w szczególności dla Polski. 

2. Uwarunkowania transformacji energetycznej w krajach Unii 

Europejskiej  

Dynamiczny rozwój gospodarczy oraz związany z tym wzrost standardu życia 

społeczeństw obserwowany w ostatnich dekadach na świecie ma wymierny wpływ na 

środowisko naturalne. Stały wzrost zużycia surowców naturalnych oraz zapotrzebo-

wania na energię elektryczną generują globalny wzrost emisji gazów cieplarnianych 

wskutek działalności człowieka. W odpowiedzi na to zjawisko państwa zrzeszone 

w ONZ przyjęły w 1992 roku Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie 

zmian klimatu, która miała na celu ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych 

w atmosferze oraz zapoczątkowanie działań w zakresie redukcji emisji gazów przez 

sygnatariuszy umowy. Dokumentem uzupełniającym Konwencję jest Protokół z Kioto, 

przyjęty w 1997 roku zakładający redukcję poziomów emisji w okresie 2008-2012 

średnio o co najmniej 5 procent poniżej poziomu z 1990 r. W protokole z Kioto przewi-

dziano trzy instrumenty do osiągnięcia celów [1] takie jak: system handlu upraw-

nieniami do emisji gazów cieplarnianych (European Union Greenhouse Gas Emission 

Trading System, EU ETS), mechanizm wspólnych wdrożeń (Joint Implementation, JI), 

mechanizm czystego rozwoju (Clean Development Mechanism, CDM). 

Walka ze zmianami klimatycznymi stała się jednym z pięciu najważniejszych 

tematów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospo-

darczego sprzyjającego włączeniu społecznemu przyjętej w 2009 roku. Jej głównymi 

celami było ograniczenie o 20 proc. poziomu emisji gazów cieplarnianych w UE, 

uzyskiwanie 20 proc. energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie o 20 proc. 
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efektywności energetycznej do 2020 r. W 2014 r. Rada Europejska utrzymała kierunek 

przeciwdziałania zmianom klimatu i zatwierdziła cztery cele w perspektywie 2030 r. 

dla całej UE, które po rewizji w 2018 i 2020 r. mają następujący kształt:  

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu 

z emisją z 1990 r.;  

 co najmniej 32% udział źródeł odnawialnych w zużyciu finalnym energii brutto;  

 wzrost efektywności energetycznej o 32,5%;  

 ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii UE [2].  

Jednakże w roku 2018 r, ze względu na zbyt wolne tempo wdrażanych zmian 

Parlament Europejski przyjął szereg zaleceń nieustawodawczych, opracowanych przez 

Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, których celem jest pobudzanie 

innowacji w dziedzinie energii i jednocześnie określił jeszcze bardziej restrykcyjne 

cele w zakresie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych do 

2030 r.; tj. założono obniżenie zużycia energii w UE o 40% do 2030 r. oraz zwiększenie 

udziału energii ze źródeł odnawialnych do co najmniej 35%. W 2019 r. Komisja 

Europejska opublikowała komunikat ws. Europejskiego Zielonego Ładu, czyli strategii 

której ambitnym celem jest osiągnięcie przez UE do 2050 r. neutralności klimatycznej 

– jako lidera światowego w tym zakresie. Polska poparła ten cel, wypracowując jednak 

specyficzną krajową derogację, ze względu na trudny punkt startowy polskiej transfor-

macji i jej społeczno-ekonomiczne aspekty. Strategia ta pokazuje, w jaki sposób 

Europa może przewodzić w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez 

inwestycje w realistyczne rozwiązania technologiczne, wzmocnienie pozycji obywateli 

i dostosowanie działań politycznych w ważnych obszarach, takich jak polityka 

przemysłowa, finanse i badania naukowe. W takim procesie transformacji ważne jest 

również zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej [3]. 

Główne założenie transformacji gospodarek krajów członkowskich Unii Euro-

pejskiej, polega na wdrażania zmian technologicznych związanych z odnawialnymi 

źródłami energii OZE umożliwiającymi utrzymywanie wzrostu gospodarczego przy 

jednoczesnym spadku emisyjności do zera w założeniach strategicznych 2040 i 2050 

i przejścia na tzw. zieloną gospodarkę. Tak ambitne założenia wymagają wdrażania 

aktywnych inicjatyw i zmian w modelach gospodarczych w celu uzyskania przede 

wszystkim sprawiedliwej transformacji.  

Problematyka emisyjności gospodarek, zjawisko decouplingu tj. osiągania wzrostu 

gospodarczego przy jednoczesnym spadku emisyjności dla wybranych krajów człon-

kowskich w tym Polski była poruszana w następujących publikacjach [4-15] w których 

wskazano, że aktualnie występuje wieloletnia tendencja w krajach członkowskich 

jednoczesnej redukcji poziomu emisyjności i utrzymywania wzrostu gospodarczego; 

jednakże tendencja taka może wynikać przede wszystkim z przenoszenia energo-

chłonnych gałęzi gospodarek do krajów azjatyckich w których rygorystyczne systemy 

limitów emisji nie funkcjonują. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że poziom 

importu dóbr i usług do krajów Unii Europejskiej systematycznie rośnie od lat, zatem 

kraje członkowskie stają się głównie konsumentami dóbr a nie ich producentami. 

Sytuacja zmniejszania potencjału produkcyjnego w krajach członkowskich być może 

w perspektywie długoterminowej powodować tak zwany wyciek miejsc pracy do 
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krajów poza UE i wpływać na poziom konkurencyjności gospodarczej dla krajów 

członkowskich.  

Przekształcenia w rejonach górniczych i sprawiedliwa transformacja wymagać będą 

długoletnich działań i zróżnicowanych programów dla poszczególnych grup państw 

członkowskich. Polska poczyniła w ostatnich kilkunastu latach ogromne postępy 

w zmniejszeniu wpływu sektora energii na środowisko. W tabeli 1 i na rysunku 1 przed-

stawiono dane w zakresie poziomu energochłonności polskiej gospodarki w odnie-

sieniu do wybranych państw członkowskich, w tym do grupy Wyszehradzkiej V4.  

Energochłonność jest przyjętym wskaźnikiem do porównań krajów członkowskich 

pod względem oceny efektywności prowadzonej polityki zrównoważonej energii 

z poszanowaniem zagadnień energetycznych i ochrony środowiska. Wskaźnik opisuje 

ilość energii zużytej do produkcji jednej jednostki PKB (wyrażonej w kilogramach 

ekwiwalentu ropy naftowej na 1000 euro). Spadek energochłonności gospodarki 

oznacza, że do wytworzenia tej samej wielkości PKB potrzeba mniej energii. Wskaźnik 

ten nie odzwierciedla rzeczywistej dysproporcji między energochłonnością polskiej 

i unijnej gospodarki ze względu na różnicę w sile nabywczej, co oznacza m.in. że siła 

nabywcza euro w Polsce jest wyższa niż średnio w UE. Energochłonność PKB nie jest 

miernikiem idealnym nawet po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (PPP), jednak 

jest to jedyny syntetyczny pomiar energochłonności w porównaniach międzynaro-

dowych. Ponadto poziom energochłonności PKB zależy od wielu czynników, w szcze-

gólności od struktury gospodarki i warunków klimatycznych. Należy podkreślić, że 

najwłaściwszym pomiarem energochłonności są wskaźniki zużycia energii dla okreś-

lonych produktów i usług, w szczególności tych wysoko energochłonnych, takich jak 

stal, cement, szkło, produkcja energii elektrycznej itp., Jednak ocena taka nie obejmuje 

całej gospodarki i jest trudna do zastosowania w praktyce ze względu na brak 

odpowiednich statystyk dla poszczególnych krajów.  

W tabeli 1 przedstawiono poziom energochłonności PKB (ilość energii zużytej do 

produkcji jednej jednostki PKB wyrażonej w kilogramach ekwiwalentu ropy naftowej 

na 1000 Euro – KGOE/1000Euro) w wybranych państwach UE.  

Tabela 1. Energochłonność PKB [KGOE/1000 Euro] w 2000 r. i 2019 r. [Eurostat 19] 

Państwa 2000 2019 spadek od 2000 

EU_27 państw 158 120 24% 

Niemcy 142 103 27% 

Francja 145 113 22% 

Włochy 112 97 13% 

Hiszpania 142 113 20% 

Finlandia 205 168 18% 

Szwecja 163 115 30% 

Czechy 361 220 39% 

Słowacja 463 197 57% 

Węgry 314 206 34% 

Polska 360 209 42% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [19] 
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Rysunek 1. Poziom energochłonności w wybranych krajach członkowskich  

[opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [19]] 

Jak zaprezentowano w tabeli 1 i na rysunku 1 energochłonność PKB w Polsce 

systematycznie spada, co należy interpretować jako zjawisko pożądane, oznacza to 

bowiem, że systematycznie mniej energii potrzeba do wygenerowania produktu 

krajowego brutto przypadającego na 1000 Euro. Na rysunku 1 zaprezentowano dane 

z uwzględnieniem roku 2000, aby wskazać znaczące różnice w poziomie energo-

chłonności dla grupy państw V4 w porównaniu do pozostałych wysokorozwiniętych 

państw UE tj. największych producentów energii elektrycznej w UE. Na podstawie 

danych można stwierdzić, że przekształcenia gospodarcze przynoszą wymierne efekty, 

gdyż w Polsce wystąpił spadek energochłonności o 42% w odniesieniu do 2000 roku, 

jednak są to procesy wieloletnie. Polska jest nadal zależna od paliw węglowych 

w wyższym stopniu niż pozostałe kraje członkowskie UE, dlatego tak ważna jest 

sprawiedliwa transformacja, oznaczająca uwzględnienie punktu startowego, społecznego 

kontekstu transformacji oraz przeciwdziałanie nierównomiernemu rozkładowi kosztów 

pomiędzy państwa, bardziej obciążającemu gospodarki o wysokim wykorzystaniu 

paliw węglowych. Trzeba zauważyć, że koszty odnoszą się zarówno do regionów 

węglowych (górniczych i energetycznych), jak również do całych gospodarek, które 

w krótkim czasie ponoszą nakłady na nowe moce, często także na niedojrzałe ekono-

micznie, droższe technologie, infrastrukturę sieciową, co jest również odzwierciedlone 

w cenie energii [2]. 
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Tabela 2. Poziom emisji wyrażony w Mt CO2 eq, emisje per capita wybranych państwach UE 

[Mt CO2 

eq] 

 

1990 2000 2015 

Spadek/ 

wzrost 

1990-2015 

Udział % 

emisji 

w UE  

Udział % 

populacji 

w UE 

Emisje 

per capita 

[tCO2eq 

2015] 

Niemcy 1258 1060 926 -26% 20,9% 16% 11,42 

Francja 555 567 474 -14% 10,7% 13% 7,16 

Włochy 526 563 442 -19% 9,7% 12% 7,04 

Hiszpania 292 395 350 +18% 7,8% 9% 7,37 

Holandia 226 230 206 -13% 4,5% 3% 11,73 

Polska 474 393 387 -19% 8,6% 7% 10,05 

Czechy 196 149 128 -36% 2,8% 2% 11,83 

Węgry 95 74 61 -39% 1,3% 2% 5,85 

Słowacja 75 50 41 -46% 0,9% 1% 7,52 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT [19] 

W tabeli 2 zaprezentowano dane w zakresie poziomu emisyjności wybranych 

państw członkowskich Unii Europejskiej. Jak widać Polska odnotowała 19% spadek 

emisji w odniesieniu do 1990 roku. Pomimo znacząco odmiennej struktury bilansu 

energetycznego Polski od pozostałych krajów członkowskich (około 95% paliwa 

w energetyce stanowi węgiel kamienny i brunatny) poziom emisji per capita wynosi  

10 t CO2 eq co oznacza, że jest to poziom przeciętny na tle pozostałych krajów. Należy 

podkreślić, że założone ambitne cele ekologiczne UE stanowią największe wyzwanie 

dla Polski, ze względu na wysoki udziału przemysłu w PKB, a tym samym wysokie 

ryzyko zjawiska wycieku emisji (ang. carbon leakage), które oznacza utratę miejsc pracy 

i ryzyko przenoszenia gałęzi przemysłu energochłonnego i najbardziej emisjogennego 

poza granice, gdzie rygorystyczne ograniczenia ekologiczne nie są wymagane [16]. 

Przykładem miary ucieczki emisji może być wskaźnik (tzw. leakage rate) określający 

procentową redukcję emisji w krajach z Załącznika I do Konwencji Klimatycznej 

(UNFCCC) w stosunku do wzrostu emisji w krajach spoza Załącznika I. Zjawisko 

ucieczki emisji, niesie szereg negatywnych konsekwencji gospodarczych i ekonomicz-

nych dla Unii Europejskiej. Związane z tym zjawiskiem ograniczenie lub zaprzestanie 

produkcji na terenie Wspólnoty mogłoby spowodować przenoszenie miejsc pracy 

w inne regiony świata („ucieczkę miejsc pracy”) oraz odpływ kapitału („ucieczkę 

kapitału”), czego konsekwencją byłby wzrost stopy bezrobocia i nasilenie negatywnych 

nastrojów społecznych [17].  

Kolejnym zagadnieniem w procesie interpretacji danych w zakresie redukcji poziomu 

emisji w krajach UE jest przyjęta zasada kalkulacji poziomu emisji, wygenerowanej na 

terenie danego państwa. Poziom importu dóbr do krajów członkowskich z Azji 

natomiast nie jest ujmowany w statystykach. Istotnym zatem aspektem wymagającym 

uwzględnienia w kalkulacjach poziomów emisji jest poziom importu dóbr, które są 

konsumowane na terenie UE.  
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3. Wyzwania dla transformacji śląskiego rejonu górniczego 

Przemysł górniczy podlega ciągłemu procesowi przemian, których celem jest dosto-

sowywanie zdolności wydobywczych do aktualnego zapotrzebowania na rynku. 

W 2000 r. powstała Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA., której zadaniem podstawowym 

jest prowadzenie likwidacji kopalń, zabezpieczenie sąsiednich zakładów górniczych 

przed zagrożeniem wodnym, gazowym czy pożarowym. Spółka realizuje zadania 

związane z usuwaniem szkód górniczych i efektywnym zagospodarowaniem i rekul-

tywacją przejmowanych terenów górniczych. Spółka realizuje również zadania 

w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy dla pracowników likwidowanych kopalń 

[18]. SRK S.A. powstała z połączenia 4 kopalń – Jan Kanty, Sosnowiec, Porąbka-

Klimontów, Saturn. W 2009 SRK S.A. została połączona z Bytomską Spółką Restruk-

turyzacji Kopalń Sp. Do 2015 roku SRK S.A. sumarycznie przejęto 30 zakładów 

górniczych. Likwidacją i zabezpieczaniem wyrobisk górniczych w likwidowanych 

zakładach górniczych zajmuje się 8 Oddziałów SRK S.A. Kopalnie Węgla Kamien-

nego w Likwidacji. Nadzór i zagospodarowanie majątku poprzemysłowego po zlikwi-

dowanych kopalniach prowadzi Oddział SRK S.A. Kopalnie Węgla Kamiennego 

w Całkowitej Likwidacji. Zarządzanie majątkiem nieprzemysłowym należy do Oddziału 

SRK S.A. Administracja Zasobów Mieszkaniowych. Zabezpieczenie kopalń sąsiednich 

przez odpompowywanie wody z wyrobisk wcześniej zlikwidowanych zakładów 

górniczych prowadzi Oddział SRK S.A. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.  

 

Rysunek 2. Procesy zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń  

[opracowanie własne na podstawie danych SRK S.A. [18]] 

Inne realizowane oraz planowane do realizacji projekty w oparciu o majątek SRK 

S.A. to: 

 zagospodarowanie wód kopalnianych pompowanych przez SRK S.A. CZOK; 

 koncepcje zagospodarowania terenu przejmowanych kopalń; 

 dekarbonizacja hałd;  

 budowa farm fotowoltaicznych. 

Majątek SRK S.A. 

Majątek do 
likwidacji 

Majątek do 
zagospodarowania 

Sprzedaż Darowizna Najem/Dzierżawa 
Projekty 

innowacyjne 
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Zadania rekultywacji obejmują tereny pogórnicze, głównie zwałowiska i osadniki 

oraz inne tereny służące niegdyś zakładom górniczym. Wykonywane są również prace 

gaśnicze na zapożarowanych zwałowiskach, jak również naprawa, konserwacja 

i czyszczenie urządzeń melioracyjnych. 

Prace rekultywacyjne prowadzone są w następujących etapach: 

 prace przygotowawcze – w zakresie m.in.: wykonanie robót pomiarowych, 

oczyszczenie terenu z odpadów itp.; 

 rekultywacja techniczna – w zakresie m.in.: ukształtowania powierzchni, regulacji 

stosunków wodnych; 

 rekultywacja biologiczna – w zakresie utworzenia warstwy rekultywacyjnej, wyko-

nanie filtra biologicznego, nasadzeń i/lub zatrawień; 

 prace pielęgnacyjne przez 3 do 5 kolejnych lat; 

 roboty inwentaryzacyjne i geodezyjne. 

Zadania prowadzone przez SRK S.A. mają miejsce na terenie następujących 

województw śląskim, dolnośląskim i małopolskim.  

Procesy wsparcia rejonów górniczych w procesie transformacji energetycznej ale 

również ekonomicznej, polegające na rozwijaniu regionalnych strategii, wymiany 

wiedzy i dobrych praktyk przy aktywnym udziale wszystkich interesariuszy mają 

aktualnie miejsce poprzez utworzenie przez Komisję Europejską w 2017 r. platformy 

na rzecz Regionów Górniczych. Jest to inicjatywa zwana potocznie Platformą 

Węglową (Platform on Coal Regions in Transition). Platforma skupia 41 rejonów 

węglowych na terenie 12 państw członkowskich UE w tym woj. śląskie. Polska 

w Platformie Węglowej w tym województwo śląskie bierze aktywny udział. Region 

śląski przy wsparciu rządowym zgłosił 19 projektów w tym do realizacji zostało 

skierowanych sześć dotyczących głównie poprawy jakości życia i stanu środowiska 

w regionie. Trwają prace nad kolejnymi projektami, przewidującymi między innymi 

rekultywację zdegradowanych terenów pogórniczych. Marszałek woj. śląskiego 

powołał zespół regionalny dla inicjatywy rejonów górniczych, którego priorytetem 

będą działania na rzecz włączenia nowych projektów, w tym oddolnych, do planu 

działań transformacyjnych oraz zacieśnienie współpracy z innymi regionami. 

Podstawowym elementem mechanizmu sprawiedliwej transformacji będzie opraco-

wanie przez państwa członkowskie terytorialnych planów. W kraju opracowywana jest 

Długoterminowa niskoemisyjna strategia Polski oraz Krajowy plan 2021-2030 na rzecz 

energii i klimatu. W planach tych określone zostaną wyzwania społeczne, gospodarcze 

i środowiskowe wynikające z zamykania działalności zakładów górniczych i dekarbo-

nizacją produktów oraz procesów o wysokiej intensywności emisji gazów cieplar-

nianych. Przedstawiony również zostanie plan transformacji do 2030 r., w tym potrzeby 

w zakresie rozwoju, przekwalifikowania pracowników i rekultywacji środowiska. 

W planach określony zostanie harmonogram oraz działania i mechanizmy zarządzania 

niezbędne do osiągnięcia założonych celów [20]. Region śląski jest regionem, 

w którym nastąpią największe zmiany w całej Unii Europejskiej, stąd tak znaczące jest 

odpowiednie przygotowanie, aby środki finansowe zostały wykorzystane w najbardziej 

efektywny sposób. 

Rozwiązaniem dla województwa śląskiego powinna być nie tylko przebudowa 

struktury branżowej regionalnej gospodarki oraz rozwój wysokowydajnych, nisko-
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emisyjnych branży wytwórczych, takich jak przemysł maszynowy, elektrotechniczny 

i elektroniczny, chemiczny i farmaceutyczny oraz samochodowy, ale również stworzenie 

warunków do rozwoju przedsięwzięć w sektorze usług inżynieryjnych, informatycz-

nych medycznych i doradczych [21]. 

4. Podsumowanie  

Niskoemisyjna transformacja energetyczna stanowi dziś szczególne wyzwanie dla 

Polski, ze względu na fakt, że krajowy bilans energetyczny w najwyższym stopniu, bo 

aż w 95% uzależniony jest od wykorzystania rodzimych surowców naturalnych, takich 

jak węgiel kamienny i brunatny.  

Transformacja energetyczna w kraju zmierzająca w kierunku spełnienia rygo-

rystycznych wymagań zawartych w strategii Europejskiego Zielonego Ładu, z której 

wynika osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, będzie wymagała 

zaangażowania wielu podmiotów i poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w przygotowanej polityce energetycznej Polski 

szacuje wydatki w latach 2021-2040 na poziomie ok. 1 600 mld PLN. Planowane 

inwestycje w sektorach paliwowo-energetycznych mogą sięgać poziomu ok. 867-890 

mld PLN. Prognozowane są nakłady w sektorze wytwórczym energii elektrycznej na 

poziomie ok. 320-342 mld PLN, z czego ok. 80% zostanie przeznaczonych na moce 

bezemisyjne tj. OZE i energetykę jądrową. Na skutek ww. głębokich przekształceń 

sektora paliwowo-energetycznego następować może wzrost kosztów energii. Szereg 

inwestycji może uzyskać wsparcie finansowe (operacyjne i inwestycyjne), dzięki 

czemu zmiany będą mogły odbywać się w możliwie szybkim tempie i w większej 

skali. Istotne jest, aby sposób przeprowadzenia transformacji zapewniał akceptowalne 

społecznie ceny energii i nie pogłębiał ubóstwa energetycznego. Na krajową transfor-

mację energetyczno-klimatyczną do 2030 r. skierowanych zostanie ok. 260 mld PLN, 

ze środków unijnych i krajowych w ramach różnych mechanizmów i programów. 

W ramach tych inicjatyw możemy wyróżnić: m.in. Politykę Spójności (ok. 79 mld 

PLN), Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ok. 97,8 mld PLN), 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (alokacja dla Polski ok. 15,6 mld 

PLN), ReactEU (ok. 1,8 mld PLN) oraz innych instrumentów (np. programy priory-

tetowe NFOŚiGW oraz środki Wspólnej Polityki Rolnej około 20 mld PLN). Do 

nowych instrumentów, które będą wspierać transformację systemu energetycznego 

w Polsce można zaliczyć m.in. Fundusz Modernizacyjny oraz krajowy fundusz celowy, 

zasilany środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 tj. Fundusz Transformacji 

Energetyki (dla którego wstępne szacunki wskazują na ponad 47,6 mld PLN) [2].  

Podziękowania 

Praca finansowana z badań statutowych nr. 06/030/BK_21/0059 
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Uwarunkowania transformacji rejonów górniczych  

Streszczenie 

W artykule zaprezentowano problematykę uwarunkowań prawnych i społeczno-gospodarczych dotyczących 

przyjętego pakietu klimatycznego w Unii Europejskiej i wynikających z niego zobowiązań krajów 

członkowskich do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zaprezentowano najistotniejsze dane statystyczne 

w zakresie poziomów energochłonności i emisyjności wybranych państw członkowskich oraz wskazano 

wyzwania dla transformacji rejonów górniczych w kraju. Przemiany w systemach energetycznych krajów 

członkowskich należą do zagadnień bardzo złożonych ze względu na istotne zróżnicowanie państw pod 

względem przede wszystkim poziomu produkcji energii elektrycznej, bilansów energetycznych, zaawanso-

waniu we wdrażaniu nowoczesnych technologii w tym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz 

poziomów wzrostu gospodarczego. Ambitne cele ekologiczne, które mają prowadzić do osiągnięcia 

neutralności klimatycznej stanowią aktualne wyzwanie dla wielu państw członkowskich, w szczególności 

dla Polski.  

Słowa kluczowe: emisje, gazy cieplarniane, energochłonność gospodarki 

Conditions for the transformation of mining regions  

Abstract 

The article presents the issues of legal and socio-economic conditions related to the adopted climate 

package in the European Union and the resulting obligations of the member states to reduce greenhouse 

gas emissions. The most important statistical data on the energy consumption and emission levels of 

selected Member States are presented, as well as the challenges for the transformation of mining regions in 

the country. Transformations in the energy systems of the Member States are very complex issues due to 

the significant differentiation of countries in terms of, first of all, the level of electricity production, energy 

balances, advancement in the implementation of modern technologies, including the use of renewable 

energy sources, and levels of economic growth. Ambitious environmental goals aimed at achieving climate 

neutrality are a current challenge for many Member States, especially for Poland. 

Keywords: emission, greenhouse gases, energy intensity 
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Badania wstępne korelacji pomiędzy typowymi 

parametrami polskich węgli brunatnych  

a zawartością w nich rtęci 

1. Wprowadzenie  

Rtęć jest metalem toksycznym naturalnie występującym w przyrodzie. Ogólną 

zawartość rtęci na Ziemi szacuje się na około 0,05 ppm [1]. Rtęć i wszystkie jej związki 

są toksyczne dla człowieka. W zależności od formy, w jakiej występuje oraz drogi, jaką 

dostaje się do ludzkiego organizmu, może mieć różny wpływ na narządy wewnętrzne. 

Metaliczna rtęć w formie par jest mocno absorbowana przez ludzkie ciało, w szcze-

gólności przez drogi oddechowe. Około 70-80% wdychanych oparów rtęci jest absor-

bowana przez płuca i kumulowana w organizmie [1].  

Ze względu na szkodliwe oddziaływanie na człowieka, nawet przy małych 

koncentracjach, społeczność międzynarodowa zdecydowała o prawnym ograniczeniu 

emisji rtęci z procesów przemysłowych. Porozumienie to zostało nazwane Konwencją 

z Minamata [2]. 

Rtęć emitowana jest do atmosfery z wielu różnych źródeł. Emisję rtęci można 

podzielić na naturalną oraz antropogeniczną. W naturze występują emisje rtęci głównie 

o podłożu geologicznym np. erupcje wulkaniczne, ale także w wyniku naturalnych 

procesów roślinnych lub pożarów lasów. Szacuje się, że całkowita roczna emisja rtęci 

do atmosfery wynosi 5000-7000 Mg [3, 4]. Światowa emisja rtęci pochodząca z antro-

pogenicznych źródeł szacowana jest na około 2200 Mg, przy czym największy udział 

w tej emisji mają: wydobycie złota (37%), spalanie węgla (24%), przemysł meta-

lurgiczny i produkcja metali nieżelaznych (10%) oraz produkcja cementu (9%) [5]. 

Oszacowania emisji rtęci różnią się pomiędzy źródłami. W 2018 roku Obrist 

i współpracownicy szacowali emisję rtęci do atmosfery na 4400-5300 Mg/rok [6]. 

Jak pokazują wyniki badań spalanie węgli jest na drugim miejscu w emisji rtęci do 

atmosfery. Dziewięć państw członkowskich Unii Europejskiej wydobywa węgiel 

brunatny, aby następnie użyć go do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Głównym 

producentem węgla brunatnego w Europie są Niemcy, a na drugim miejscu znajduje 

się Polska [7]. W 2018 r. blisko 9% całkowitej energii elektrycznej wyprodukowanej 

w Unii Europejskiej pochodziło z elektrowni spalających węgiel brunatny (patrz rys. 1). 

Jest to udział porównywalny z ilością energii produkowanej ze spalania węgla kamien-

nego i ponad dwukrotnie większy niż generowany przez układy fotowoltaiczne. 

                                                                
1 adwojcik@agh.edu.pl, Katedra Technologii Paliw, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-

Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, www.weip.agh.edu.pl. 
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Rysunek 1. Udział źródeł w produkcji całkowitej energii elektrycznej w Unii Europejskiej w 2018 r. 

[opracowanie własne na podstawie [7]] 

W Europie głównym paliwem do produkcji energii elektrycznej w 2018 r. było 

paliwo jądrowe, a zaraz po nim gaz ziemny. Jednak w Polsce energia elektryczna 

wytwarzana z węgla brunatnego stanowiła aż 26% (w 2019 r.) udziału ze wszystkich 

wykorzystywanych paliw, co przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2019 r. [opracowanie własne na podstawie 

[8]] 

Szacuje się, że w Polsce w 2019 r. do wyprodukowania energii elektrycznej zostało 

wykorzystane 14,08 Mtoe paliw, z czego 10,16 Mtoe to paliwa kopalne. Prawie 30% 

ekwiwalentu energetycznego paliw kopalnych stanowił węgiel brunatny [8].  
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Negatywnym aspektem płynącym z wykorzystywania przez Polskę dużych ilości 

węgla brunatnego w energetyce jest największa w Unii Europejskiej emisja rtęci do 

atmosfery, wynosząca w 2018 roku 9 Mg tego pierwiastka [9]. Średnie stężenie rtęci 

w spalinach po spaleniu węgla brunatnego może być bardzo różne, w zależności od 

pochodzenia spalonego węgla. Dla przykładu przy spaleniu węgla ze złóż znajdujących 

się na terenie Czech stężenie rtęci w spalinach surowych kształtuje się na poziomie 30 

µg/m
3
N [10], a w przypadku polskich węgli brunatnych wartość ta jest znacznie wyższa 

i wynosi około 70 µg/m
3
N [11]. 

Podczas spalania węgla około 90% rtęci w nim zawartej przechodzi do gazów spali-

nowych, natomiast około 10% przechodzi do żużlu. O ile rtęć w żużlu jest częściowo 

immobilizowana tzn. nie uwolni się do środowiska bez kontaktu z wodami powierzch-

niowymi lub gruntowymi, to rtęć zawarta w gazach odlotowych występuje w formie 

aktywnej i może być pochłaniana przez organizmy żywe. Rtęć w gazach odlotowych 

po spaleniu węgla występuje w postaciach metalicznej Hg
0
, utlenionej Hg

2+
 oraz zaad-

sorbowana na cząstkach popiołu Hgp [12]. Przemiana rtęci przy spaleniu węgla obejmuje 

reakcje jednorodną (bez popiołu lotnego) i niejednorodną (z popiołem lotnym). Na 

przemianę wpływają skład chemiczny węgla, składniki spalin, temperatura spalin, atmo-

sfera spalania oraz właściwości popiołu [13].  

Gazy wyemitowane w wyniku procesów przemysłowych transportowane są do 

środowiska i następuje ich depozycja zarówno w środowisku lądowym, jak i morskim. 

Ze względu na łatwość włączania się rtęci i jej związków w łańcuchy troficzne stanowią 

one duże zagrożenie dla środowiska i człowieka. 

Redukcja emisji rtęci w procesach przemysłowych może być realizowana dwoma 

sposobami: w wyniku zarządzania zasobami energetycznymi (wybór paliwa o mniejszej 

zawartości rtęci) oraz doborem odpowiednich metod tzw. post combustion wychwy-

tujących rtęć ze spalin po opuszczeniu kotła [14]. W publikacji autorzy podjęli próbę 

powiązania zawartości rtęci w węglach brunatnych z innymi typowymi parametrami 

charakteryzującymi ten rodzaj paliwa. Badania obejmowały analizy 11 próbek węgli 

brunatnych, pochodzących z różnych złóż tego surowca, znajdujących się na terenie 

Polski. 

2. Metodyka badawcza 

Próbki do badań pobrano i przygotowano według normy PN-G-04502. Przygotowane 

próbki analityczne zostały poddane następującym badaniom: analizie elementarnej, 

analizie technicznej oraz analizie zawartości rtęci całkowitej.  

Każda analiza poszczególnych próbek obejmowała trzy powtórzenia, a prezento-

wane wyniki są średnimi z tych powtórzeń spełniających kryteria powtarzalności. 

2.1. Analiza elementarna  

Analiza elementarna obejmowała oznaczenie zawartości trzech pierwiastków: węgla, 

wodoru i siarki całkowitej. Badania prowadzono przy użyciu analizatora Carbon 

Hydrogen Sulphur Determinator PC controlled CHS-580, firmy Eltra. Oznaczenie 

zawartości siarki całkowitej wykonano według PN-G-04584, a oznaczenie pierwiastka 

węgla całkowitego i wodoru według PN-G-04571. 
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2.2. Analiza techniczna 

Analiza techniczna obejmowała wyznaczenie wartości ciepła spalania z wyko-

rzystaniem kalorymetru adiabatycznego C 6000, firmy IKA, według normy PN-C-

04375-1. Uzyskany wynik był przeliczany na wartość opałową.  

Natomiast oznaczenia zawartości wilgoci, części lotnych oraz popiołu wykonano 

przy użyciu analizatora termograwimetrycznego Eltra TGA Thermostep. Oznaczanie 

wilgoci w próbce analitycznej wykonano według normy PN-ISO 5068, oznaczanie 

zawartości popiołu wg PN-G-04560, a oznaczanie zawartości części lotnych wg PN-G-

04516. 

2.3. Analiza zawartości rtęci całkowitej 

Do oznaczania zawartości rtęci pobierano około 0,075 g próbki analitycznej węgla 

brunatnego. Przygotowaną i zważoną naważkę umieszczono w analizatorze DMA-80. 

Próbki były suszone, a potem uległy dekompozycji termicznej w piecu w atmosferze 

tlenu. Rtęć i produkty spalania zostały uwolnione z próbki i przeniesione do kataliza-

tora. Na katalizatorze tlenki azotu i siarki, tak samo jak halogenki i inne związki, 

powodujące interferencję zostały wyeliminowane. Rtęć została selektywnie wyłapana 

przez złotą pułapkę. Pozostałe produkty spalania zostały wypłukane. Następnie po 

rozgrzaniu pieca amalgamatora rtęć została uwolniona i w strumieniu gazu nośnego 

podana do cel pomiarowych, wzdłuż osi optycznej spektrometru, gdzie zawartość rtęci 

została ilościowo zmierzona z wykorzystaniem absorpcji atomowej przy długości fali 

253,65 nm.  

3. Uzyskane wyniki i ich analiza 

Otrzymane wyniki analizy elementarnej zestawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Wyniki analizy elementarnej badanych węgli brunatnych  

Numer próbki Ca [%] Ha [%] Sc
a [ %] 

1 43,8 3,69 2,86 

2 50,7 4,39 1,17 

3 51,3 4,52 1,14 

4 43,1 4,06 2,22 

5 46,0 4,49 2,13 

6 49,7 5,58 0,37 

7 48,4 5,53 0,34 

8 45,1 4,54 1,25 

9 44,6 4,48 1,23 

10 46,2 4,22 1,25 

11 46,0 4,08 1,23 
a stan analityczny 

Węgle brunatne poddane badaniom cechowały się zawartością węgla pierwiastko-

wego w przedziale 43-51%, ze średnią wynoszącą 47%. Oznaczona zawartość wodoru 

zmieniała się w szerokich granicach od 3,69% do 5,58%. Próbka zawierająca 3,69% 

wodoru była próbką geologiczną, co wpłynęło na zawartość wodoru, odbiegającą 

znacząco od pozostałych wyników. Próbki badanych węgli zawierały od 0,34% do 

2,86% siarki całkowitej. Wyznaczona średnia arytmetyczna z 11 badanych próbek 
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wynosiła 1,38%. Rozrzut tego parametru był znaczny o czym świadczy wysoka wartość 

współczynnika zmienności CV=54,9%.  

Wyniki analizy technicznej badanych próbek zamieszczone zostały w tabeli 2. 

Tabela 2. Wyniki analizy technicznej badanych węgli brunatnych  

Numer 

próbki 

Wilgoć 

analityczna Wa 

[%] 

Części lotne 

Vdaf [%] 

Popiół Aa 

[%] 

Ciepło 

spalania Qs
a 

[J/g] 

Wartość 

opałowa Qi
a 

[J/g] 

1 9,48 64,20 23,1 17 877 16 839 

2 14,46 57,52 10,5 20 127 18 814 

3 15,10 57,68 9,5 20 009 18 653 

4 15,00 60,77 18,1 17 115 15 861 

5 15,55 60,71 14,6 18 278 16 917 

6 13,17 64,14 14,1 20 457 18 916 

7 12,91 64,47 15,3 19 596 18 072 

8 15,15 58,89 17,2 17 737 16 375 

9 14,90 59,71 18,3 17 461 16 119 

10 13,05 61,20 16,2 17 698 16 457 

11 13,09 60,79 15,9 18 354 17 143 
a stan analityczny 
daf stan suchy i bezpopiołowy 

Badane węgle brunatne cechują się zawartością wilgoci analitycznej na poziomie 

13-15%, z wyjątkiem pierwszego węgla, który zawierał poniżej 10% wilgoci w próbce 

analitycznej. Jest to stosunkowo niska zawartość wilgoci, w przypadku węgli brunat-

nych, co pozytywnie wpływa na wartość opałową paliwa i jakość spalania.  

Zawartość części lotnych w badanych próbkach zmieniała się od 41% do 65%. 

Analizowane próbki charakteryzowały się zawartością popiołu w bardzo szerokich 

granicach: od 9,5% (próbka nr 3) do 23,1% (próbka nr 1). Wartość tego parametru 

związana jest z obecnością substancji mineralnej w wyjściowych próbkach węgla, 

która była istotnie różna.  

W tabeli 3 zestawiono wyniki analiz zawartości rtęci całkowitej w węglach brunatnych. 

Tabela 3. Wyniki analizy zawartości rtęci całkowitej w węglach brunatnych  

Numer próbki Zawartość rtęci całkowitej w stanie analitycznym [µg/kg] 

1 353,16 
2 228,54 
3 300,25 
4 333,88 
5 288,94 
6 282,09 
7 319,41 
8 114,59 
9 115,17 
10 137,13 
11 131,22 
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Zawartość rtęci całkowitej w próbkach analitycznych węgli brunatnych wahała się 

w zakresie od 115 do 353 µg/kg. 

Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących paliwa kopalne jest 

wartość opałowa. Parametr ten decyduje o potencjale energetycznym danego węgla. 

Obecność balastu, takiego jak wilgoć czy substancja mineralna, przyczynia się do 

obniżenia wartości opałowej paliwa.  

Węgle brunatne wykorzystywane do celów energetycznych powinny cechować się 

jak najwyższymi wartościami tego parametru. W przypadku badanych węgli wartość 

opałowa mieściła się w zakresie od 15 861 J/g do 18 916 J/g. 

 

Rysunek 3. Zależność zawartości rtęci od wartości opałowej w węglach brunatnych  

Na rysunku 3 przedstawiono wyniki oznaczenia rtęci odniesione do wartości opało-

wej. Nie można zauważyć statystycznie istotnego trendu pomiędzy tymi parametrami. 

Brak korelacji między zawartością rtęci, a wartością opałową może być wynikiem 

dystrybucji rtęci pomiędzy część organiczną i mineralną, a zawartość tej drugiej zwią-

zana jest z lokalizacją próbki w złożu oraz metodyką pobierania. 

Na rysunku 4 przedstawiono wartości wskaźnika będącego ilorazem zawartości 

rtęci do wartości opałowej. Wartość tego parametru pokazuje potencjał emisji rtęci 

w odniesieniu do jednostki wartości opałowej węgla brunatnego. Dla badanych węgli 

parametr ten mieści się w zakresie od 0,006 g/GJ dla próbki nr 8 do 0,020 g/GJ dla 

próbek nr 1 i 4.  
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Rysunek 4. Parametr charakteryzujący zawartość rtęci do wartości opałowej  

 

Rysunek 5. Wykres rozkładu zawartości rtęci w węglach brunatnych względem ilości siarki  

Na rysunku 5 przedstawiającym zależność zawartości rtęci od zawartości siarki, gdy 

odrzucimy dwa punkty pomiarowe z zawartością siarki poniżej 0,5%, można zauważyć 

dodatnią korelację (R
2 
= 0,5537) pomiędzy zawartością rtęci i zawartością siarki. Dwie 

odbiegające od trendu próbki pochodzą z jednego złoża, dość istotnie różniącego się od 

pozostałych. Dodatnia korelacja pozostałych 9 próbek wskazuje na powiązanie rtęci 

z siarką, najprawdopodobniej pirytową. Jest to fakt raportowany w wielu publikacjach 

m.in. [13, 14]. 
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Rysunek 6. Zależność zawartości rtęci w węglach brunatnych od zawartości popiołu  

Na rysunku 6 przedstawiona została zależność pomiędzy zawartością rtęci, a zawar-

tością popiołu w badanych próbkach węgli brunatnych. W zbiorze 11 próbek można 

wyodrębnić dwie oddzielne populacje. Pierwsza (próbki nr 1-7) obejmuje próbki, dla 

których widać wyraźną zależność pomiędzy zawartością rtęci a zawartością popiołu. 

Świadczy to o występowaniu rtęci związanej z substancja mineralną. Natomiast 

pozostałe próbki (nr 8-11) wykazują odwrotny trend: ze wzrostem zawartości popiołu 

nieznacznie maleje zawartość rtęci. Najprawdopodobniej w przypadku tych próbek 

większość rtęci jest związana z substancją organiczną węgla.  

4. Podsumowanie  

Wyniki badań 11 próbek węgli brunatnych pobieranych z polskich złóż tego paliwa 

wskazują, że zawartość rtęci w badanych próbkach wahała się od 115 do 353 µg/kg. 

Natomiast zawartość rtęci odniesiona do wartości opałowej zmieniała się w zakresie od 

0,006 do 0,020 g Hg/GJ. 

Pomiędzy zawartością rtęci, a siarki całkowitej daje się zauważyć dodatnią kore-

lację świadczącą o powiązaniu rtęci ze związkami siarki, najprawdopodobniej pirytem. 

W przypadku dwóch próbek pochodzących z innego złoża, charakteryzującego się 

niską zawartością siarki (poniżej 0,5%) zaobserwowano dużą zawartość rtęci (około 

300 µg/kg), co istotnie różnicuje te próbki od pozostałych. 

Analizując zależności zawartości rtęci z zawartością popiołu można wyodrębnić 

dwie populacje. Próbki węgli brunatnych nr 1-7 cechowały się dodatnią korelacją 

zawartości rtęci i popiołu świadczącą o występowaniu rtęci związanej z substancją 

mineralną. W drugiej populacji, do której należały próbki nr 8-11, zaobserwowano 

odwrotny trend. Wraz ze wzrostem zawartości popiołu w próbce nieznacznie maleje 

zawartość rtęci. Najprawdopodobniej w przypadku tych próbek dominuje powiązanie 

rtęci z substancją organiczną węgla. 

Przeprowadzone badania mają charakter wstępny. Niewielka ilość danych pozwala 

jedynie wysnuć szacunkowe wnioski. Przedstawione wyniki korelacji zawartości rtęci 
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z typowymi parametrami polskich węgli brunatnych nie pozwalają na jednoznaczne 

stwierdzenia, ale mogą być podstawą do dalszych badań. Planowana jest kontynuacja 

prac badawczych w tym obszarze na większej ilości próbek. 

Uwagi ogólne 

Badania zostały wykonane w ramach wsparcia finansowego subwencji badawczej 

AGH 16.16.210.476 
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Badania wstępne korelacji pomiędzy typowymi parametrami polskich węgli 

brunatnych, a zawartością w nich rtęci 

Streszczenie  

Rtęć jest pierwiastkiem toksycznym naturalnie występującym w przyrodzie. Obecność tego pierwiastka 

w przyrodzie jest wynikiem zjawisk naturalnych, a także skutkiem działalności człowieka. Spalanie węgli 

jest drugim co do wielkości źródłem antropogenicznej emisji tego pierwiastka do atmosfery.  

Celem pracy była próba znalezienia ewentualnych korelacji pomiędzy rutynowymi parametrami 

charakteryzującymi polskie węgle brunatne a zawartością w nich rtęci. Parametrami węgli, które brano pod 

uwagę były wyniki analizy elementarnej i technicznej. 

Analizę techniczną i elementarną 11 badanych próbek węgla brunatnego wykonano zgodnie z normami PN 

ISO, natomiast zawartość rtęci całkowitej wyznaczano metodą spektrometrii absorpcji atomowej 

korzystając z analizatora DMA-80, Milstone. 

Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić, że zawartość rtęci nie koreluje statystycznie istotnie z wartością 

opałową. W przypadku zależności zawartości rtęci i siarki dla większości próbek można zauważyć 

dodatnią korelację między tymi parametrami. Analiza zależności zawartości rtęci od zawartości popiołu 

wykazała, dwie odrębne populacje. Dla jednej z nich zawartość rtęci i popiołu wykazywała dodatnią 

korelację, a dla drugiej ujemną. Na zawartość popiołu oraz siarki w badanych próbkach może mieć sposób 

poboru próbek praz samo umiejscowienie badanych złóż.  

Uzyskane wyniki mają charakter wstępny i będą kontynuowane w celu poznania wpływu składu 

chemicznego spalanego węgla brunatnego na zachowanie się rtęci w aspekcie ograniczenia jej emisji do 

atmosfery.  

Słowa kluczowe: rtęć, węgiel brunatny, korelacja 

Preliminary research of the relationship between the parameters of Poland lignite 

and their mercury content 

Abstract  

Mercury is a chemical element recognized as one of the most toxic naturally occurring elements. Presence 

of this element in nature is a result of natural phenomena, as well as a result of anthropogenic activities 

Coal combustion is the second largest source of anthropogenic mercury emission to the atmosphere. 

The aim of the study is to find possible correlations between the routine parameters characterizing Polish 

lignite and their mercury content. The carbon parameters selected for the interpretation were elemental 

analysis and technical analysis. 

Technical and elemental analysis of 11 tested lignite samples was performed in accordance with PN ISO 

standards, while the total mercury content was determined by atomic absorption spectrometry using the 

DMA-80 Milstone analyzer. 

The obtained results indicate that the mercury content does not statistically correlate with the calorific 

value. In the case of the relationship between mercury and sulfur content, a positive correlation between 

these parameters can be noticed for most samples. The analysis of the dependence of mercury content on 

the ash content showed two separate populations. For one of them, the mercury and ash content showed 

a positive correlation, and for the other - a negative one. The ash and sulfur content in the tested samples 

may be influenced by both the sampling method and the location of the tested deposits. 

The taken research is preliminary and will be continued in order to understand the influence of the 

chemical composition of the burned lignite on the behavior of mercury during emissions to the atmosphere. 

Keywords: mercury, lignite, correlation 
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Występowanie trendów clean label i zero waste 

w strategiach produkcji żywności  

1. Wprowadzenie  

Już od dziesięciu lat eksperci przestrzegają, że każdego roku na świecie marnuje się 

około 1,3 mld ton żywności (Raport ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa, 2011). Jest to 

jeden z głównych, a zarazem bardzo poważnych współczesnych problemów cywiliza-

cyjnych. Problem ten dotyka całe społeczeństwo, dlatego podejmowane są szeroko 

zakrojone działania, które mają na celu złagodzenie skutków marnotrawstwa żywności. 

Idea zero waste (ang. brak odpadów) jest odpowiedzią na szkody w środowisku spowo-

dowane właśnie takim stylem gospodarowania żywnością. Głównym jednak obciąże-

niem dla natury jest przetwórstwo spożywcze, które w największym stopniu produkuje 

odpady, podczas gdy tylko nieznaczna ich część jest odzyskiwana i ponownie wyko-

rzystywana przez ich wytwórcę. Przewodnią koncepcją wspomnianego trendu jest 

przede wszystkim dbanie o środowisko przyrodnicze, a także zagospodarowanie odpadów 

z produkcji spożywczej w taki sposób, aby mogły być wtórnie wykorzystywane zarówno 

przez ludzi jak i zwierzęta. 

 Kolejnym powszechnym, a przyjaznym dla środowiska, trendem, który rozwija się 

jest clean label (ang. czysta etykieta). Podejście to skupia się na tym, aby etykieta 

produktów spożywczych była możliwie prosta, a skład recepturowy ograniczony do 

minimum dodatków. Ideą tego trendu jest to, by produkty i ich składniki były bardziej 

naturalne. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na wysoką 

jakość produktów spożywczych i przejrzystość w produkcji żywności oraz na odpo-

wiednie ich oznakowanie.  

Celem niniejszej pracy był przegląd doniesień naukowych opisujących rozwiązania, 

które znalazły zastosowanie w przedsiębiorstwach spożywczych, a także wyodręb-

nienie z nich tych, które spełniają kryteria dotyczące działań typu zero waste lub clean 

label. Szczególną uwagę skupiono przede wszystkim na problemie bezpieczeństwa 

żywności oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności wraz z prezentacją innowacyj-

nych metod zagospodarowywania i recyklingu odpadów. Poruszono również temat 

dotyczący clean label przez znane firmy spożywcze oraz podjęcia przez nich konkretnych 

działań, obejmujących zarówno przetwórstwo na skalę lokalną, jaki i międzynarodową. 
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Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

www.up.lublin.pl. 
2 justyna.libera@up.lublin.pl, Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż, Wydział Nauk o Żywności 
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mailto:skn.food.control@gmail.com
mailto:justyna.libera@up.lublin.pl
http://www.up.lublin.pl/


 

Występowanie trendów clean label i zero waste w strategiach produkcji żywności 

 

187 

2. Problem marnowania żywności oraz narastającej ilości odpadów 

na całym świecie  

Rozwój cywilizacyjny, który bardzo ściśle wiąże się z konsumpcyjnym stylem życia 

powoduje, iż na świecie znacznie wzrasta poziom ilości posiadanych przez konsu-

mentów dóbr materialnych. Zjawisko to przyczynia się do generowania coraz większej 

ilości odpadów, a one z kolei stanowią poważny problem dla całego ekosystemu [1]. 

Problem odpadów gromadzących się w miastach staje się dość poważny i dotyczy on 

w dużym stopniu metropolii miejskich, które w największym stopniu są skoncentro-

wane na procesie konsumpcji oraz produkcji. Skutkiem nagromadzenia się zbyt dużej 

ilości odpadów, szczególnie spożywczych, jest proces marnotrawienia żywności [2]. 

Kraje rozwinięte produkują coraz większą ilość odpadów, a ich dług względem 

środowiska rośnie. Z roku na rok nasza planeta jest coraz bardziej zanieczyszczana 

odpadami, które w ogromnych ilościach produkujemy na co dzień. Dlatego też należy 

zastanowić się nad ich zmniejszeniem oraz metodami ich zagospodarowania [3]. Według 

danych ONZ około 820 mln ludzi na świecie cierpi w powodu głodu, a jednocześnie 

dane te wskazują, że każdego roku na świecie około 1,3 mld ton żywności jest wyrzu-

cana na śmieci. Dane, które zostały opublikowane przez CBOS oraz Eurostat [2019] 

pokazują, że w Unii Europejskiej każdego roku marnowanych jest około 100 mln ton 

żywności, z czego aż 10 mln ton strat jest generowanych tylko i wyłącznie w Polsce 

[4]. Według danych GUS na jednego mieszkańca Polski przypada około 303 kilo-

gramów odpadów komunalnych, najwięcej w województwach: dolnośląskim (361 kg), 

zachodniopomorskim i śląskim (po 355 kg) oraz lubuskim (346 kg). Do województw, 

które w najmniejszym zaś stopniu wytwarzają odpady należy między innymi: święto-

krzyskie (184 kg), lubelskie (196 kg) i podkarpackie (210 kg) [1]. Badania pokazały, iż 

najwięcej odpadów generowanych jest z sektora gastronomii oraz gospodarstw domo-

wych, a największy udział w strukturze produktów, które nie zostały spożyte, zajmują 

warzywa, owoce, mięso i przetwory mięsne, nabiał oraz pieczywo. Zmarnowana 

żywność generuje skutki, które można rozpatrywać w trzech podstawowych aspektach: 

społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Problem ekonomiczny w dużej mierze 

wiąże się ze stratami finansowymi. Konsekwencje, które rozpatrywane są pod kątem 

wymiaru społecznego obejmują między innymi zjawisko marnowania żywności, które 

jest jednocześnie ściśle połączone z problemem panującego na całym świecie głodu. 

Konsekwencje ekologiczne jakie niesie za sobą to bardzo niepokojące zjawisko wiążą 

się zaś z niekorzystnym wpływem na środowisko, m.in. zwiększenie ilości gazów 

cieplarnianych w atmosferze oraz niepotrzebne zużycie wody i energii w procesie 

produkcyjnym [4]. 

3. Założenia koncepcji zero waste  

 Podstawą do tworzenia nowych ideologii, których celem jest przede wszystkim 

minimalizacja skali negatywnego zjawiska, jest brak skutecznego systemu zarządzania 

odpadami oraz brak dystrybucji żywności do regionów (głównie krajów afrykańskich), 

gdzie jej brakuje. Przykładem takiego nurtu jest między innymi ruch zero waste, który 

przede wszystkim zakłada zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów [4].  

W 2002 roku powołano organizację Zero Waste International Alliance 

(www.zwia.org), która zajęła się problematyką redukcji odpadów. Organizacja ta 
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podała w 2004 roku oficjalną definicję terminu zero waste, jako „etyczną, ekono-

miczną, skuteczną i przyszłościową koncepcję, dzięki której ludzie mogą zmienić swój 

styl życia i zwyczaje na takie, które naśladują cykle naturalne, gdzie wszystkie wyrzucane 

materiały są zaprojektowane tak, by stać się zasobami, z których mogą skorzystać inni. 

Zero Waste oznacza projektowanie produktów i procesów oraz zarządzanie nimi 

w celu systematycznego zmniejszania ilości i toksyczności odpadów i materiałów, 

zachowywania i odzyskiwania wszystkich zasobów oraz unikania ich spalania bądź 

składowania. Implementacja Zero Waste doprowadzi do całkowitego wyeliminowania 

przedostawania się do gleby, wody i powietrza szkodliwych substancji, które zagrażają 

zdrowiu Ziemi, ludzkości, zwierząt i roślin. Zero Waste oznacza rezygnację z podejścia 

polegającego na unieszkodliwianiu odpadów na rzecz zarządzania zasobami. Jeśli 

produktu nie da się wykorzystać ponownie, naprawić, odbudować, zmodernizować, 

odnowić, odsprzedać, poddać recyklingowi lub kompostowaniu, należy ograniczyć 

jego dostępność, przeprojektować lub wycofać z produkcji” (www.zwia.org).  

Trend zero waste jest podejściem, które polega na reorganizacji życia tak, aby 

wszystkie produkty mogły być znów w pełni wykorzystane. Podstawowym założeniem 

takiego rodzaju podejścia jest przede wszystkim możliwość ponownego wykorzystania 

wszystkich wcześniej zużytych materiałów przez inne jednostki, służąc jako zasoby [5, 6]. 

Ten proekologiczny trend został wyraźnie zaakcentowany na przełomie 2008 i 2009 

przez amerykankę Bea Johnson, która publikowała regularnie na swoim blogu Zero 

Waste Home (www.zerowastehome.com) swoje codzienne życie zgodnie z zasadą zero 

waste, a więc tak zarządzając swoim gospodarstwem domowym, by produkować 

jedynie znikomą ilość śmieci domowych. 

Hierarchia zero waste jest to zestaw procesów, które przede wszystkim mają na celu 

ochronę środowiska naturalnego, uwzględniając szerszą perspektywę niż powszechnie 

znana hierarchia sposobów postępowania z odpadami. Reguły zero waste kładą szcze-

gólny nacisk na to w jaki sposób należy postępować, aby unikać w jak najmniejszym 

stopniu powstawania odpadów, co może w późniejszym czasie doprowadzić do wyeli-

minowania potrzeby prowadzenia samej gospodarki odpadami. Do głównych założeń 

tej hierarchii postępowania z surowcami według koncepcji zero waste zalicza się między 

innymi: unikanie generowania odpadów i ochronę surowców, wspieranie cyklicznego 

wykorzystywania surowców oraz tworzenie zachęt do eliminowania marnotrawstwa, 

przemysłowe projektowanie produktów, które będzie można ponownie wykorzystać 

oraz zawrócić do obiegu , utrzymanie funkcji i wartości produktów w maksymalnie 

długim okresie, a także recykling pozostałości w sposób bezpieczny dla środowiska 

i blisko miejsc powstawania [7]. 

Istnieją trzy wersje zasad tej idei: 3R, 5R oraz 8R. Pierwsza podstawowa z nich 

opiera się między innymi na takich hasłach jak: reduce, reuse i recycle, czyli: redukcji, 

ponownym wykorzystaniu oraz recyklingu. Głównym ich celem jest wielokrotne wyko-

rzystanie rzeczy na wiele sposobów, ograniczenie kupowania artykułów w opakowa-

niach, a zamiast tego zastąpienie je własnymi domowymi słoikami, pojemnikami czy 

materiałowymi torbami na owoce bądź warzywa. Istotny dla tej idei jest minimalizm, 

a więc rezygnowanie z wielu zbędnych produktów [3]. Prekursorem tej idei była znana 

firma motoryzacyjna Subaru, która w roku 2004 osiągnęła swój zamierzony cel, 

którym było zero odpadów na składowiskach. Aby osiągnąć poziom zero waste, trzeba 
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przejść kilka etapów. Pierwszym krokiem do wdrożenia koncepcji jest określenie, 

w jakim stopniu w przedsiębiorstwie stosowana jest metoda recyklingu [6]. 

Powszechny trend w dobie dzisiejszych czasów, gdzie rządzi przede wszystkim 

konsumpcjonizm i nadmierna produkcja odpadów jest bardzo dużym wyzwaniem dla 

społeczeństwa. Większość ludzi w obecnym życiu przyzwyczaiła się do wygód i dóbr 

materialnych, dlatego też ważnym elementem jest wprowadzenie tej idei już od naj-

młodszych lat i przedstawienie jej jako modną, skuteczną oraz bardzo potrzebną [3]. 

W Polsce koncepcję zero waste wprowadzono między innymi w firmie Unilever. 

W roku 2010 firma ta wyprodukowała w Polsce ponad 15 tysięcy ton odpadów, gdzie 

do recyklingu oraz odzysku przekazano 96,98%, 0,02% unieszkodliwiono, a tylko 3% 

wywieziono na składowiska. Nowoczesne technologie, które bardzo często są wdrażane 

w firmach umożliwią wykorzystanie odpadów poprzez ich regenerację, odzyskiwanie 

składników lub wtórne wykorzystanie energii powstającej podczas spalania [6]. 

Kolejną koncepcją gospodarczą, która zmierza do racjonalnego wykorzystywania 

zasobów oraz ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne jest 

gospodarka o obiegu zamkniętym. Zgodnie z tą koncepcją produkty oraz materiały czy 

surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwa-

rzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Możemy więc zauważyć, 

iż koncepcja ta jest podejściem dużo szerszym i nie skupia się tylko na problemie 

powstawania odpadów oraz ich odzysku i recyklingu, ale również jest ideą innowa-

cyjną, gdyż w swych założeniach niweluje problem konieczności gospodarowania 

odpadami [7]. 

4. Gospodarka odpadami pochodzącymi z sektora przetwórstwa żywności 

4.1. Zanieczyszczenia oraz odpady występujące w przetwórstwie spożywczym 

Przemysł spożywczy charakteryzuje się przede wszystkim tym, że ze względu na 

znaczne rozproszenie oraz rozdrobnienie prowadzonej przez siebie działalności emitują 

bardzo dużą ilość zanieczyszczeń [8]. 

Nieuniknioną rzeczą jest tworzenie się ubocznych produktów, które w największym 

stopniu wytwarzane są przez sektor spożywczy podczas produkcji oraz przetwarzania 

surowców żywnościowych. Dzieje się tak mimo tego, iż większość producentów dąży 

do tego, aby ich produkcja była bezodpadowa, czyli taka, która nie pozostawiałaby po 

sobie żadnych odpadów [9]. 

Najbardziej uciążliwym rodzajem odpadów są odpady powstające podczas przetwa-

rzania żywności, wynika to bowiem z ich okresowego występowania w bardzo dużych 

ilościach, a także ich zróżnicowaniu zarówno fizycznemu jak i chemicznemu. Przemysł 

spożywczy w dużej mierze również eksploatuje oraz zużywa dość dużo wód po-

wierzchniowych i podziemnych. W zależności od rodzaju branży spożywczej mamy 

do czynienia z różnym stopniem oddziaływania tego sektora na środowisko naturalne. 

Spośród wszystkich grup niewielki ujemny wpływ na środowisko wywierają takie 

branże jak: przemysł zbożowo-młynarski oraz produkujący koncentraty spożywcze. 

Natomiast do przemysłów, które bardzo negatywnie wpływają na nasze otoczenie 

możemy między innymi zaliczyć: przemysł cukrowniczy, mleczarski, napojowy, mięsny 

i owocowo-warzywny [8]. Największy odsetek generowanych odpadów oraz niewy-

korzystanych surowców jest widoczny podczas przetwarzania buraków cukrowych jak 
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również podczas wytwarzania skrobi ziemniaczanej czy produkcji olejów roślinnych 

i serów. Nieodłącznym elementem podczas produkcji żywności jest powstawanie 

odpadów [10]. 

Przemysł spożywczy wykorzystuje w procesach produkcji bardzo duże ilości wody, 

do umycia 1 m
2
 powierzchni użytkowej zużywa się 3-5 dm

3
 wody. W roku 2012 

całkowite zużycie wody w działach, gdzie produkowane są artykuły spożywcze oraz 

napoje wynosiło 102,2 hm
3
 [8]. Nieustanny rozwój przemysłu spożywczego wiąże się 

nie tylko z powstawaniem coraz to nowych produktów, ale również wiąże się to 

z wytworzeniem coraz większej ilości różnego rodzaju pozostałości poprodukcyjnych. 

Niewykorzystane produkty uboczne mogą stanowić zagrożenie zarówno dla zakładów 

przemysłowych, ale również dla naszego środowiska, które jest stale zanieczyszczane. 

Uboczne produkty przemysłu spożywczego mogą jednak być wykorzystywane do 

dalszych procesów i mogą stanowić ciągle cenny surowiec do pozyskiwania związków, 

które przy dotychczasowym poziomie techniki nie były wykorzystywane, a dziś 

w związku z dokonującym się postępem naukowo-technicznym mogą nim być. Dlatego 

też obserwuje się powstawanie nowych technologii oraz kierunków zagospodarowania 

ubocznych produktów [9]. Zdecydowanie większa część odpadów pochodząca z prze-

mysłu spożywczego poddawana jest procesom odzysku (92,4%), 4,8% wytworzonych 

odpadów jest magazynowanych, zaś 2,8% utylizowanych [8]. 

4.2. Innowacyjne metody zagospodarowywania i recyklingu odpadów 

W ciągu ostatnich lat możemy zaobserwować ciągły wzrost produkcji nowych 

artykułów spożywczych, wiąże się to też bowiem z nieustanną potrzebą opraco-

wywania oraz wdrażania innowacyjnych metod ich recyklingu. Jednym z przykładów 

najnowszych metod recyklingu jest między innymi wytworzenie tafli gładkiego szkła, 

które powstaje ze zużytych soczewek. Kolejnym przykładem jest recykling butelek 

PET, które po przetworzeniu ich na regranulat są składnikiem opakowań, bluz 

polarowych czy części samochodowych [1]. 

Aby zapewnić ekologiczną produkcję w danym przedsiębiorstwie, a także uzyskać 

związane z tym oszczędności i osiągnąć status firmy innowacyjnej, wszystkie ogniwa 

łańcucha powinny jak najbardziej ograniczać negatywny wpływ na nasze środowisko. 

Takim przykładem jest między innymi firma DuPont, która jest jednym z najwięk-

szych koncernów chemicznych na świecie. Dzięki podjęciu przez nią określonych 

działań udało się jej zredukować aż 36 700 t odpadów do zera. Kolejnym przykładem 

może być również firma PepsiCo, która w wyniku wprowadzenia strategii „zero 

odpadów” w całym łańcuchu dostaw w ciągu dwóch lat zmniejszyła zużycie energii 

o 7,3%, składowanie odpadów o 88% oraz zużycie wody o 14,6%. Wprowadzenie tej 

koncepcji wiąże się z korzyściami zarówno dla społeczności oraz środowiska, ale także 

dla firmy i jej kooperantów. Czas wdrożenia omawianej koncepcji wynosi od kilkunastu 

miesięcy do kilku lat, a rozwiązania stosowane w firmach są podobne [6]. W Polsce tę 

ideę rozpowszechnia także Fundacja „Alter Eko”, która w ramach tego organizuje targi 

„Zero Waste” odbywające się w Warszawie [11]. 

Wiele wyspecjalizowanych przedsiębiorstw na terenie całego kraju w profesjonalny 

sposób zajmuje się zarówno odbiorem jak i transportem a następnie unieszkodli-

wianiem odpadów. Takim przedsiębiorstwem jest na przykład firma Struga S.A , która 

wdrożyła innowacyjne rozwiązanie w zakresie zagospodarowania odpadów. Materiały 
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będące efektem procesu utylizacji wykorzystywane są bowiem do produkcji energii 

zielonej, a powstały ze spalania popiół do produkcji nawozu polepszającego właści-

wości gleb. Zaproponowana przez tę firmę metoda ma przede wszystkim charakter 

bezodpadowy [12]. 

Kolejnym przykładem metody jakie wiele firm wprowadza, aby zmniejszyć ilość 

wytwarzanych odpadów jest metoda FIFO (ang. first in-first out). Głównym 

założeniem metody FIFO, czyli inaczej ,,pierwsze przyszło, pierwsze wyszło” jest to, 

iż zapasy nabyte bądź wyprodukowane w pierwszej kolejności będą sprzedawane także 

jako pierwsze. Zastosowanie tej metody prowadzi między innymi do obniżenia wartości 

rozchodu zapasów, a to wiąże się ściśle z obniżeniem kosztów i zwiększeniem wyników 

finansowych [13]. 

Można zaobserwować coraz to większą świadomość wśród konsumentów na temat 

problemu marnowania żywności, dlatego też wiele osób decyduje się na wprowadzenie 

systemu zero waste w swoim życiu codziennym. Prowadzą one wtedy swoje gospo-

darstwa domowe w taki sposób, by generowało minimalną ilość odpadów. Niedawno 

w Polsce powstała także unikalna metoda, która została nazwana technologią mecha-

niczno-cieplnego przetwarzania odpadów, która polega na sterylizacji odpadów, powo-

dując tym samym, iż stają się one suche. W przyszłości do procesów recyklingu będziemy 

wykorzystywać również różnego rodzaju mikroorganizmy. W roku 2016 odkryto 

i skonstruowano również specyficzną baterię, która ma zdolności do utylizacji PET [1]. 

W dobie tak rozwiniętej technologii powstają także grupy, które promują dany styl 

życia. Do takich grup należy między innymi Polskie Stowarzyszenie Zero Waste 

(www.zero-waste.pl), które zrzesza społeczność, ponad 28 tysięcy użytkowników, 

którzy promują styl życia zero waste. Najważniejszym sensem działania tej społecz-

ności jest przede wszystkim motywowanie innych członków do życia zgodnie z tą 

koncepcją. Społeczność ta również edukuje innych i dzieli się różnymi różnego rodzaju 

sposobami, których najważniejszym celem jest naprawianie zniszczonych rzeczy i ich 

odzysk, aby mogły one spełniać funkcje artykułów wielokrotnego użytku [5]. Wiele 

znanych firm postanowiło także w swojej organizacji działalności wprowadzić techno-

logię MBP, czyli inaczej mechaniczno-biologiczne przetwarzanie. Jest to bowiem 

technologia, która zajmuje się przetwarzaniem zmieszanych odpadów, ich podstawowym 

celem jest wydzielenie frakcji nadających się do odzysku, w tym również recyklingu 

oraz przetworzenie pozostałych odpadów przed składowaniem [7]. 

5. Trend clean label w przetwórstwie spożywczym 

5.1. Idea czystej etykiety 

Etykieta stanowi integralną składową produktu, konsumenci coraz częściej chcą 

znać nie tylko cenę, ale także chcą wiedzieć skąd pochodzą surowce wykorzystane do 

wytworzenia produktów oraz z czego dokładnie składa się dany produkt [14]. Zdecy-

dowana większość konsumentów bardzo dużą uwagę zwraca przede wszystkim na 

naturalny charakter żywności, jak najmniejszy stopień jej przetworzenia oraz prosty 

skład. Dlatego też producenci chcąc wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom coraz częściej 

wytwarzają takie artykuły i odpowiednio je oznakowują. Oświadczenia, które znajdują 

się na etykietach takich produktów powinny być zgodne ze stosowanymi przepisami, 

które dotyczą znakowania [15]. 
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Od kilku lat możemy zaobserwować na rynku spożywczym nowy trend odnoszący 

się do znakowania produktów, tak zwany clean label, czyli inaczej czysta etykieta. 

Dzięki niemu coraz więcej producentów żywności dąży do umieszczenia na swoich 

etykietach treści jasnych oraz zrozumiałych dla konsumentów, dodatkowo jeszcze 

ograniczają do ilości minimalnych bądź całkowicie eliminują stosowanie substancji 

dodatkowych, które wykorzystywane są podczas produkcji poszczególnych rodzajów 

produktów. Z punktu widzenia interesów konsumenta idea ta jest godna uwagi oraz 

zasługuje na pochwałę, gdyż skupia się na najwyższej jakości wytwarzanych produktów, 

które dostępne są na naszym rynku jak również na przejrzystości podczas ich produkcji 

i odpowiednim ich oznakowaniu. Jednak pojęcie jakim jest clean label nie jest 

sformalizowanie prawnie, oznacza to bowiem to, iż dla niektórych takie produkty będą 

kojarzyły się z artykułami naturalnymi lub organicznymi, zaś dla innych mogą to być 

produkty naturalne, ale o bardziej korzystnym profilu żywieniowym [16]. 

Idea czystej etykiety jest ruchem prokonsumenckim, który nawołuje między innymi 

do powrotu prawdziwej, naturalnej żywności oraz pełnej przejrzystości, a także auten-

tyczności w stosunku do użytych surowców podczas produkcji oferowanych później 

artykułów spożywczych. Głównym założeniem jakim kieruje się ten trend jest natural-

ność produktów. Przyjmuje się, że takie produkty spożywcze nie powinny zawierać 

żadnych sztucznych czy syntetycznych dodatków kolorystycznych, smakowych lub 

strukturalnych. 

Pojęcie czystej etykiety jest przede wszystkim rzetelną deklaracją producenta, która 

potwierdza, iż tworzy on w sposób koncepcyjny, a zatem produkuje i sprzedaje artykuły 

w pełni odpowiadające współczesnym trendom w żywności. Oferowane przez niego 

produkty, które możemy znaleźć na półkach sklepowych są naturalne, bez sztucznych 

barwników, środków konserwujących lub wzmacniaczy smaku. Na tego typu etykietach 

nie znajdziemy skomplikowanych nazw sztucznych lub syntetycznych dodatków. 

Powinny one charakteryzować się jak najkrótszą listą składników, które są w jak naj-

mniejszym stopniu przetworzone i są produkowane ze względu na istniejące możli-

wości metodami, które są zbliżone do tradycyjnych. Idea ta jest bardzo przyjazna 

potencjalnym konsumentom przede wszystkim z uwagi na jej założenia oraz ustaloną 

koncepcję. Konsument wybierając taki produkt ma bowiem pewność że jego skład jest 

relatywnie prosty, a wszelkie użyte do jego wyprodukowania składniki są pochodzenia 

naturalnego [17]. 

5.2. Sposoby „oczyszczania” etykiet przez producentów  

Coraz więcej znanych i cenionych firm, aby zyskać przychylność swoich potencjal-

nych klientów, którzy wraz z upływem czasu stali się coraz bardziej wrażliwi i świadomi 

rozpoczęło „globalne czyszczenie” swoich produktów oraz etykiet, na których były 

przedstawione składniki, które wzbudzały dużą niechęć wśród wielu kupujących. Jest 

to często powszechnie wykorzystywany zabieg marketingowy, aby zwrócić uwagę na 

konkretne grupy produktów, które skierowane są do konkretnych ich odbiorców. Na 

naszych półkach sklepowych pojawia się coraz więcej produktów, które na swoich 

etykietach noszą wyraźną informacje, że nie zawierają barwników czy konserwantów. 

Jedyną wadą usuwania z produktów stosowanych dotychczas dodatków pociąga za 

sobą spore koszty finansowe. Dlatego też zazwyczaj takie produkty są droższe od tych 

które były wytworzone na drodze produkcji, gdzie w większości stosowane były 
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surowce pochodzenia syntetycznego. Niełatwo także uzyskać tak intensywne barwy, 

jak w przypadku barwników syntetycznych lub aromatów. Powoduje to konieczność 

stosowania większych dawek surowca, co także wiąże się z dodatkowymi kosztami, 

a nie zawsze przynosi zamierzone wcześniej efekty [17, 18]. 

Większą część substancji dodatkowych możemy zastąpić ich „naturalnymi” odpo-

wiednikami. W dzisiejszych czasach coraz częściej możemy usłyszeć o żywności bar-

wiącej bądź barwnikach, które pozyskiwane są głównie z owoców oraz warzyw, które 

posiadają intensywna barwę. Do takich artykułów możemy między innymi zaliczyć 

buraka czerwonego, szpinak czy marchewkę. W przemyśle piekarniczym natomiast 

obserwuje się od jakiegoś czasu zastępowanie gotowych polepszaczy, które w swoim 

składzie zawierają substancje dodatkowe, preparatami enzymatycznymi, które pozy-

tywnie wpływają na właściwości organoleptyczne wytworzonego produkty, ale również 

podczas procesu pieczenia ulegają degradacji z uwagi na swój białkowy charakter [16]. 

Badania wskazują, iż tworzenie produktów spełniających koncepcje czystej etykiety 

pomagają klientom podczas dokonywania świadomych decyzji w trakcie robienia 

zakupów oraz wyboru najlepszych produktów spełniających ich potrzeby żywieniowe. 

Coraz więcej takich producentów upatruje możliwość swojego sukcesu rynkowego 

poprzez wychodzenie naprzeciw potrzeb, jakie ma współczesne społeczeństwo. Mody-

fikują oni bowiem skład swoich produktów dzięki usunięciu z nich substancji dodatko-

wych zastępując je naturalnymi składnikami. Czasami możemy zaobserwować także 

występowanie na opakowaniach informacji, iż produkty zawierają zmniejszoną ilość 

cukru, soli lub tłuszczu [17]. 

Bardzo częstym przykładem zastępowania substancji dodatkowych ich naturalnymi 

odpowiednikami jest powszechnie używany wzmacniacz smaku E-621, nazywany 

inaczej glutaminianem monosodowym, który zastępowany jest ekstraktem drożdży lub 

hydrolizatami białek roślinnych. Kolejnymi przykładami, które stosowane są przez 

większość producentów żywności jest azotyn sodu, który zastępowany jest suszami 

owocowo-warzywnymi między innymi wyciągiem z selera, suszem aceroli czy suszem 

z cytryny oraz barwniki żywności oznaczone numerami E-100 do E-199 zastępowane 

żywnością barwiącą, do których należą głównie koncentraty z marchwi czy buraka 

czerwonego. Również substancje słodzące, inaczej też zwane słodzikami stołowymi, 

które są syntezowane chemicznie są coraz częściej w dużej mierze wypierane przez 

słodziki pochodzenia naturalnego. Do takich przykładów należą między innymi 

glikozydy stewiolowe otrzymywane z liści rośliny Stevia rebaudiana. Poza takim 

działaniem jak usuwanie z etykiet substancji dodatkowych producenci żywności 

umieszczają w oznakowaniu swojego produktu określenia, które maja wskazywać na 

ich „naturalność” . Coraz większą popularność zyskają także takie określenia jak „bez 

konserwantów”, „tylko naturalne składniki” bądź „100% natury”. Trend clean label 

może być także wykorzystywany jako strategia marketingowa mająca na celu zwięk-

szenie sprzedaży produktów [16]. Pojęcie „czystej etykiety” stanowi niekwestiono-

waną wizytówkę producenta, producent w ten sposób pokazuje, że liczy się 

z wymaganiami konsumentów, którzy są zniechęceni żywnością wysokoprzetworzoną. 

Wśród producentów, którzy w praktyce stosują clean label są między innymi firmy 

z polskim kapitałem takie jak: Bakoma, Bieluch, Mlekpol, Mońki, Grupa Mlekovita 

czy Spomlek [17]. 
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6. Podsumowanie 

W obecnych czasach, w których ludźmi w większości rządzi konsumpcjonizm oraz 

nad-miernie produkują odpady trend zero waste stanowi niezwykle poważne wyzwanie. 

Zawiera on bowiem w sobie głębszą filozofię, której istota sprowadza się do minima-

lizmu w życiu. Nie każdy chce sobie pozwolić na taki minimalizm, dlatego należałoby 

już od najmłodszych lat wprowadzić ideę zero waste do codziennego życia i uczyć 

dzieci świadomego podejścia do zakupów i gospodarowania odpadami, bo to pomoże 

ocalić naszą planetę. Oznacza to przede wszystkim zmianę stylu życia, ale również 

wywieranie wpływu na korporacje, rządy i lokalne gospodarki w celu ograniczenia 

produkcji odpadów, przy jednoczesnej edukacji społeczeństwa. Można zaobserwować 

wśród społeczeństwa coraz większą świadomość, która dotyczy kupowanej przez 

większość osób żywności. Większość konsumentów z coraz częściej ogląda oraz 

analizuje skład i pochodzenie produktów, które na co dzień spożywa. Świadomy 

konsument powinien wybierać zdrową i naturalną żywność, czytać etykiety i rozumieć, 

treść etykiety. Cała koncepcja clean label, a więc czyszczenia produktów ze zbędnych 

dodatków powinna między innymi służyć uproszczeniu procesów technologicznych 

a także jak najbardziej odwzorować produkty podobne do ich pierwotnych wzorców. 

Idea ta zakłada przede wszystkim tworzenie realnych produktów, które korzystnie 

wpływają na nasze zdrowie, artykułów, które są w jak najmniejszym stopniu przetwo-

rzone i zawierają wysokie wartości odżywcze. W czasach wzmożonej rywalizacji, gdy 

wytworzenie podobnego produktu nie zwiększa konkurencyjności firmy, większość 

liderów osiąga swoją pozycję poprzez wprowadzenie w swojej firmie koncepcji „zero 

odpadów” jako element społecznej odpowiedzialności biznesu między innymi dzięki 

innowacyjnym technologiom. 
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Występowanie trendów clean label oraz zero waste w strategiach produkcji żywności 

Streszczenie  

Idee zero waste oraz clean label dość trafnie wpisują się w politykę przedsiębiorstw z sektora 

spożywczego, a także w dużym stopniu wpływają na ochronę środowiska. Celem niniejszej publikacji jest 

zobrazowanie tych idei, ich podstawowych założeń oraz ich wykorzystanie w przemyśle. Wdrożenie 

każdego z wymienionych trendów na rynku nie jest łatwe, gdyż wymaga współpracy oraz aktywnego 

udziału wielu podmiotów, aby mogła ona zadziałać zarówno na gruncie indywidualnym, rodzinnym jak, 

i lokalnym. Należy jednak podkreślić, że wprowadzenie każdej z idei pozwoli na poprawę stanu 

środowiska i doprowadzi do zmniejszenia zanieczyszczenia planety. Będzie to miało również korzystny 

wpływ na zdrowie człowieka, ponieważ poprawie ulegną składy recepturowe żywności poprzez 

ograniczenie wszystkich zbędnych dodatków.  

Słowa kluczowe: zero waste, clean label, przemysł spożywczy, ochrona środowiska 

The occurrence of clean label and zero waste trends in food production strategies 

Abstract 

The ideas of zero waste and clean label quite aptly fits into the policy of companies from the food sector, 

and also have a significant impact on environmental protection. The purpose of this publication is to 

illustrate these ideas, their basic assumptions and their industrial application. The implementation of each 

of the above-mentioned trends on the market is not easy, as it requires cooperation and active participation 

of many entities in order for it to work on an individual, family and local basis. It should be emphasized, 

however, that the implementation of each of the ideas will improve the condition of the environment and 

will reduce the pollution of the planet. It will also have a beneficial effect on human health, as the recipe 

compositions of food will be improved by reducing all unnecessary additives. 

Keywords: zero waste, clean label, food industry, environmental protection 
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