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Przedmowa

XXI wiek opiewa o coraz liczniejsze zmiany w otaczającym nas świecie.
Podjęte przez autorów zagadnienia interdyscyplinarne stanowią próbę rozważań zwłaszcza nad zmianami klimatycznymi.
W niniejszej monografii chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka zagadnień z punktu widzenia pedagogicznego, ekologicznego oraz społecznego.
Podjęta próba wyjaśnienia roli środowiska w edukacji młodzieży staje się o tyle
ważna, że ostatnie lata to swoisty skok temperatur i zmiana dotychczasowych
przyzwyczajeń. W tym ujęciu ważna jest prawidłowa pielęgnacja zwierząt.
Edukacja szkolna już od najmłodszych lat powinna stanowić naukę empatii.
Jest to poświęcenie, którego uczymy się całe życie, a idea wolontariatu jest
bardzo cenna.
Podkreśla się istotę zmian w podejściu do zielonych stref, ograniczeniu
emisji gazów cieplarnianych oraz myślenie długofalowe, mające na celu zmianę dotychczasowych złych nawyków. Działania inwestycyjne w odnawialne
źródła energii stanowią istotę budowania systemu fotowoltaicznego, na które
widoczne jest duże zapotrzebowanie. Globalna przyszłość to także technologie
niskoemisyjne prowadzące do zmniejszenia zużycia energii.
Życzę wielu przyjemności i uciechy intelektualnej. Wierzę, że poruszona
problematyka stanie się ważnym aspektem do wielu dyskusji nad globalnymi
problemami środowiska naturalnego.

Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego
Iga Bendkowska
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Magdalena Wojtas
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)

Zrównoważone budownictwo
w obliczu zmian klimatycznych –
oddziaływanie wellbeing1
i dekarbonizacji budownictwa

Streszczenie: Budynki to miejsca, w których ludzie pracują, mieszkają,
bawią się, leczą i uczą. Mają one bezpośredni wpływ na nasze zdrowie
i samopoczucie. Sektor budowlany ma również największy potencjał
w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych gazów cieplarnianych
Budynki i społeczności mogą inspirować lub frustrować, łączyć lub izolować, wzmacniać lub demotywować. Obecnie pozytywne i negatywne
atrybuty budynków i społeczności związane ze zdrowiem są nieuregulowane, nie wycenione i w dużej mierze niewidoczne dla zespołów
projektowych, a nawet wyrafinowanych inwestorów instytucjonalnych.
Wynikiem tego jest niewystarczająca podaż nieruchomości sprzyjających zdrowiu i niepotrzebne koszty ponoszone przez jednostki, społeczności i całe społeczeństwo. Na szczęście zielone budownictwo oferuje praktyczne ramy, które pozwalają na wprowadzenie pozytywnych
zmian.
Słowa kluczowe: zielony budynek, dobrostan, zrównoważony, zdrowie człowieka

Wstęp
What is Wellbeing?https://www.wellbeingpeople.com/what-is-wellbeing/ [dostęp
01.03.2021]

1
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Zrównoważone budownictwo na dobre zagościło w przestrzeni miejskiej.
Jest to z jednej strony wyraz świadomości inwestorów z drugiej zaś rosnących
wymagań i poczucia odpowiedzialności najemców. Należy pamiętać jednak,
że nawet najbardziej zrównoważony budynek bądź wnętrze nie będzie spełniać w pełni swojego zadania, jeśli jego użytkownicy nie zmienią swoich nawyków na bardziej ekologiczne.
Często termin zrównoważony jest utożsamiany z cechą, która umożliwia
niskoemisyjne lub energooszczędne użytkowanie budynku, takie jak oświetlenie dzienne lub naturalna wentylacja. Rzeczywiście, w wielu przypadkach
wydaje się, że istnieje szereg oddziałujących czynników, wpływających zarówno na korzyść dla ludzi, jak i całej planety. Jednak sugerowanie, że budynki
niskoemisyjne i efektywnie korzystające z zasobów są automatycznie zdrowsze i bardziej przyjazne dla środowiska, jest zbyt uproszczone i potencjalnie
szkodliwe.
Mówiąc o zrównoważonych, ekologicznych wnętrzach często mamy
przed oczami milionowe fit-outy2 światowych korporacji, kojarzymy to z luksusem – luksusem zróżnicowanej przestrzeni, elastycznych i nowoczesnych
wnętrz, zastosowania trwałych materiałów wysokiej jakości czy dbałości
o powietrze wysokiej jakości i odpowiednią akustykę. To zaskakujące, że wartości, na które się zasługuje, postrzegane są jako odległa i często nieosiągalna
wizja. Tymczasem niemal każdy z nas jest w stanie w prosty sposób wykreować
przestrzeń tak, aby była bardziej zrównoważona, a co za tym idzie zdrowsza
i pobudzająca do kreatywności.
To właśnie przestrzeń w jakiej się przebywa, zwłaszcza przestrzeń biurowa, w znacznym stopniu determinuje naszą produktywność3. Biuro oddziałuje na każdego z nas, dlatego kiedy podejmowane są decyzję o działaniach
w kierunku zrównoważonego budownictwa, przy jednoczesnym ograniczaniu
śladu węglowego (o potrzebie zmniejszania którego mówi się coraz głośniej)
to wówczas konieczne jest propagowanie dobrych praktyk.

2
Fit out of buildings https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Fit_out_of_buil
dings [dostęp 10.04.2021]

3
ZDROWE ZIELONE BIURA, Raport PLGBC https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/
2020/05/Raport-Zdrowe-Zielone-Biura.pdf [dostęp 01.10.2020]
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Wyzwania zrównoważonego rozwoju
Podpisanie porozumienia paryskiego w grudniu 2015 r. zostało okrzyknięte historycznym momentem w walce ze zmianą klimatu4.
Oznaczało ono początek najważniejszego wyścigu w naszym istnieniu wyścigu o ograniczenie globalnych gazów cieplarnianych (GHG5), tak aby
wzrost temperatury na świecie nie przekroczył 2 stopni Celsjusza. Idealną sytuacją będzie, jeśli wzrost nie przekroczy 1 stopnia, realnie jednak dąży się
do utrzymania poziomu, gdzie wzrost temperatury pozostanie na poziomie
1,5 stopnia Celsjusza.
W Porozumieniu paryskim określono harmonogram, w jakim tempie
świat musi zmienić kurs, tak aby do 2050 r. wszystkie główne sektory gospodarki funkcjonowały w warunkach zasadniczo zerowej emisji dwutlenku
węgla. W tym wyścigu, każdy sektor określi swoje własne cele i drogę. Jako
wkład w realizację celów porozumienia strony przedłożyły obszerne krajowe
plany działania w dziedzinie klimatu (wkłady ustalone na poziomie krajowym). Wprawdzie nie są one jeszcze wystarczające, aby osiągnąć uzgodnione
cele ograniczenia wzrostu temperatury, lecz porozumienie wytycza drogę do
podejmowania kolejnych działań67.
Ponieważ sektor budowlany jest odpowiedzialny za blisko 40% światowego zużycia energiii i związane z tym gazy cieplarniane8, będzie on odgrywał
znaczącą rolę w poszukiwaniu rozwiązań. Cele na lata 2030 i 2050 są niezbędne do walki ze zmianami klimatu, ale przed nami jeszcze długa droga.
Każdy z istniejących obecnie budynków zeroemisyjnych netto, jest
świadectwem technologii, strategii projektowych i praktyk operacyjnych,
które sprawiają, że budynki o zerowej emisji netto są możliwe na całym
świecie. Jeśli zaczniemy dziś, jutro każdy budynek może stać się budynkiem netto zero energetycznym, czyli budynkiem, który opiera się zarówno

4
Porozumienie paryskie https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/pa
ris_pl#tab-0-0[dostęp 01.03.2021]
5
Greenhouse Gas (GHG) Emissions https://www.epa.gov/ghgemissions[dostęp 04.03.2021]
6
Katowice climate packagehttps://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/thekatowice-climate-package/katowice-climate-package[dostęp 04.03.2021]
7
Nationally Determined Contributions (NDCs)https://unfccc.int/process-and-meetings/
the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contri
butions-ndcs[dostęp 04.03.2021]
8
Global Status Report for Buildings and Construction 2019, IEA, Paris https://www.iea.org/
reports/global-status-report-for-buildings-and-construction-2019 [dostęp 04.03.2021]
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na efektywności energetycznej, jak i na produkcji energii odnawialnej na miejscu, w celu osiągnięcia równowagi między energią zużytą a wytworzoną9.
Strategie klimatyczne
Strategie łagodzenia skutków globalnego ocieplenia mogą mieć wpływ
na zdrowie ludzkie i bioróżnorodność poprzez różnorodne mechanizmy
przyczynowo – skutkowe. Działania łagodzące globalne ocieplenie zmniejszają wpływ na zdrowie ludzi i jakość ekosystemów, głównie ze względu na
mniejsze skutki globalnego ocieplenia, niedoboru wody i zanieczyszczenia
środowiska.
Dekarbonizacja budownictwa
W literaturze i dyskusjach na temat dekarbonizacji budynków używa się
różnych pojęć. Wszystkie one dotyczą budynków, które osiągają zerowy lub
prawie zerowy bilans netto między zapotrzebowaniem na energię a dostawami energii odnawialnej lub między emisjami dwutlenku węgla związanymi
z zapotrzebowaniem na energię i jej dostarczaniem.
Każda z przestawionych koncepcji funkcjonowania budynku jest bardziej ambitna lub wszechstronna względem poprzedniej (Rysunek 1).

Rysunek 1 Kolejne stopnie zaawansowania budynków względem minimalizacji jego
emisyjności (źródło Accelerating Building Decarbonization: EightAttainable Policy
Pathways to Net Zero Carbon Buildings For All)
9
Tackling Embodied Carbon in Buildingshttp://www.ukgbc.org/sites/default/files/Tac
kling%20embodied%20carbon%20in%20buildings.pdf[dostęp 04.03.2021]
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Wszystkie te koncepcje równoważą zużycie energii opartej na węglu poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz nowej mocy energii odnawialnej. Jednakże, definicje „prawie netto zero energii” reprezentują węższą ścieżkę,
skupiając się na produkcji energii odnawialnej na miejscu lub w pobliżu miejsca. To ogranicza ich zastosowanie do budynków w zagospodarowaniu o małej
gęstości zabudowy, niskiej zabudowie, podmiejskich lub wiejskich10.
Aby osiągnąć cel, jakim jest osiągnięcie do 2050 roku 100% budynków
o zerowej emisji dwutlenku węgla netto musi nastąpić szybkie tempo zmian.
W szczególności musimy dopilnować, aby każdy nowy budynek stawał się budynkiem o zerowej emisji netto, ponieważ każdy, który nie został zbudowany
zgodnie z tymi standardami dzisiaj, będzie musiał zostać modernizowany jutro.
Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) szacuje, że obecne światowe
zasoby budynków wynoszą 223 mld metrów kwadratowych11 i będą one
wzrastać średnio o 5,5 mld metrów kwadratowych rocznie, co doprowadzi
w 2050 r. do około 415 mld metrów kwadratowych.
Mamy więc wybór - zacząć już teraz i budować te 5,5 miliarda metrów
kwadratowych rocznie zgodnie z normami zerowymi netto lub zmierzyć się
z późniejszym trudnym zadaniem modernizacji 192 miliardów metrów kwadratowych oprócz 223 miliardów metrów kwadratowych, które musimy wybudować. Jeśli uda nam się zmienić sposób, w jaki budujemy dzisiaj, nasze
zadanie w przyszłości stanie się łatwiejsze - a korzyści pojawią się szybciej. Począwszy od 2030 r. wszystkie nowe budynki na świecie muszą być budowane
zgodnie z normami zerowej emisji dwutlenku węgla netto.
W przypadku istniejących budynków musimy zapewnić, by każda modernizacja prowadziła do powstania budynku o zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Musimy również przyspieszyć tempo renowacji, aby zagwarantować,
że 100% wszystkich istniejących budynków zostanie odnowionych zgodnie
z normami zerowej emisji do 2050 roku12.
Ważne staje się monitorowanie wskaźników tak zwanej „głębokiej renowacji energetycznej”. Mówią one nam, jaka część całkowitych zasobów budowlanych poddawane są modernizacji każdego roku. Według Światowego
Sojuszu na rzecz Budynków i Budownictwa, obecnie wskaźniki renowacji
Empower the building sectorhttps://architecture2030.org/design_and_planning/[dostęp
14.02.2021]
11
International Energy Agency: Energy Technology Perspectives 2016 - Towards Sustainable
Urban Energy Systems http://www.iea.org/etp/[dostęp14.02.2021
12
Net Zero by 2030: Where do we stand with the policies, programs and projects necessary
to achieve this goal?http://newbuildings.org/sites/default/files/NetZero2030_ACEEE2012.pdf
[dostęp 14.02.2021
10
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wynoszą zazwyczaj 1 % lub mniej istniejących zasobów budowlanych rocznie.
Aby osiągnąć cel 100 % bezemisyjności do 2050 r., wskaźniki renowacji muszą wzrosnąć do 3 % rocznie13.
Powyższe dane stanowią jednak średnią światową, a roczne wskaźniki
renowacji, które będą wymagane w danym kraju, muszą zostać określone na
podstawie sposobu, w jaki dany kraj prowadzi procesy renowacyjne. Kraje
rozwijające się, w których zazwyczaj buduje się więcej nowych budynków powinny również przyspieszyć tempo renowacji z obecnego poziomu 1 % do
1,5 % do 2025 r. i do 2 % do 2040 r. Z kolei w przypadku krajów rozwiniętych wskaźniki renowacji, które również wynoszą obecnie 1 %, będą musiały
osiągnąć 2 % do 2025 r. i 3 % do 2040 r.14
W ujęciu geograficznym szacuje się, że Unia Europejska posiada największą liczbę budynków o zerowej emisji netto, co wynika z faktu, że rządy i organy administracji państwowej podjęły już wcześniej działania w tym kierunku.
Przede wszystkim dzięki sponsorowanym przez rząd programom modernizacji oraz stosowaniu postępowej polityki i zainteresowania rynku. Uważa
się, że Ameryka Północna ma drugą co do wielkości populację budynków
o zerowej emisji netto, w tym dziesiątki mniejszych budynków komercyjnych
i wiele domów jednorodzinnych, zwłaszcza w zachodniej i północnej części
Stanów Zjednoczonych15
Zmniejszenie śladu węglowego inwestycji16 leży w interesie nas wszystkich, chociaż motywacje do tego, jak i korzyści, mogą się zmieniać. Warto
wspomnieć tutaj dwie globalne inicjatywy podejmujące wyzwanie dekarbonizacji w budownictwa:
•

Advancing Net Zero17

Projekt zakłada wparcie osiągnięcia celu całkowitej dekarbonizacji zasobów budowlanych do 2050 r. Główny filar to The Net Zero Carbon Buildings Commitment – zobowiązanie firm, miast, państw i regionów, aby do
2030 r. osiągnąć zerową operacyjną emisję CO2 w swoich zasobach
Global Status Report 2017: Towards a zero-emission, efficient, and resilient buildings
and construction sectorhttps://www.worldgbc.org/sites/default/files/UNEP%20188_GABC_
en%20(web).pdf[dostęp 04.02.2021]
14
Global Alliance for Buildings and Construction, Global Roadmap towards low-GHG and
resilient buildings
15
New Buildings Institute, 2016 List of Zero Net Energy Buildings, 2016; International
Energy Agency, Towards Net Zero Energy Solar Buildings, 2013
16
Global Status Report 2017: Towards a zero-emission, efficient, and resilient buildings and
construction sector https://www.worldgbc.org/sites/default/files/UNEP%20188_GABC_
en%20%28web%29.pdf [dostęp 02.10.2020]
17
Advancing Net Zero https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero [dostęp 01.10.2020]
13
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budowlanych i dążyć do tego, aby do 2050 r. wszystkie budynki były użytkowane przy zachowaniu zerowej emisji.
•

Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa18

Projekt zakłada wypracowanie mapy drogowej określającej konkretne działania, które zainteresowane strony (sektor publiczny, prywatny
i pozarządowy) muszą podjąć w odpowiednich ramach czasowych, aby do
2050 r. osiągnąć zerowy poziom emisji dwutlenku węgla netto w całym cyklu
życia budynków.
Zorientowanie na człowieka w budynkach –
wellbeing
Związek między zdrowiem ludzi a ich wydajnością jest niepodważalny.
Wpływ budynku na ludzi, na ich samopoczucie i wydajność w pracy jest często
niedoceniany przez firmy, ponieważ wydaje się to trudne do udowodnienia.
Gros kosztów funkcjonowania większości firm to nakłady związane z kosztami
pracowniczymi, w tym wynagrodzeniami i świadczeniami.
Koszty te stanowią nawet około 90% typowych kosztów operacyjnych
przedsiębiorstw19.
Każda poprawa stanu zdrowia i wydajności pracowników może mieć
znacznie większe konsekwencje finansowe dla pracodawcy niż oszczędność
energii czy wody.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub niedomagania20. Związek między dobrym samopoczuciem a wydajnością jest powszechnie zrozumiały, ale rynek nie jest w pełni świadomy pełnego
zakresu czynników, które są brane pod uwagę w zrównoważonych budynkach.
Brakuje również łatwo dostępnych na rynku informacji na temat zrównoważonych budynków.

Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa https://plgbc.org.pl/projekty/roadmap/ [dostęp
02.10.2020]
19
World Green Building Council. 2014. Health, Wellbeing and Productivity in Offices.
The next chapter for green building http://www.worldgbc.org/activities/health-wellbeing-productivity-offices/[dostęp 04.03.2021]
20
World Health Organization, Constitution of the World Health Organization, Basic Documents, Forty-fifth edition, Supplement. New York, 2006 http://www.who.int/governance/eb/
who_constitution_en.pdf[dostęp 04.02.2021]
18
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Rysunek 2 Koszty operacyjne przedsiębiorstwa, opracowanie własne na podstawie
World Green Building Council. 2014. Health, Wellbeing and Productivity in Offices.
The next chapter for green building

Warunki środowiskowe panujące wewnątrz budynków mają wpływ na
nasze zdrowie, co było powodem do ustanowienia podstawowych przepisów
dla różnych typów budynków, w tym biur. Wraz z rozwojem naukowych metod pomiaru efektywności pracowników, istnieją niepodważalne dowody na
istnienie związku pomiędzy przestrzeniami biurowymi a poziomem wydajności osób w nich przebywających21. Wpływ jakości środowiska wewnętrznego
(IEQ)22 w budynkach nieprzemysłowych, takich jak biura, szkoły czy budynki
mieszkalne, jest coraz istotniejszym zakresem zainteresowań w kształtowaniu
zdrowia publicznego, jak również badań i praktyki projektowej.
Zrównoważone budownictwo jest obecnie prawdziwie globalnym ruchem i, częściowo dzięki zastosowaniu narzędzi do oceny budynków ekologicznych, przyczynia się do zmian na rynkach całego świata, zwiększając
popyt na niskoemisyjne, zasobooszczędne produkty i usługi budowlane. Ten
złożony związek między zdrowiem, dobrym samopoczuciem, wydajnością
i „zielonym budownictwem wskazuje na potrzebę reinterpretacji - aby mówić w znacznie większym stopniu o zrównoważonych budynkach. Celem
powinny być budynki, które przynoszą maksymalne korzyści ludziom, a także
21
Haynes,B., 2008. The impact of office comfort on productivity, Journal of Facilities Management, 6 (1), 37-51.
22
Indoor environmental quality https://www.cdc.gov/niosh/topics/indoorenv/default.
html[dostęp 04.03.2021]
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pozostawiają planetę w lepszym stanie. Niskoemisyjne, efektywnie korzystające z zasobów, zdrowe i wydajne - tak naprawdę chodzi nam o budynki wyższej jakości. Skoro nakłady na „kapitał ludzki” stanowią wspomniane nawet
90% wydatków firm i organizacji ( i znacznie przewyższają koszty budynków
i energii) dlatego niewielka poprawa wydajności pracowników może przynieść
znaczące korzyści. Powyższe to argumenty przemawiające za zdrowymi budynkami opierające się na korzyściach, jakie mogą odnieść użytkownicy, ale coraz
częściej najważniejsze pytanie brzmi: co właściciele, zarządcy i społeczności
mogą stracić?
Drive of changes
Obecnie w świecie zachodnim główny nacisk kładzie się na ekologiczne
uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne nie są tak znacząco eksponowane. Wiele działań firm i organizacji
nie jest realizowane w sposób strategiczny, szczególnie w ujęciu całego cyklu
życia produktu lub budynku. Prowadzone działania mają najczęściej aspekt
sektorowy, pozwalający na częściowe rozwiązanie problemu np. oszczędzanie
energii lub unikanie jej marnowania w procesie przetwarzania i produkcji;
oszczędzanie zasobów naturalnych; oszczędzanie materiałów poprzez unikanie
nadmiernej selekcji; warstwowości lub nadmiaru specyfikacji; unikanie toksyczności dla ludzi i przyrody w procesie produkcji; włączanie elementów pochodzących z recyklingu; maksymalizacja możliwości recyklingu itd. Niektóre
z przytoczonych działań są łatwe do zrozumiałe dla każdej organizacji, która
chce zacząć pracować w sposób bardziej zrównoważony, jak np. unikanie marnowania energii, ale inne są bardziej złożone i mogą mieć ogromny wpływ
- takie jak sztywne ramy specyfikacji materiałowej, gdzie bez odpowiedniego
przygotowania merytorycznego popartego pro środowiskową kulturą organizacji może zostać odebrane wręcz negatywnie przez ograniczenie możliwości
wykonawcy23.
Badania przeprowadzone przez Elkingtona stwierdzają, że biznes będzie
musiał odgrywać główną rolę w osiąganiu celów strategii zrównoważonego
rozwoju24. Szacuje się, że przemysł ma od 70% do 95% udziału wpływu na
środowisko na całym świecie. Ponieważ wpływ ten jest tak duży, konieczne
23
Taylor, T., 2010. Sustainability Interventions - for managers of projects and programmes.
CEBE Centre for Education in the Built Environment
24
Elkington, J.,1994, Towards the sustainable corporation: Win-win-win business strategies
for sustainable development. California Management Review, 36(2)
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jest, aby przemysł zrozumiał, że należy zapewnić dobre wyniki środowiskowe
i optymalizację całego łańcucha dostaw25.
We wrześniu 2016 roku, w ramach projektu prowadzonego przez World
Green Building Council (WorldGBC)26 pod nazwą Advancing Net Zero27,
dziesięć GreenBuilding Councils (GBCs)28 spotkało się, aby wspierać się wzajemnie w dążeniu do osiągnięcia budynków zeroenergetycznych na swoich
rynkach. W ramach tego projektu krajowe GBC opracowują swoje własne
programy certyfikacji i weryfikacji budynków o zerowej emisji dwutlenku
węgla.W miarę rozwoju wypracowanych programów mogą one przyjąć lub
dostosować ogólną definicję budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla,
włączając do niej specyficzne zastosowania, które uznają za konieczne na swoim rynku ze względu na specyficzne warunki geograficzne, kulturowe, regulacyjne i klimatyczne, które różnią się w poszczególnych krajach.
•

Kluczowe zasady strategii Advancing Net Zero:
1. Emisja dwutlenku węgla jest zmienną którą należy monitorować
Cele porozumienia paryskiego jasno wskazują, że musimy jak najszybciej zmniejszyć emisyjność. Z tego powodu, emisja musi być w centrum uwagi, abyśmy mogli śledzić postępy w realizacji tych celów.
2. Należy wymagać minimalnego poziomu efektywności energetycznej
budynków.
Dekarbonizacja nastąpi szybciej, jeśli zmniejszymy nasze zapotrzebowanie na energię, ponieważ będziemy potrzebować mniej energii do
funkcjonowania budynku. Procentowa poprawa efektywności energetycznej będzie różna w zależności od kraju, podobnie jak punkt odniesienia i podejście, tj. optymalizacja systemów pasywnych.
3. Programy certyfikacji Net Zero powinny być stale ulepszane pod
względem weryfikacji i zasięgu.
Potwierdzenie prowadzonych działań oraz efektywności zastosowanych wdrożeń „zero netto” powinno być oparte na wynikach

Brent, A., &Premraj, S., 2007, Environmental Management Systems in the Automotive
Supply Chain in South Africa: A Pilot Study. South African Journal of Industrial Engineering,
18(2)
26
World Green Building Council, About us https://www.worldgbc.org/about-us [dostęp
07.03.2021]
27
World Green Building Council, Advancing Net Zero project http://www.worldgbc.org/
advancing-net-zero[dostęp 04.03.2021]
Our Green Building Councils https://www.worldgbc.org/our-green-building-councils
[dostęp 07.03.2021]
25
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eksploatacji, a także przejrzystości standardów, które z czasem będą się
rozwijać i obejmować np. obliczenia emisji dwutlenku węgla w całym
cyklu życia.
W zależności od strategii, krajowe GBC będą kładły nacisk nad odpowiednio wysokim stopniem zaangażowania przedsiębiorstw w proces dekarbonizacji ich zasobów. Będzie on zależny zarówno od kondycji organizacji, jak
również sytuacji gospodarczej w danym państwie.
Wnioski
Jesteśmy obecnie w trakcie procesu konwergencji polityki, biznesu,
finansów, technologii i społeczeństwa, które dostrzegają konieczność dekarbonizacji gospodarki. Zmiany napędzane przez rynek i inteligentną politykę,
możliwe dzięki zmianom technologicznym, tworzą obecnie przestrzeń dla
osiągnięcia postępu dekarbonizacji oraz zwiększeniu dobrostanu obecnych
i przyszłych pokoleń.
W rezultacie, instytucje władzy i podmioty podejmujące decyzje odkryją,
że zmiany klimatyczne są wspólnym zagrożeniem dla ludzkości i że problem
ten można rozwiązać poprzez współpracę. Bez zaangażowania wszystkich stron
żaden kraj i żadna organizacja nie wygra.
Bibliografia
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Sustainable construction
in the face of climate change the impact of wellbeing
and decarbonisation of construction

Abstract: Buildings are places where people work, live, play, heal
and learn. They have a direct impact on our health and well-being.
The building sector also has the greatest potential to reduce greenhouse gas emissions of greenhouse gases .Buildings and communities
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can inspire or frustrate, connect or isolate, empower or demotivate.
Currently, the positive and negative health-related attributes of buildings and communities are unregulated, unpriced, and largely invisible to project teams and even sophisticated institutional investors.
The result is an inadequate supply of health-enhancing properties
and unnecessary costs to individuals, communities, and society
as a whole. Fortunately, green building offers a practical framework
to effect positive change.
Key words: green building, wellbeing, sustainable, human health
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Przemiany w rolnictwie i przemyśle
Zjednoczonych Emiratów
Arabskich w latach 2001 – 2017

Streszczenie: Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z najprężniej
rozwijających się krajów na świecie. Celem niniejszego rozdziału jest
przeprowadzenie analizy przemian w dwóch istotnych obszarach gospodarki ZEA: rolnictwie oraz przemyśle. Badania bazują głównie na
otwartych danych statystycznych. Dzięki analizie przeprowadzonej
w tym artykule można wyciągnąć wnioski, iż gospodarka Zjednoczonych Emiratów Arabskich doświadczyła mocnej transformacji gospodarczej. Sektor rolnictwa można określić jako rozwinięty w stopniu niewystarczającym do zaspokojenia potrzeb krajowych. Władza inwestuje
w najnowsze technologie produkcji żywności, takie jak aeroponikę i hydroponikę. Głównym elementem przemysłu Zjednoczonych Emiratów
Arabskich jest wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Już od
trzydziestu lat władze wprowadzają zmiany, mające na celu odejście od
systemu gospodarki naftowej, rozwijając chociażby przemysł wysokich
technologii. Dzięki współpracy emira, rządu oraz biznesu prywatnego
udaje się unowocześnić gospodarkę swojego kraju.
Słowa kluczowe: Zjednoczone Emiraty Arabskie, przemysł, rolnictwo,
ropa naftowa, gaz ziemny.
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Wprowadzenie
Zjednoczone Emiraty Arabskie są krajem, leżącym na Półwyspie Arabskim, o klimacie zwrotnikowym suchym. Mają dostęp do Zatoki Perskiej
oraz Zatoki Omańskiej. Zapoznanie się z sytuacją przyrodniczą prowadzi do
wniosku, że warunki przyrodnicze do rozwoju rolnictwa są tam bardzo słabe i przed rozwinięciem technik sztucznego nawadniania istniało tam ono
w formie szczątkowej w oazach. Historycznie pewne znaczenie gospodarcze
miało tam rybołówstwo, piractwo i poławianie pereł. Potencjał turystyczny,
istniejący dzięki nadmorskiemu położeniu oraz ciepłemu klimatowi jest od
lat 90. XX wieku dość intensywnie wykorzystywany. Silne zacofanie obszaru
Zjednoczonych Emiratów Arabskich istniało do połowy lat 60. XX wieku,
a później uległo zmianie na skutek odkrycia w 1966 roku złóż ropy naftowej
(Dłużewska, 2017). Kraj ten jest także znaczącym eksporterem gazu ziemnego. Ustrój państwa zakłada specyficzną formę rządów – federację emiratów,
stąd mówiąc o ich konkretnych zasadach odnośnie do polityki wewnętrznej
należy się odnosić do poziomu emiratów. Najbardziej rozwiniętymi i znaczącymi podmiotami federacji są emiraty Dubaj i Abu Zabi. W 1991 roku
Zjednoczone Emiraty Arabskie były najbogatszym państwem świata. Władze
emiratów, zdając sobie sprawę, że dochody z ropy naftowej kiedyś się wyczerpią zapewniły obywatelom państwa dobrobyt oraz rozwój innych niż przemysł wydobywczy sektorów gospodarki. ZEA są krajem wysoko rozwiniętym,
o najniższym na świecie wskaźniku zgonów na 1000 mieszkańców, dodatnim przyroście naturalnym i dobrze rozwiniętej służbie zdrowia. Podobnie jak
w innych państwach Zatoki Perskiej większość mieszkańców tego kraju to
imigranci. Jakkolwiek ich warunki życia i pracy są znacznie gorsze niż obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich, mających nierzadko kilka razy
wyższą pensję za taką samą pracę, niemniej jednak ich prawa są przestrzegane
w większym stopniu niż w Królestwie Arabii Saudyjskiej (Malit, Al Youha,
2013). Emiraty, jakkolwiek są aktywne na arenie międzynarodowej, nie prezentują ambicji mocarstwowych.
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Tabela 1. Produkt Krajowy Brutto i ludność Zjednoczonych Emiratów Arabskich
w latach 2001-2017.
Zmiana
PKB po
PKB
rok do roku
Udział
PKB
uwzględnieniu
per capita
Liczba
PKB per
w
Rok nominalne
inflacji
po
ludności
capita po
światowym
(mln USD) (ceny z 2017) uwzględnieniu
(tys.)
uwzględnieniu
PKB (%)
(mln USD) inflacji (USD)
inflacji (%)
2001

103 312

201 008

60 861

-3,8

3 303

0,3

2005

180 617

257 367

56 093

-7,0

4 588

0,4

2009

253 547

285 216

36 024

-15,2

7 917

0,4

2013

390 108

340 128

36 979

4,4

9 198

0,5

2017

382 575

382 575

40 819

-0,6

9 487

0,5

Źródło: wykonanie własne na podstawie danych Worldometer, różne lata.

Jakkolwiek wartość PKB ZEA w latach 2001-2017 wzrosła (tak nominalnie, jak i uwzględniając inflację oraz udział w świecie), to faktem jest, że
PKB per capita, wzrosło tylko nominalnie (o 29%), zaś uwzględniwszy inflację,
spadło (o 33%). ZEA odnotowały w tym czasie bardzo szybki wzrost liczby
ludności (o 187%), co jest spowodowane głównie dodatnim saldem migracji,
choć przyrost naturalny również jest istotny. Duża imigracja może być przyczyną spadków dochodów per capita po uwzględnieniu inflacji (imigranci wykonują słabo opłacane prace, a PKB nie rośnie proporcjonalnie do ich liczby,
gdyż duża jego część pochodzi z wydobycia ropy naftowej, które nie zależy od
ich pracy).
Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z lepiej rozwiniętych krajów na
świecie (w 2018 roku wskaźnik HDI wynosił 0,866, co dawało 35. miejsce na
świecie). W pełni zrozumiałą wydaje się być postawa władz kraju od lat polegająca na zapewnianiu obywatelom wysokiego poziomu rozwoju społecznego
i nowych podstaw gospodarczych państwa.
Mimo bardzo dobrze rozwiniętej infrastruktury, tak w sferze usług publicznych, jak i sieci transportowej, wciąż są w niej widoczne pewne problemy
(chociażby słabo rozwinięta sieć kolejowa), czy też bardzo duże znaczenie sektora przemysłowego. O znaczeniu sektora wydobywczego świadczy chociażby
wykorzystywanie węglowodorów do zasilania stacji odsalania wody morskiej,
umożliwiających jej znaczną konsumpcję, czy też wysoki poziom wsparcia socjalnego dla obywateli możliwy dzięki dochodom z ropy naftowej (Haouas,
Heshmati, 2014).
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Poniżej zostaną przedstawione przemiany gospodarcze w uwzględnieniem poszczególnych sektorów gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wraz ze wskazaniem możliwych przyczyn takich przemian.

Rolnictwo
Uwarunkowania przyrodnicze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
utrudniają im osiągnięcie samowystarczalności ekonomicznej, szczególnie
w zakresie żywności. Kraj ten cechuje się bowiem bardzo suchym klimatem
oraz brakiem stałych rzek. Jest on w grupie 16 krajów najbardziej narażonych
na niedobór wody, osiągając w sporządzonym przez Światową Organizację
Zasobów rankingu, maksymalny wynik (Wójtowicz, 2018). Gleby są tam
również bardzo słabe lub nawet pokrywa glebowa nie istnieje. Tradycyjnie rolnictwo na obszarze ZEA bazowało na oazach oraz koczowniczym pasterstwie.
Obecnie Zjednoczone Emiraty Arabskie eksportują w zakresie nieprzetworzonych produktów rolnych głównie daktyle (iContainers, 2020), będąc
w przeważającej mierze importerem żywności i ewentualnie jej przetwórcą
lub reeksporterem. Główną przyczyną niedorozwoju tutejszego rolnictwa jest
deficyt wody i wysokie koszty jej odsalania mimo dużych postępów w tej
dziedzinie.
Mimo niewielkiego wolumenu produkcji rolniczej, warto jest zapoznać
się z wielkością upraw roślin, czy hodowli zwierząt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Istniejące w tym kraju rolnictwo w przeważającej mierze
opiera się na sztucznym nawadnianiu. ZEA może jednocześnie importować
i eksportować dany produkt, co wynika z rynkowego charakteru gospodarki.
Ważne jest także uświadomienie sobie możliwości reeksportu danego dobra.
Pobieżne przedstawienie danych dotyczących eksportu i importu surowców
w części dotyczącej rolnictwa zdaje się być uzasadnione przedstawieniem nie
tylko podaży, ale i popytu na dane dobra.
Na podstawie tabeli 2. można wnioskować, że Zjednoczone Emiraty
Arabskie nie zdecydowały się na podjęcie upraw pszenicy. Mimo tego, osiągają niemałe wartości jej eksportu, co wynika z jej odsprzedaży. Zauważyć
można, że konsumpcja pszenicy (w tym przypadku różnica między importem, a eksportem) rośnie, jakkolwiek, w przeliczeniu na mieszkańca spadła
w badanym okresie. W 2001 roku wynosiła ona bowiem 674 tys. ton (204 kg
na mieszkańca), zaś w 2017 roku 1714 tys. ton (181 kg na mieszkańca).
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Tabela 2. Pszenica w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w latach 2001-2017.
Plony
(tony
z hektara)

Cena na rynkach
światowych
(USD/tona, z marca)

1149

-

130,20

450

1151

-

150,99

0

850

1437

-

230,98

0

0

300

1630

-

309,75

0

0

150

1846

-

154,32

Rok

Areał
(km²)

Produkcja
Eksport
Import
(1000 ton) (1000 ton) (1000 ton)

2001

0

0

475

2005

0

0

2009

0

2013
2017

Źródło: wykonanie własne na podstawie danych Indexmundi, różne lata.

Innym produktem rolniczym, któremu warto się przyjrzeć
w kontekście Zjednoczonych Emiratów Arabskich są daktyle (tabela 3.).
Tabela 3. Daktyle w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w latach 2001-2017.
Rok

2001

2005

2009

2013

2017

Produkcja daktyli
w ZEA (tys. ton)

758

758

759

238

475

Produkcja daktyli
świat (tys. ton)

bd

bd

bd

7520

8390

Udział ZEA
w produkcji
światowej (%)

bd

bd

bd

3,16

5,66

Źródło: wykonanie własne na podstawie: tilasto.com, różne lata.

Produkcja daktyli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w I dekadzie
XXI wieku utrzymywała się na stabilnym poziomie, by spaść o ponad 68%
w latach 2009-2013 i następnie się odbić. Kilkuprocentowy udział w produkcji daktyli na świecie, pozwala na stabilną pozycję eksportera netto tych
owoców. Ich eksport w 2017 roku wyniósł 218 tys. ton (tilasto.com, różne
lata), co pozwala uznać ZEA za jednego z głównych eksporterów tego produktu. Palmy daktylowe różnych odmian były od dawna uprawiane na terenie obecnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tradycyjnie owoce te są
obficie konsumowane w krajach arabskich, co sprawia, że istnieje także znaczny popyt wewnętrzny na nie. Co ciekawe, podobnie jak w przypadku pszenicy, także przy daktylach Zjednoczone Emiraty Arabskie dokonują reeksportu,
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o czym świadczy, iż w 2013 roku wyeksportowały 269 tys. ton, a więc więcej
niż wyprodukowały. (tilasto.com, różne lata).
Zjednoczone Emiraty Arabskie produkują także inne owoce, chociażby arbuzy. Nie mają w nich jednak aż tak dużego udziału, jak w przypadku
daktyli, tytułem przykładu, w latach 2001-2017 produkcja arbuzów wahała
się między 759 tonami w 2008 roku, a 12 664 tonami w 2012 roku (tilasto.
com, różne lata).
Kolejnym produktem rolnym, o którym warto wspomnieć w niniejszej
pracy jest soja (tabela 4).
Tabela 4. Soja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w latach 2001-2017.
Rok

Produkcja
(tys. ton)

Eksport
(tys. ton)

Import
(tys. ton)

Ceny na rynkach
światowych
(marzec, USD/tona)

2001

0

113

171

169

2005

275

90

25

230

2009

39

1

189

344

2013

106

16

113

520

2017

34

6

165

361

Źródło: wykonanie własne na podstawie: Indexmundi, różne lata.

Produkcja soi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest dość zmienna
– swój szczyt osiągnęła w 2005 roku, kiedy to ZEA były nawet eksporterem
netto tego surowca (nadwyżka eksportu nad importem wyniosła wówczas
65 000 ton). Potem produkcja spadła do 2009 roku, ponownie wzrosła
i znowu spadła. Łączna konsumpcja soi w kraju w ciągu roku waha się między
58 tys. ton w 2001 roku, a 227 tys. ton w 2009 roku. Znaczenie soi
w XXI wieku na całym świecie rośnie, jest to roślina w dużej mierze wykorzystywana jako pasza dla zwierząt. Mówiąc o trwałych tendencjach odnośnie
tego surowca w ZEA można stwierdzić, że w okresie 2001-2017 jego produkcja zaczęła się, choć ma bardzo zmienną wartość.
Sektor rolniczy oprócz upraw roślin obejmuje także hodowlę zwierząt.
Poniżej przedstawiono analiza produkcji oraz konsumpcji mięsa brojlerów (kurczaków) oraz wołowiny z cielęciną (tabela 5.). Wydaje się bowiem
być uzasadnionym zaliczenie takowej do rolnictwa, aniżeli przemysłu, gdyż
jakkolwiek samo przetwarzanie mięsa, zalicza się do przemysłu, to jest ono
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zdeterminowane skalą hodowli, tym samym zmiany jej są właściwe dla rolnictwa bardziej niż przemysłu.
Tabela 5. Produkcja i konsumpcja mięsa kurczęcego oraz wołowiny z cielęciną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w latach 2001-2016.
Rok

Produkcja
brojlerów
(tys. ton)

Produkcja
wołowiny
z cielęciną
(tys. ton)

Konsumpcja
brojlerów
(tys. ton)

Konsumpcja
wołowiny
z cielęciną
(tys. ton)

Cena
brojlerów
(USD/kg,
marzec)

Cena
wołowiny
(USD/kg,
marzec)

2001

28

8

42

153

1,37

2,01

2004

35

21

63

193

1,61

2,14

2007

26

8

82

264

1,68

2,61

2010

40

15

96

226

1,85

3,35

2013

41

16

122

242

2,31

4,23

2016

46

16

126

342

2,13

4,03

Źródło: wykonanie własne na podstawie: Indexmundi, różne lata.

ZEA są raczej krajem mającym wysoką konsumpcję mięsa (dla wołowiny z cielęciną wyniesie ona w 2016 roku 36 kg na mieszkańca rocznie, przy
średniej unijnej wynoszącej około 16 kg na mieszkańca rocznie). Z drugiej
strony, ludność muzułmańska nie spożywa wieprzowiny, co jest jedną z przyczyn zwiększonego zapotrzebowania na inne rodzaje mięsa. Mimo prowadzenia własnej produkcji mięsa, Zjednoczone Emiraty produkują je w niewystarczającej ilości, skutkiem czego potrzebują dość znacznego importu, chociażby
z Australii (Australian Trade and Investment Commission, 2020).
Kolejną analizowaną cechą w kontekście rolnictwa w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich jest struktura użytkowania ziemi. Niestety dane OECD
zostały zagregowane i udostępnione wyłącznie dla lat 1992, 2004 i 2015
(tabela 6.).
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Tabela 6. Struktura użytkowania ziemi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
w latach 1992-2015.
Pustynie
Uprawy Drzewa
i półpustynie
(%)
(%)
(%)

Rok

Łąki
(%)

Zarośla
(%)

Rozproszona
Obszary
Wody
Bagna
wegetacja
zabudowane śródlądowe
(%)
(%)
(%)
(%)

1992

88,5

3,9

0,4

0,0

0,1

4,8

1,5

0,8

0,0

2004

87,2

3,6

0,3

0,0

0,1

4,6

3,7

0,6

0,0

2015

87,1

3,5

0,3

0,0

0,1

4,6

3,8

0,5

0,0

Źródło: wykonanie własne na podstawie: OECD, różne lata.

Widoczne są istotne zmiany w strukturze użytkowania ziemi, jeśli chodzi
przede wszystkim o obszary zabudowane (czy drogi). Ich powierzchnia uległa
od 1992 roku wzrostowi o ponad 150%. Nie powinno to dziwić, biorąc pod
uwagę intensywne tempo wzrostu liczby ludności, rozwój branży turystycznej,
czy rozbudowę miast i infrastruktury transportowej (Ellesawy, 2017). Pozostałe zmiany w strukturze użytkowania ziemi można uznać za mające niewielkie znaczenie lub podporządkowane rozwojowi obszarów zabudowanych
(ograniczenie powierzchni terenów pustynnych).
Inną ważną kwestią przy badaniu przemian ekonomicznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są zmiany w udziale rolnictwa w całości wytwarzanego PKB, jak również zatrudnienia w tym sektorze wobec całości zatrudnienia (tabela 7.).
Tabela 7. Udział rolnictwa w całości PKB i zatrudnienia w ZEA w latach
2001-2017.
Rok
Udział
w rolnictwa
w zatrudnieniu (%)
Udział rolnictwa
w PKB (%)

2001

2005

2009

2013

2017

7,1

5,3

4,2

4,1

3,7

2,2

1,4

1,0

0,6

0,8

Źródło: wykonanie własne na podstawie: Tradeingeconomics, różne lata oraz Theglobaleconomy, różne lata.

W latach 2001-2017 zaobserwowano wyraźny spadek zatrudnienia, ale
także udziału w PKB sektora rolniczego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spadek ten jest bardziej wyraźny w zakresie wytwarzanego PKB, aniżeli zatrudnienia, PKB per capita w rolnictwie w 2001 roku było 3,22 razy
mniejsze niż w całej gospodarce, zaś w 2017 roku było aż 4,63 razy mniejsze.
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Jakkolwiek spadek znaczenia produkcji rolnej w wytwarzaniu PKB i zatrudnieniu jest zjawiskiem typowym dla współczesnych gospodarek, to w przypadku
Emiratów tempo tego zjawiska jest bardzo duże. Może to w dużej mierze wynikać z napływu pracowników zagranicznych, którzy w niewielkim tylko zakresie znajdują zatrudnienie w I sektorze gospodarki. O bardzo szybkim przyroście liczby zatrudnionych w ZEA może świadczyć, iż w 2002 roku łączna liczba
zatrudnionych wynosiła 2176 tys., zaś w 2011 roku już 5238 tys. (Ceicdata,
różne lata). Pozwala to mówić o 2,4-krotnym wzroście, przy 2,75-krotnym
spadku udziału rolnictwa w totalnym zatrudnieniu. Pozwala to na stwierdzenie, że w rzeczywistości liczba zatrudnionych w rolnictwie ZEA utrzymuje się
na w miarę stabilnym poziomie i sektor ten nie przeżywa stagnację.
Ostatnim wartym odnotowania aspektem dotyczącym rolnictwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są techniki uprawy bez ziemi. Kraj ten, rozwija techniki uprawy bez ziemi, takie jak hydroponika (uprawa w wodzie), czy
aeroponika (upraw w powietrzu). Do zalet technik aeroponicznych, stosowanych także w rolnictwie w Izraelu, można zaliczyć: zwiększone plony, mniejsze zapowtrzebowanie na wodę, czy brak konieczności używania chemicznych
środków ochrony roślin (Aerofreshfarm, różne lata). Do wad należy nadmienić duże koszty wybudowania budynków stanowiących miejsce takich upraw,
a także większą energochłonność niż tradycyjne metody. Podobne zalety, jak
i wady do aeroponiki będzie miała hydroponika. Ze względu na koszty takiego rozwiązania, na razie służy ono uprawie raczej warzyw i owoców, chociażby:
sałaty lodowej, truskawek, czy pomidorów, niż zbóż. Ten kierunek rozwoju
rolnictwa, ze względów ekonomicznych jest jednak raczej postrzegany jako
technologia przyszłości, czy źródło pozyskania świeżych owoców i warzyw,
aniżeli fundament samowystarczalności żywnościowej (Astera, 2015).
Podsumowując, w latach 2001-2017 rolnictwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich znajdowało się raczej w stagnacji i nie zaspokajało potrzeb
żywnościowych państwa. Do pozytywnych zmian należy zaliczyć rozpoczęcie upraw soi, choć cechujących się dużą zmiennością wolumenu produkcji.
Nowoczesne technologie upraw stosowane w ZEA nie dają raczej rozsądnej
nadziei na znaczny rozwój rolnictwa. Rynek rolny, podobnie, jak inne rynki
surowcowe cechuje się dużą zmiennością, wynikającą chociażby ze zmienności
cen na świecie.
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Przemysł
Drugi sektor gospodarki, czyli przemysł z uwzględnieniem górnictwa
jest bardzo ważny dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kraj ten to jeden
z większych na świecie eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego. Z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego ściśle wiąże się także ich przetwarzanie
oraz spalanie na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Produkcja energii elektrycznej w ZEA bazuje głównie na spalaniu węglowodorów. Władze
kraju, widząc potrzebę ochrony klimatu, a także mając świadomość ograniczonego charakteru zasobów ropy naftowej coraz bardziej rozwija także energetykę odnawialną (International Renewable Energy Agency, 2015). W skład
sektora przemysłowego wchodzi także budownictwo przeżywające rozkwit
m.in. z powodu rozwoju sektora usługowego, chociażby w zakresie inwestycji
w branży turystycznej. Kluczową rolę w przemyśle przetwórczym odgrywa
przetwarzanie węglowodorów. Zjednoczone Emiraty Arabskie należąc do
Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową, wyrażają także polityczne
skutki dominującego sektora gospodarki swojego państwa.
Analizę przemian w sektorze przemysłowym ZEA można zacząć
od energetyki. Nie tylko dlatego, że energia elektryczna stanowi podstawę
współczesnych gospodarek, ale także ze względu na spore zmiany w zakresie
składowych jej produkcji oraz ogólny przyrost produkcji energii elektrycznej.
Na podstawie danych z tabeli 8. można zaobserwować wzrost produkcji energii elektrycznej na świecie, jej produkcji i konsumpcji w Emiratach. Zjednoczone Emiraty Arabskie produkują więcej energii elektrycznej, niż jej konsumują, jakkolwiek import energii elektrycznej nieznacznie przewyższa eksport,
co wynika ze strat w przesyle (Worldometers, różne lata). W ZEA głównym
źródłem energii elektrycznej jest spalanie gazu ziemnego. Służy on także odsalaniu wody morskiej (nierzadko elektrownie gazowe kombinowane są ze
stacjami odsalania wody morskiej). Sztandarowym przykładem tego typu instalacji jest największa elektrownia gazowa świata – Jebel Ali Power and Desalination Station, o zainstalowanej mocy ponad 7 GW, dodatkowo mogąca
uzdatniać codziennie 400 milionów galonów imperialnych wody morskiej,
czyli około 1 800 000 m³ wody dziennie (Ozaist, 2013). W związku z dążeniami całego świata do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także przekonaniem władz ZEA o potrzebie rozwoju technologii umożliwiających rozwój
w przypadku wyczerpywania się zasobów węglowodorów, kraj intensywnie
rozwija energetykę odnawialną.
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Tabela 8. Produkcja i konsumpcja energii elektrycznej w ZEA oraz jej produkcja na
świecie w latach 2001-2017.
Rok

Produkcja
Produkcja
energii
energii
elektrycznej
elektrycznej
w ZEA (Twh/rok) na świecie (TWh/rok)

Udział ZEA
w światowej
produkcji energii
elektrycznej (%)

2001

43

15 200

0,28

Konsumpcja
energii
elektrycznej
w ZEA (Twh/
rok)
38

2005

61

17 000

0,35

53

2009

91

20 200

0,45

78

2013

106

23 000

0,46

92

2017

135

25 500

0,52

117

Źródło: wykonanie własne na podstawie Global Statistical Energy Yearbook, 2019.

Przyrost produkcji energii elektrycznej produkowanej dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu promieniowania słonecznego był dość gwałtowny
w II dekadzie XXI wieku (w latach 2011-2017 możemy mówić o wzroście
o 2550%, przy średniej światowej wynoszącej w tym sześcioleciu 597%) (tabela 9.). Można wskazywać zarówno endogeniczne, jak i egzogeniczne przyczyny wzrostu znaczenia helioenergetyki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Do przyczyn egzogenicznych z pewnością należy zaliczyć dość gwałtowny rozwój tej technologii, o czym świadczy chociażby wzrost sprawności przeciętnej
baterii słonecznej z 15% w 2012 roku do 20% w 2015 roku (Baltic Energy,
2017). Skutkiem tak gwałtownego rozwoju technologii fotowoltaicznej, staje
się ona opłacalna. Innym czynnikiem, niezależnym od samych władz i mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest panujący tam klimat, poprzez nacechowanie dużym nasłonecznieniem, bardzo sprzyjający helioenergetyce. Średnia wartość energii promieniowania słonecznego dochodzącego
do powierzchni ziemi w Emiratach wynosi średnio 2000-2300 kWh rocznie,
czyli ponad dwukrotnie więcej niż w Polsce (Solargis, różne lata). W ZEA, ze
względu na dużą wartość usłonecznienia (czyli liczbę godzin, kiedy promieniowanie słoneczne dociera do ziemi nie przesłonięte chmurami), istnieje dobry
potencjał do rozwoju zarówno elektrowni fotowoltaicznych, jak i skoncentrowanych cieplnych elektrowni słonecznych. Te pierwsze wcześniej zaczęły
być rozwijane. Obecnie powstaje tam największa skoncentrowana termiczna
elektrownia słoneczna, z najwyższą wieżą tego typu na świecie, o wysokości
260 m (Gulfnews, 2017).
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Tabela 9. Fotowoltaika w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na świecie w latach
2009-2017.
Rok
2009
2011
2013
2015
2017
Produkcja
energii elektrycznej
(Gwh/rok) ZEA

20

20

100

300

530

Produkcja
energii elektrycznej
na świecie (GWh/rok)

20970

65040

139060

260740

453520

Źródło: wykonanie własne na podstawie: Our World in Data, różne lata.

ZEA mają plany znaczącego rozwoju pozyskiwania energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych oraz zwiększania efektywności energetycznej. Do
2050 roku celem jest uzyskiwanie 44% energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł i 38% z gazu ziemnego oraz pozostałych 18% z „czystego węgla” i elektrowni atomowych (UAE National Energy Strategy 2050, 2016). W ostatnich latach powstała pierwsza elektrownia atomowa w tym państwie, a także
miał miejsce rozwój aeroenergetyki. Dobrym przykładem programu rozwoju
gospodarki bezemisyjnej jest powstające na surowym korzeniu miasto Masdar,
mające być miastem o zerowej emisji CO2 (International Renewable Energy
Agency, 2015).
Przechodząc do wydobycia węglowodorów w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich należy odnotować, że kraj ten posiada bogate złoża zarówno ropy
naftowej, jak i gazu ziemnego. Nie są one jednak równomiernie rozmieszczone na terenie całej federacji. Emiraty mające największe ich złoża to: Abu Zabi,
Dubaj i Szardża. Co się z tym wiąże, nie można mówić o istnieniu jednego
koncernu zarządzającego wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Co do zasady, jednak wydobycie
ropy naftowej będzie przynależeć do koncernów będących własnością poszczególnych emiratów. Największym z nich w ZEA będzie Abu Dhabi National
Oil Company (ADNOC, różne lata). W emiracie Dubaju z kolei wydobycie
ropy naftowej stanowi obecnie zaledwie 4% PKB (dla porównania udział górnictwa i wydobywania surowców w gospodarce Polski to 1,5%). Emirat ten,
wydobywając w 2014 roku około 70 000 baryłek ropy naftowej dziennie (wobec 410 000 baryłek w 1991 roku), stał się importerem netto tego surowca
(Aleklett, 2014). W 2009 roku ZEA dysponowały szóstymi co do wielkości
rezerwami ropy naftowej na świecie, wynoszącymi 97,8 mld baryłek 7,8%
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rezerw światowych) (Topolewski, 2009). Złoża ropy naftowej w ZEA (wówczas jeszcze protektoracie brytyjskim) zostały odkryte w latach 50. XX wieku.
Złoża gazu ziemnego są w ZEA jednymi z największych na świecie
(5. miejsce); w 2008 roku wynosiły 6071 mld m³ (Mokrzycki, Ney, Siemek,
2008). Surowiec ten w przeważającej mierze używany jest na terenie kraju,
co spowodowane jest większą opłacalnością używania go jako źródła energii
elektrycznej, aniżeli ropy naftowej. Dodatkowo, ze źródeł nieodnawialnych,
gaz ziemny ma opinię najbardziej przyjaznego środowisku. Wielkość krajowej
konsumpcji w 2017 roku wyniosła 74 mld m³ (a więc tyle, co produkcja). Jakkolwiek, w porównaniu do Królestwa Arabii Saudyjskiej produkcja gazu ziemnego per capita jest większa, to ze względu na odmienną strukturę produkcji
energii elektrycznej ZEA nie są eksporterem netto tego surowca.
Analizując tabelę 10. można dostrzec, iż produkcja gazu ziemnego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rośnie dość szybko, znacznie bardziej, aniżeli
produkcja ropy naftowej (w latach 2001-2017 wzrost o 105%, wobec 51%).
Wzrasta także udział ZEA w światowej produkcji obu tych surowców (w przypadku ropy naftowej było to 3,25% w 2001 roku, zaś 4,12% w 2017 roku,
w odniesieniu do gazu ziemnego będzie to odpowiednio: 1,45% i 2,01%).
Tabela 10. Wydobycie i eksport węglowodorów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na świecie w latach 2001-20171.
Rok
2001
2005
2009
2013
2017
Produkcja
117
133
130
178
177
ropy naftowej w ZEA
(mln ton/rok)
Produkcja ropy naftowej
3600
3970
3930
4100
4300
na świecie (mln ton/rok)
Cena ropy Brent
26,08
59,30
69,30
102,16
48,98
(USD/bbl, 30 czerwca)
Eksport ropy naftowej
88,5
104,9
100,2
134,5
118,8
z ZEA (mln ton/rok)
Produkcja gazu ziemnego
36
42
58
67
74
w ZEA (mld m³/rok)
Produkcja gazu ziemnego
2483
2791
2939
3363
3678
na świecie (mld m³/rok)
Źródło: wykonanie własne, na podstawie: Bankier.pl, różne lata, Global Energy Statistical Yearbook, 2019 oraz Statista.com, różne lata.

Ceny gazu ziemnego są bardzo zróżnicowane terytorialnie na świecie, dlatego nie podano tu
ich wartości.
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Wahania produkcji ropy naftowej zależą od wielu czynników, zauważyć
jednak należy, że ZEA nie są jej tak bardzo zależne od cen, czy sytuacji politycznej. W latach 2005-2009 nastąpił niewielki spadek wydobycia ropy naftowej, poza tym kraj może mówić o wzroście wydobycia tego surowca. Jakkolwiek wzrasta produkcja ropy naftowej, to przyrost jej eksportu jest wolniejszy
od tempa przyrostu produkcji, co świadczy o wzroście popytu wewnętrznego.
Jeszcze bardziej jest to widoczne w przypadku gazu ziemnego, którego produkcja i konsumpcja wewnętrzna w zasadzie się pokrywają. Emirat Dubaju,
w przeciwieństwie do Abu Zabi, jest przykładem zajścia koncepcji Peak Oil,
gdyż będąc dawniej eksporterem ropy naftowej, obecnie jest jej importerem
i swoją transformacją gospodarczą daje przykład innym emiratom oraz państwom Zatoki Perskiej. Wskazując na główne przyczyny spadku znaczenia
wydobycia ropy naftowej dla ZEA (obecnie w całym państwie jej wydobycie odpowiada za 18% PKB), należy wskazać: świadomość wyczerpywalnego
charakteru jej zasobów (zwłaszcza w Dubaju), potrzebę oparcia gospodarki na
usługach, wzrost liczby ludności, a także rozwój ruchów i technologii przeciwdziałających zmianom klimatu. Choć zdaniem autora niniejszej pracy,
w skali światowej spadek znaczenia ropy naftowej będzie spowodowany głównie spadkiem popytu, to przykład Dubaju pokazuje, iż lokalnie przyczyny
takiego zjawiska mogą leżeć głównie po stronie podażowej.
Przetwórstwo ropy naftowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest
dobrze rozwinięte. Głównymi rafineriami ropy naftowej są: Ruwais i Jebel
Ali. Przemysł tworzyw sztucznych w 2016 roku osiągnął wartość sprzedaży
na poziomie 36 mld USD, co stanowiło 4% globalnego udziału w tej branży,
a także 2. miejsce wśród państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Kraj ten
w 2016 roku wytworzył 26 mln tworzyw sztucznych (polimerów), konsumując ich 5 mln ton, co pozwala na eksport ponad 20 mln ton tworzyw sztucznych. Jedną z realizowanych inwestycji w tej branży jest Abu Dhabi Polymer
Complex (Kompleks Tworzyw Sztucznych Abu Zabi), o wartości 4,5 mld
USD w emiracie Abu Zabi (GAPpolymers, różne lata).
Zjednoczone Emiraty Arabskie ze względu na wzrost liczby ludności,
a także chęć zmiany struktury gospodarczej kraju, wymagają dużych nakładów
na budownictwo. Ta część sektora przemysłowego ma także istotną wartość
w gospodarce. Tytułem przykładu w 2011 roku udział branży budowlanej
w całości PKB wynosił 10,3%, zaś w 2015 roku – 11,1%, w perspektywie
roku 2021 spodziewany jest wzrost tego udziału do 11,5%, a więc blisko
dwukrotnie więcej niż w sąsiednim Królestwie Arabii Saudyjskiej (Constructionweek, różne lata). Szczególnie aktywne w tej dziedzinie są dominujące
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emiraty: Abu Zabi oraz Dubaj. Budownictwo oprócz zaspokajania rosnących
potrzeb coraz większej populacji, czy to mieszkaniowych, czy to infrastrukturalnych, służy także budowie atrakcji turystycznych, lotnisk, czy hoteli, dając
tym samym państwu okazję do zarabiania. Samo miasto Dubaj jest miastem
nowoczesnym i niemal całość jego budynków powstała dzięki petrodolarom.
Nowe obiekty nierzadko pełne są przepychu i same w sobie stanowią wielkie atrakcje. Do najbardziej znanych z takowych można zaliczyć: ukończony
w 1999 roku najbardziej luksusowy hotel świata Burdż al-Arab oraz ukończony w 2008 roku najwyższy budynek świata Burdż Chalifa (fot. 1.), mierzący 828 metrów wysokości. W związku z planami ukończenia Jeddah Tower
w Królestwie Arabii Saudyjskiej, w Dubaju istnieją plany budowy wyższego od
niej budynku (Dubai Creek Tower).
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich oprócz urbanizacji pierwotnej
dużych miast, budowane są miasta od podstaw, na przykład Masdaru, mające być miastem bardzo przyjaznym środowisku. Niektóre z wielkich inwestycji budowlanych są bardzo kontrowersyjne, jak usypywanie sztucznych wysp
z piasku w kształcie palmy, czy kontynentów świata. Z całą pewnością dają one
jednak miejsca pracy i tworzą atrakcje turystyczne.

Fot. 1. Burdż Chalifa wieczorem w sierpniu 2016 roku (wykonanie własne).
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W przyjętej w 2014 roku „Strategii innowacji narodowej” (National Innovation Strategy), uznano za cel państwa, stanie się w ciągu 7 lat (a więc do
2021 roku) najbardziej innowacyjnym krajem świata. Program ten obejmuje
7 obszarów uznanych za kluczowe: energię odnawialną, transport, technologię,
edukację, opiekę zdrowotną, oraz gospodarkę wodną i eksplorację kosmosu
(Polska Agencja Inwestycji i Handlu). W rankingu Global Innovation Index
za rok 2019, kraj został uznany za 36. najbardziej innowacyjny na świecie.
Jeśli chodzi o rozwój najnowszych technologii, to warto odnotować,
że na przykład w dziedzinie digitalizacji gospodarki, Zjednoczone Emiraty
Arabskie wyprzedzają wiele zachodnich gospodarek, takich jak Niemcy, czy
Francja. W rankingu IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018,
ZEA zajęły 18. miejsce na świecie, będąc jednocześnie najbardziej zaawansowanym państwem arabskim pod względem wdrażania technologii cyfrowych.
Rozwijają się takie dziedziny branży nowoczesnych technologii, jak sztuczna
inteligencja, internet rzeczy, czy automatyzacja wielu usług. Tytułem przykładu można wskazać, że metro w Dubaju jeździ bez maszynisty. Podobnym
przykładem postępującej automatyzacji są automatyczne bramki na lotnisku
w Dubaju. Miasto Masdar będzie przykładem miasta wykorzystującego najnowsze technologie, takie jak zautomatyzowany transport publiczny (Maceda,
2018).
W zakresie inwestycji kosmicznych, Zjednoczone Emiraty Arabskie
uznają tę branżę za jedną z siedmiu kluczowych. Kraj wysłał już na orbitę
3 satelity obserwacyjne (badawcze): DubaiSat-1 (wystrzelony w 2009 roku,
zakończył misję w 2015 roku), DubaSat-2 (wystrzelony w 2013 roku, wciąż
pracuje) oraz KhalifaSat (wystrzelony w 2018 roku, jego misja nie została jeszcze zakończona). Dodatkowo w 2015 roku powstało, mające siedzibę w Abu
Zabi Centre for Space Science (Centrum Nauki Kosmicznej), którego główną
misją jest badanie wewnętrznej budowy Słońca. Z innych organizacji zajmujących się tą branżą, należy wymienić znajdujące się w Dubaju Mohammed
bin Rashid Space Center (działające od 2006 do 2015 roku, kiedy to zostało
inkorporowane do Emirates Institution for Advanced Science and Technology).
Zjednoczone Emiraty Arabskie prowadzą także program pod nazwą Emirates
Mars Mission, którego celem jest wysłanie orbitera na Marsa, co ma być osiągnięte 14 lipca 2020 roku (United Arab Emirates, 2020).
Na koniec warto zbadać zmiany w ogólnym udziale sektora przemysłowego w gospodarce i zatrudnieniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
(tabela 11.).
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Tabela 11. Udział w PKB i zatrudnieniu sektora przemysłowego w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich w latach 2001-2017.
Rok

2001

2005

2009

2013

2017

Udział
sektora przemysłowego
w PKB ZEA(%)

49,5

55,5

52,3

55,0

42,6

Udział
sektora przemysłowego
w zatrudnieniu w ZEA (%)

32,1

27,0

24,8

23,8

23,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tradingeconomics, różne lata.

Udział sektora przemysłowego w całości wytwarzanego PKB w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest wciąż bardzo duży i wahał się w latach
2001-2017 w przedziale 42,6%-55,5%. Niemniej jednak udział przemysłu
w zatrudnieniu jest niezbyt duży i w sposób wyraźny spada. Spadek ten
wyniósł 8,7 punktu procentowego w ciągu 16 lat. Przyczyną takiej różnicy
w udziale przemysłu w zatrudnieniu i wytwarzanym PKB może być niska pracochłonność bardzo dochodowego przemysłu wydobywczego, wciąż będącego
podstawą gospodarki niektórych emiratów tej federacji. O dużym wpływie
cen ropy naftowej na udział przemysłu w gospodarce ZEA może świadczyć,
że w 2013 roku sama wartość wydobytej ropy naftowej wynosiła 29% ówczesnego PKB, zaś w 2017 roku jedynie 14%. Dodatkowo pamiętać trzeba o bardzo zróżnicowanym wpływie sektora wydobywczego na poszczególne emiraty
(tylko niektóre mają dostęp do jej złóż).
Na przykładzie sytuacji z lat 2013-2017 widoczne jest wciąż istniejące uzależnienie gospodarki ZEA, a szczególnie dwóch emiratów tej federacji od wydobycia ropy naftowej. Szok popytowy spowodowany pandemią
COVID-19, zdaje się prowadzić do dalszego spadku znaczenia branży naftowej w tym kraju.
Wskazując na inne zmiany w przemyśle tego państwa, należy spodziewać się dalszego rozwoju branży energetyki odnawialnej. Ambitne projekty
na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i budowy nowoczesnych miast,
zdają się zapewniać na najbliższą przyszłość udział budownictwa w strukturze PKB. Dużą zmianą, która nastąpiła w latach 2001-2020 jest także rozwój
sektora nowoczesnych technologii oraz przemysłu kosmicznego. Zjednoczone
Emiraty Arabskie dążą do tego, by z kraju naftowego stać się bardzo nowoczesną gospodarką i w tej perspektywie skupienie się na programie kosmicznym,
będącym także znaczącym dla kształtowania przychylnej krajowi opinii za granicą zdaje się być w pełni zasadne.
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Na przykładzie ostatnich 20 lat widać w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich trend do zmiany sektora przemysłowego i całej gospodarki kraju.
Olbrzymia zmienność cen ropy naftowej może ten trend nawet w perspektywie kilkuletniej zaburzać.

Podsumowanie
Gospodarka Zjednoczonych Emiratów Arabskich podlega znaczącym
przemianom, które zostały zapoczątkowane w emiracie Dubaju, mającym na
celu odejście od dominacji ropy naftowej w gospodarce. Przemiany te trwają
już ponad 30 lat i następnie zaczęły być dokonywane w innych emiratach
federacji. Jakkolwiek można mówić o ich sukcesie, to Zjednoczone Emiraty
Arabskie straciły pozycję lidera, jeśli chodzi o dochód na osobę na świecie, jaką
miały na początku lat 90. XX wieku.
W zakresie rolnictwa, Zjednoczone Emiraty Arabskie nie prezentowały większych ambicji do osiągnięcia samowystarczalności żywieniowej. Eksportują one owoce daktylowca, natomiast nie osiągnęły większych efektów
w produkcji z nawadniania, choć inwestują w aeroponikę i hydroponikę, jako
najnowsze technologie produkcji żywności. Co się zaś tyczy udziału rolnictwa
w zatrudnieniu i wytwarzaniu PKB w ZEA, to od początku XXI wieku był on
niski i systematycznie spadał.
Zjednoczone Emiraty Arabskie swe bogactwo zawdzięczają rozwojowi
wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, będących składowymi sektora
przemysłowego. Władze różnych emiratów podejmują działania zmierzające do rozwoju przemysłu wysokich technologii, chociażby kosmicznego, ale
także rozwoju sektora usług, czego skutkiem jest spadek znaczenia II sektora
gospodarki ogółem, a wydobycia ropy naftowej w szczególności (zwłaszcza
w emiracie Dubaju, który stał się eksporterem netto tego surowca).
Zjednoczone Emiraty Arabskie jeśli chodzi o transformację gospodarczą
zdają się być przykładem dla innych gospodarek naftowych. Krajowi temu,
a zwłaszcza emiratowi Dubaju, dzięki współpracy emira, rządu i prywatnego biznesu, udaje się przekształcenie i unowocześnienie gospodarki, tworzące
z Dubaju jedno ze znanych na całym świecie miast. Odnotować przy tym
warto, na pewnego rodzaju harmonię we wdrażaniu tych zmian – Zjednoczone Emiraty Arabskie zachowują jednoznacznie muzułmański charakter będąc
także krajem tolerancyjnym dla turystów i mniejszości religijnych. Władze
dbają nie tylko o rozwój gospodarczy, ale i dobrobyt obywateli, a widząc potrzeby środowiskowe, także ochronę planety. Przykładem nowoczesnej wizji
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państwa obecnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest powstające na
pustyni Masdar.
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The agricultural
and industrial transformation
of the United Arab Emirates 2001-2017
Summary: The United Arab Emirates are one of the fastest growing
economies of in the world. Goal of this chapter is making analyse
of changes in two important parts of UAE economy: agriculture
and industry. Our research is based mainly on open databases. Analysing them we may come to conclusion, that UAE economy has experienced quite big transformation in the last twenty years. Agriculture
is not enough developed to maintain food self-sufficiency for country,
even after investitions in the most modern technologies, like hydroponic ar aeroponic. Main part of UAE industry is extraction of crude
oil and natural gas, however, for 30 years has tried to establish other
sources of income to country, like high-tech sector. Modernisation of
UAE become fact, thanks to cooperation of monarch, government and
private business.
Keywords: The United Arab Emirates, industry, agriculture, crude oil,
natural gas.
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Zastosowanie czynników
wzrostu w kosmetologii

Streszczenie: Czynniki wzrostu to cząsteczki naturalnie występujące
w organizmie człowieka. Wpływają one na wzrost, różnicowanie oraz
proliferację komórek naskórka i skóry właściwej. Celem pracy było
przedstawienie funkcji, jakie czynniki wzrostu mogą spełniać w procesach regeneracji oraz odnowy skóry. Zwrócono uwagę na leczenie defektów skóry z ich wykorzystaniem. Dodatkowo opisane zostały zabiegi
medycyny estetycznej oraz kosmetologiczne, w których czynniki wzrostu odgrywają ważną rolę. Przedstawiono także kosmetyki dostępne na
polskim rynku zawierające w swoim składzie czynniki wzrostu.
Słowa kluczowe: kosmetologia, rozwój

Wstęp
Czynniki wzrostu (z ang. growth factors GWs) są dużymi endogennymi
cząsteczkami sygnałowymi o masie cząsteczkowej powyżej 15 000 Da, mają
właściwości hydrofilowe. Występują naturalnie w organizmie człowieka, wpływają na wzrost, różnicowanie oraz proliferację komórek naskórka oraz skóry
właściwej poprzez indukowanie sygnałów komórkowych i molekularnych. Sygnały te powstają po wcześniejszym związaniu czynnika wzrostu z odpowiadającym mu receptorem. Kompleks czynnik wzrostu oraz receptor mają zdolność wywoływania różnych reakcji komórkowych w zależności od warunków
w jakich się znajdują. Reasumując czynniki wzrostu odgrywają kluczową rolę
w utrzymaniu zdrowej, elastycznej i pięknej skóry [1,2,3,4].
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Wybrane czynniki wzrostu
odpowiedzialne za regenerację skóry
Do czynników odpowiedzialnych za regenerację skóry należą: czynnik
wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF (vascular endothelial growth factor), płytkopochodny czynnik wzrostu PDGF (platelet-derived growth factor),
transformujący czynnik wzrostu beta TGF-β (transforming growth factor β),
naskórkowy czynnik wzrostu EGF (epidermal growth factor), czynnik wzrostu
hepatocytów HGF (hepatocyte growth factor), insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (insulin-like growth factor), czynnik wzrostu keratynocytów FGF-7
(fibroblast growth factor 7), zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów bFGF/
FGF-2 (basic fibroblasts growth factor), czynnik wzrostu stymulujący wytwarzanie kolonii granulocytów i makrofagów GM-CSF (granulocyte macrophage-colony stimulating factor). [2,3,5,6,7,8]
a) Rodzina PDGF (platelet-derived growth factor):
VEGF (vascular endothelial growth factor) - jest to czynnik wzrostu
śródbłonka naczyniowego, składa się z pięciu izoform: A, B, C, D, E. W skórze jest wytwarzany przez płytki krwi, keratynocyty, fibroblasty, makrofagi
oraz komórki śródbłonka naczyniowego. Wpływa głównie na regulację procesu tworzenia nowych naczyń krwionośnych (angiogenezę) oraz zwiększa ich
przepuszczalność. Pośredniczy także w powstawaniu nowych włókien kolagenowych, co uelastycznia skórę, a także umożliwia wygładzenie zmarszczek,
które są skutkiem procesu starzenia [2,5,7,9,10].
PDGF- jest to płytkopochodny czynnik wzrostu, składa się z pięciu izoform: PDGF-AA, PDGF-BB, PDGF-AB, PDGF-CC i PDGF-DD. Produkowany jest przez keratynocyty, fibroblasty, płytki krwi, makrofagi, komórki
śródbłonka naczyniowego oraz komórki naczyń mięśni gładkich. Wykazuje
działanie chemotaktyczne dla fibroblastów, makrofagów, neutrofili i komórek mięśni gładkich. Uważa się, że wykazuje również działanie angiogenne.
Wpływa także na proliferację oraz transport fibroblastów. Nadmierne wytwarzanie PDGF prowadzi do powstania keloidów, a nawet do nowotworzenia
[2,3,5,7,9,10].
b) Rodzina TGF-β (transforming growth factor β):
TGF-β - jest to transformujący czynnik wzrostu beta, składa się z trzech
izoform: TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3. Czynnik TGF-beta wytwarzany jest
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głównie przez keratynocyty, fibroblasty, makrofagi oraz płytki krwi. Jego zadaniem jest stymulacja wytwarzania kolagenu typu I i III poprzez pobudzenie
indukcji fibroblastów, co wpływa na redukcję zmarszczek. Działa również stymulująco lub hamująco na różne inne komórki skóry np. keratynocyty. Jego
stymulujący wpływ na angiogenezę jest wykorzystywany w produktach do cery
dojrzałej. W niektórych przypadkach TGF-β może doprowadzić do powstawania keloidów lub blizn, jest to działanie niepożądane spowodowane nadmierną stymulacją fibroblastów [2,5,7,9,10].
c) Rodzina EGF (epidermal growth factor):
EGF- jest to naskórkowy czynnik wzrostu, produkowany może być przez
fibroblasty, płytki krwi i makrofagi. Jego główną funkcją jest stymulacja proliferacji keratynocytów oraz fibroblastów, co w efekcie doprowadza do przebudowy naskórka.
TGF-α (transforming growth factor alfa) - jest to transformujący czynnik wzrostu alfa, wykazuje podobne działanie do czynnika wzrostu EGF. Wytwarzany przez płytki krwi, makrofagi i keratynocyty, czynnik ten odpowiada
również za pobudzanie procesu angiogenezy [2,5,7,9].
d) Rodzina SF (scatter factors):
HGF (hepatocyte growth factor) - jest to czynnik wzrostu hepatocytów,
wytwarzany przez mezenchymalne komórki macierzyste. Wykazuje działanie
angiogenne oraz bierze udział w stymulacji wzrostu i migracji komórek macierzystych naskórka, co wpływa na opóźnienie procesu starzenia oraz odbudowę
naskórka [5,6,8].
e) Rodzina IGF (insulin-like growth factor):
IGF- jest to insulinopodobny czynnik wzrostu, składa się z dwóch izoform: IGF-I i IGF-II. Produkowany jest przez fibroblasty, makrofagi oraz
neutrofile. IGF odgrywa kluczową rolę w pobudzaniu keratynocytów oraz
fibroblastów, co sprawia, że naskórek ulega przebudowie. Niepożądane skutki
w postaci blizn mogą powstać, przy zbyt wysokim stężeniu insulinopodobnego
czynnika wzrostu [2,5,9,10].
f) Rodzina FGF (fibroblast growth factor):
KGF-1 (FGF-7) - jest to czynnik wzrostu keratynocytów, produkowany
przez fibroblasty umożliwia pobudzanie wzrostu komórek nabłonka (odnowa
skóry).
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bFGF (FGF-2) - jest to zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów, wytwarzany przez fibroblasty, makrofagi oraz komórki śródbłonka naczyń krwionośnych. Główną funkcją czynnika bFGF jest tworzenie nowych naczyń krwionośnych, co w efekcie doprowadza do odżywienia skóry. Działa również jako
mitogen (stymulator wzrostu) fibroblastów oraz umożliwia odnowę naskórka
[2,5,9].
g) Pozostałe czynniki wzrostu:
GM-CSF (granulocyte macrophage-colony stimulating factor) - jest to
czynnik wzrostu stymulujący wytwarzanie kolonii granulocytów i makrofagów, produkowany m.in. przez fibroblasty, makrofagi i komórki śródbłonka.
W skórze odpowiada za migrację oraz namnażanie keratynocytów, co umożliwia jej odbudowę i regenerację [5,11]
Możliwości wykorzystania czynników wzrostu
w medycynie i kosmetologii
Ostatnio dużą uwagę przykuwa się wykorzystywaniu czynników wzrostu
w stymulowaniu procesów naprawczych tkanek. Dzięki swoim zdolnościom
do pobudzania naturalnych procesów regeneracyjnych mogą nieść ogromną
pomoc w terapii leczenia ran, szczególnie tych trudno gojących się powstałych
np.: w wyniku odleżyn, czy u pacjentów chorujących na cukrzycę. Przyczynami nieprawidłowego gojenia mogą być zaburzenia związane ze zmienioną
aktywnością komórek, wytwarzaniem macierzy zewnątrzkomórkowej, procesami namnażania, niedoborem czynników wzrostu oraz niedokrwieniem
tkanki [12,13].
Najważniejszym czynnikiem biorącym udział w zabliźnianiu się tkanki
jest płytkowy czynnik wzrostu PDGF, który przyciąga fibroblasty do miejsca zranienia, pobudza je do podziałów, produkcji składników macierzy zewnątrzkomórkowej i co istotne, odpowiada za transformację fibroblastów
w miofibroblasty, umożliwiając ściągnięcie brzegów rany. Ponadto stymuluje
angiogenezę i reepitelizację. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach
[12,15], użyte docelowo w miejscu uszkodzenia skóry znacznie wyższe stężenia PDGF od tych występujących w warunkach naturalnych, spowodowały ogólnie szybsze przywrócenie ciągłości tkanek. Czynnik ten zastosowany
jest w formułach żelowych stosowanych jako opatrunki na rany lub obecny jest wraz z innymi czynnikami wzrostu, w osoczu bogatopłytykowym po
odwirowaniu krwi [6,7,8]. Samodzielne czynniki wzrostu wytwarzane są
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w laboratorium przez systemy bakteryjne w procesie wykorzystującym komplementarny DNA, będący jedynie szablonem dla innych komórek do wytwarzania białek [12,13,14,15].
Osocze bogatopłytkowe (PRP- platelet-rich plasma), czyli koncentrat płytek krwi, powstający podczas procesu odwirowywania krwi pełnej służy jako
narzędzie terapeutyczne w różnych gałęziach medycyny np. chirurgii plastycznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, medycynie sportowej, ortopedii, stomatologii, a od niedawna wykorzystuje się go w dermatologii [17,18,19]. PRP
może być wykorzystywane wraz z innymi zabiegami takimi jak laseroterapia,
peelingi chemiczne, czy zabiegi chirurgiczne takie jak face-lifting, w celu skrócenia czasu rekonwalescencji i wzmocnienia efektów zabiegowych, a dodatkowo redukuje krwawienie, obrzęk oraz łagodzi ból [12,18].
Badania kliniczne nad metodą z wykorzystaniem PRP w różnych dziedzinach są wciąż dość nieliczne, często różniące się metodą otrzymywania osocza,
stopniem zagęszczenia, sposobem iniekcji, grupami zawodowymi osób badanych oraz sposobem oceniania osiągniętych efektów. Z pewnością pomocne
byłoby opracowanie standardów procedury zabiegowej. Metoda budzi również wiele wątpliwości związanych ze zbyt wysokim zagęszczeniem preparatu
(9-11 krotnym), a także z użyciem antykoagulantów, które w badaniach wykazały hamujące działanie na procesy naprawcze [12,13,15,17,18].
W zaburzeniach procesów gojenia i wydłużającego się czasu zabliźniania
rany bada się wykorzystanie inżynierii tkankowej, której celem jest „zastąpienie, przywrócenie, odtworzenie lub podtrzymanie funkcji tkanek i narządów,
uszkodzonych w wyniku urazu, schorzeń wrodzonych lub choroby przewlekłej” [12]. Pozwala ona na wypełnienie deficytu skórnego poprzez wykorzystanie przeszczepu tkanki powstałej w wyniku hodowli komórek macierzystych
in vitro. Posiadają one ogromne predyspozycje do proliferacji oraz do różnicowania się w inne komórki o cechach umożliwiających odbudowę konkretnego narządu. Mezodermalne komórki macierzyste chętnie pozyskuje się do
zabiegu z tkanki tłuszczowej (ADSCs- adipose-derived stem cells). Liczba tych
komórek w tkance tłuszczowej żółtej jest o wiele większa, a metoda liposukcji
w celu ich pozyskania jest stosunkowo prostsza od metod poboru takich samych komórek ze szpiku kostnego. O tym w jaki typ komórek dojrzałych
(adpipocyty, osteoblasty, chondrocyty, fibroblasty) przekształcą się komórki
macierzyste tkanki tłuszczowej decyduje wiele czynników. Po wyizolowaniu
z tkanki wartościowych komórek macierzystych o odpowiedniej adhezji, która
w głównej mierze wpływa na ich zdolności do przystosowania się i przetrwania w środowisku, komórki namnaża się w specjalnych preparatach żelowych.
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Właściwości tych preparatów decydują o kierunku różnicowania się uzyskanych komórek macierzystych. Na przykład obecność czynnika VEGF
stymuluje tworzenie nowych naczyń krwionośnych, a połączenie hodowli
ADSCs i fibroblastów pobudza migrację, namnażanie fibroblastów w miejscu zranienia oraz syntezę kolagenu. Wyżej wspomniany PDGF dodany do
hodowli dodatkowo stymuluje procesy naprawcze, pobudza mitozę komórek
macierzystych oraz wydzielanie przez nie czynników wzrostu (PDGF, VEGF,
HGF, TGF-β, FGF1, FGF5), czyli jest środkiem pobudzającym oddziaływanie komórek prekursorowych na otoczenie [12,13]. Badania toczą się również w zakresie zabiegów rekonstrukcji twarzy, w których łączy się wyizolowane komórki ADSCs z osoczem bogatopłytkowym, co miałoby zwiększyć
właściwości regeneracyjne komórek macierzystych przez stymulacje sekrecji
czynników wzrostu, w uzyskanych jak dotąd wynikach uzyskuje się poprawę
owalu twarzy w stopniu zadowalającym [12,13,20]. Na rynku obecnie można
spotkać biomateriały w postaci żeli kolagenowych, polimery kwasu mlekowoglikolowego, gąbki kolagenowe, mieszaniny kolagenu i chitozanu. Połączenie
materiałów bezkomórkowych z ADSCs stymuluje angiogenezę oraz szybszą
naprawę tkanki, wpływając na komórki w swoim otoczeniu. Już sama obecność komórek prekursorowych podnosi liczbę innych komórek: fibroblastów,
komórek śródbłonka, keratynocytów, makrofagów także tych napływających
do miejsca zranienia, tym samym zwiększa się również stężenie czynników
wzrostu. Istotnym znaczeniem decydującym o właściwościach ADSCs, oprócz
rodzaju użytego do hodowli preparatu żelowego, jest sposób pobrania tkanki
oraz jej lokalizacja. Zaletą pozyskiwania tkanki tłuszczowej jest jej obecność
w wielu partiach ciała, a różnice płynące z miejsca pobierania dotyczą różnicowania, które jest wolniejsze dla tkanki podskórnej, a szybsze dla tkanki tłuszczowej trzewnej oraz namnażania szybszego dla tkanki podskórnej. Zabieg ten
może mieć zastosowanie w korygowaniu defektów skórnych powstałych pod
wpływem zabiegów chirurgicznych czy oparzeń [12,13,17].
Sama metoda budzi wiele wątpliwości, gdyż hodowla ADSCs jest czasochłonna, co zwiększa ich narażenie na starzenie się oraz mutacje genetyczne. Ich właściwości immunomodulujące, stymulujące namnażanie komórek
a także angiogenezę wiążą się z cechami typowymi dla nowotworzenia. Także
należy wziąć pod uwagę potencjalne zagrożenie kancerogenezy tkanek płynące
z połączenia stymulującego działania czynników wzrostu z obecnym podczas
gojenia stanem zapalnym. Chociaż jak dotychczas nie stwierdzono takiego
działania, to terapia z wykorzystaniem ADSCs jest ściśle regulowana i należy
do terapii zaawansowanych [12,13].
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Lipofilling jest metodą pozwalającą na użycie autologicznego materiału
w postaci tkanki tłuszczowej jako materiału wypełniającego w modelowaniu
twarzy, redukcji zmarszczek głębokich oraz podniesienia konturu twarzy, jak
również w modelowaniu ciała. Najczęściej wykorzystywany jest w celu wypełnienia doliny łez, zmarszczek marionetki, brody, policzków, fałdów nosowo-wargowych oraz podniesienia czy rekonstrukcji piersi [20]. Tłuszcz pozyskiwany jest z różnych partii ciała metodą liposukcji, w szczególności z okolicy
brzucha, ud i pośladków, w których tkanki podskórnej znajduje się najwięcej.
Zabieg przebiega w kilku etapach, pierwszy obejmuje pobranie materiału, który zawiera tkankę tłuszczową, krew, środki znieczulające oraz wodę. W drugim
etapie izoluje się wartościowe komórki od reszty preparatu oraz uszkodzonych
adipocytów. W etapie trzecim otrzymane komórki łączy się z osoczem bogatopłytkowym, a następnie wprowadza się cienką igłą najczęściej do tkanki podskórnej [20]. Transfer tkanki tłuszczowej często wiąże się z ryzykiem szybkiego
metabolizmu przeszczepionej tkanki oraz powstaniem cyst olejowych, połączenie otrzymanego preparatu z PRP ma na celu zapobieganie takim efektom
i wydłużyć jej żywotność [12,20].
Starzenie się skóry
Największym organem w ciele człowieka jest skóra. Pełni ona wiele
funkcji, jednakże najważniejszą jest ochrona przed niekorzystnym wpływem
czynników zewnętrznych takich jak: uszkodzenia mechaniczne, klimatyzacja,
niekorzystne warunki klimatyczne w tym promieniowanie UV, negatywne
działanie detergentów. Jest barierą biochemiczną, fizyczną i immunologiczną.
Skóra chroni również przed utratą wody, przedostawaniem się mikroorganizmów i nadmiernym wpływem otoczenia. Bierze udział w procesach immunologicznych, metabolicznych, termoregulacyjnych oraz zapewnia równowagę
wodno-elektrolitową. Skóra człowieka składa się z trzech warstw: naskórka,
skóry właściwej i tkanki podskórnej [15,16,23].
Starzenie się skóry jest uwarunkowane zarówno przez genetykę jak
i wpływ środowiska zewnętrznego. Jest procesem złożonym i ma na niego
wpływ szereg czynników, które przyczyniają się do procesów zapalnych oraz
powstawania wolnych rodników. Można wyróżnić starzenie chronologiczne,
fotostarzenie oraz miostrazenie, czyli starzenie mimiczne związane z mimiką
twarzy [16,23,24]
Pierwsze oznaki starzenia możemy zaobserwować na skórze około 25 30 roku życia, gdy jest praktycznie niewidoczne. Zmiany w skórze zachodzą
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w każdej z warstw: naskórku, skórze właściwej i tkance podskórnej. Wraz
z upływem czasu zmienia się nie tylko struktura skóry, dochodzi również
do zaburzeń jej funkcji. Z wiekiem pojawiają się zmarszczki, przebarwienia i odbarwienia, plamy soczewicowate, rogowacenie słoneczne, brodawki
łojotokowe, suchość skóry, ścieńczenie naskórka, opadnięcie owalu twarzy,
spadek elastyczności oraz utrata jędrności. Szybkość z jaką postępują procesy starzenia jest indywidualna i zależy od regulacji genetycznej oraz wpływu
czynników zewnętrznych. Najważniejszymi czynnikami, które mają wpływ
na proces starzenia się są: czynniki biologiczne (uwarunkowania genetyczne),
czynniki mechaniczne (powtarzalne ruchy mięśni), czynniki środowiskowe
(palenie papierosów, narażenie na promieniowanie słoneczne oraz zanieczyszczenie powietrza), dieta, sen i zdrowie psychiczne [16,23,24].
Starzenie wewnątrzpochodne (chronologiczne/endogenne/właściwe) zależy od naturalnych procesów fizjologicznych, zaburzeń hormonalnych oraz
zegara biologicznego i nieuchronnie mijającego czasu - nie da się go uniknąć.
Jest zapoczątkowane przez spowolnienie odnowy komórek oraz zmniejszenie
ilości fibroblastów i osłabnięcie potencjału podziałowego keratynocytów. Powyższe procesy mają wpływ m.in. na pojawienie się zmarszczek, zmniejszenie elastyczności, zmianę kształtu i ilość komórek tucznych oraz fibroblastów,
zmniejszenie zawartości glikozoaminoglikanów, dzielenie i wapnienie włókien
elastynowych, skupienie kolagenu w pęczki. Starzenie wewnętrzne ma również wpływ na ścieńczenie podskórnej tkanki tłuszczowej, co powoduje zwiotczenie skóry i większą podatność na siniaki. Zmiany strukturalne zachodzące
w skórze są naturalnym skutkiem zmian biologicznych i powodują zaburzenia
w obrazie biochemicznym, histologicznym i fizjologicznym. Głównymi
czynnikami mającymi wpływ na szybkość starzenia chronologicznego
są spowodowane przez wolne rodniki oksydacyjne uszkodzenia DNA.
Wolne rodniki są produkowane w mitochondriach, ich działanie mogą
przyśpieszyć czynniki zewnętrzne np. alkohol, nikotyna, promieniowanie
słoneczne. Organizm hamuje szkodliwe działanie wolnych rodników poprzez
wykształcenie systemu antyoksydacyjnego składającego się z substancji
drobnocząsteczkowych tj. melatonina, glutation, witaminy A, C i E oraz
z enzymów m.in. peroksydazy glutationu, katalazy, dysmutazy ponadtlenowej i reduktazy glutationu [16, 23,24,25].
Starzenie zewnątrzpochodne (fotostarzenie/egzogenne/przedwczesne)
jest skorelowane z narażeniem na czynniki środowiskowe np. zanieczyszczenie powietrza, narażenie na dym tytoniowy, panujący klimat, nieprawidłowe zabiegi pielęgnacyjne, niewłaściwa dieta oraz nieświadome korzystanie
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z substancji fotouczulających. Najbardziej destrukcyjny wpływ na fotostarzenie ma promieniowanie UV. Jedną z konsekwencji ekspozycji skóry na wpływ
promieniowania słonecznego jest degradacja tkanki kolagenowej i sieci elastyny, co powoduje powstanie wolnych rodników. Działalność słońca ma również
wpływ na zmniejszenie potencjału komórek do odnowy, suchość, powstawanie zmarszczek, przebarwień, elastozy, suchości, występowanie zmian przednowotworowych, teleangiektazji, zółobrunatny kolor skóry, obniżenie funkcji immunologicznych, utratę wiotkości skóry i przerost gruczołów łojowych.
Skóra zwykle ulega starzeniu najszybciej ze wszystkich narządów, ponieważ jest
najbardziej narażona na działanie czynników zewnętrznych [16, 23, 25].
W kosmetologii i medycynie estetycznej stosuje się szereg substancji
aktywnych, które mają pozytywny wpływ na opóźnienie oraz niwelowanie
procesów starzenia się. Poniższa praca ma na celu przybliżenie zastosowania
czynników wzrostu, które możemy znaleźć między innymi w wybranych kosmetykach i zabiegach estetycznych [16].
Zabiegi kosmetologiczne i medycyny estetycznej
z wykorzystaniem czynników wzrostu
W zabiegach medycyny estetycznej wykorzystuje się dwa rodzaje czynników wzrostu: czynniki wytwarzane przez systemy bakteryjne oraz czynniki
pobierane z osocza bogatopłytkowego [8].
Czynniki wzrostu produkowane przez systemy bakteryjne powstają przy
wykorzystaniu opatentowanych procesów biotechnologicznych między innymi w laboratoriach firmy Caregen. Proces syntezy czynników wzrostu polega
na otrzymywaniu komplementarnego DNA – cDNA podczas odwrotnej transkrypcji na matrycy mRNA uzyskanego z komórki. Podczas syntezy wykorzystuje się informacje zawierającą skład aminokwasowy konkretnego czynnika
wzrostu. Następnie zachodzi proces tworzenia wektorów i klonowania genów,
które potem są przetransformowane na wektory Escherichia coli. Kolejnym
krokiem jest fermentacja, która zwiększa ilość wektorów bakteryjnych. W dalszej kolejności czynnik wzrostu jest odseparowywany od wektora, poddaje się
go ultrafiltracji, aby na samym końcu, po oczyszczeniu, uzyskać czysty czynnik
wzrostu [8].
Osocze bogatopłytkowe (Platelet-Rich Plasma, PRP) zwane również bogatymi w osocze czynnikami wzrostu, można uzyskać za pomocą jednorazowych
zestawów do izolacji płytek krwi. Krew pobiera się próżniowo, w zależności od
rodzaju zabiegu od 1 do 3 probówek - każda po ~ 7 ml, a następnie poddaje
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wirowaniu z wykorzystaniem żelu oddzielającego osocze od płytek krwi. Osocze bogatopłytkowe zagęszcza się 2-4 krotnie, w wyniku czego otrzymujemy
3-4 ml osocza. W zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu są różne
procedury podania i przygotowania krwi. Koncentracja płytek krwi znacznie
zwiększa zawartość czynników wzrostu. [8, 30, 31, 26].
W medycynie estetycznej i dermatologii PRP jest stosowane w profilaktyce przeciwstarzeniowej, trądziku, leczeniu łysienia, terapii korekcji blizn
i oparzeniach. Wpływa również na nawilżenie, ujędrnienie, wygładzenie, wyrównanie kolorytu, stymulację wzrostu, remodeling włókien kolagenowych,
przyśpieszenie regeneracji i gojenia ran (po zabiegach medycyny estetycznej
[24, 30, 31].
Zastosowanie PRP przy wykorzystaniu technik iniekcji pozwala na regenerację skóry poprzez biostymulację komórek skóry. Iniekcja prowadzi do
stymulacji oraz regeneracji uszkodzonych i starzejących się komórek tkanki
skórnej oraz podskórnej. Dzięki regulacji ekspresji macierzy zewnątrzkomórkowej oraz stymulacji fibroblastów w trakcie iniekcji powstaje nowa tkanka
skóry. Osocze wzbudza komórki macierzyste skóry do różnicowania się i dalszych podziałów [8, 26].
W składzie PRP możemy wyróżnić takie czynniki wzrostu jak: VEGF,
EGF, PDGF, TGF oraz IGF. GFs stymulują naturalne procesy naprawcze.
Osocze bogatopłytkowe jest preparatem autologicznym, dzięki czemu unikamy ryzyka alergii oraz podrażnień. Do naturalnej aktywacji płytek krwi dochodzi podczas m.in. uszkodzenia śródbłonka naczynia krwionośnego oraz
kontaktu płytek z kolagenem. Pozwala to na stopniowe uwalniane czynników
wzrostu, jednakże czasem podczas aplikacji dodaje się chlorek wapnia albo
trombinę, aby doszło do natychmiastowej sekrecji GFs [8,18, 26, 27, 28].
Zabiegi z wykorzystaniem PRP możemy wykonać w następujących lokalizacjach: owłosiona skóra głowy, czoło, powieki, kurze łapki, fałdy nosowowargowe, usta, podbródek, szyja, dekolt oraz dłonie [24,25]. Przeciwskazaniami do wykonania zabiegów z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego są:
niedobór fibrynogenu, zespoły dysfunkcji płytek, białaczka, niedobór fibrynogenu, sepsa, krytyczna małopłytkowość, choroby nowotworowe, niestabilność hemodynamiczna, choroby autoimmunologiczne, zakażenia wirusowe,
bakteryjne oraz grzybicze, ciąża i laktacja, posocznica, przewlekłe schorzenia
wątroby, przyjmowanie aspiryny, antybiotykoterapia oraz terapia antykoagulacyjna (w przypadku wypełniaczy) [23,24, 30].
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Po zabiegu może dojść do urazu nerwów, zakażeń wtórnych, siniaków/
krwiaków, obrzęków, zakrzepów a nawet w rzadkich przypadkach martwicy
[8,24, 30].
Zabiegi, w których wykorzystuje się
osocze bogatopłytkowe
Wypełnienie zmarszczek - wypełnianie zmarszczek za pomocą zagęszczonego osocza bogatopłytkowego różni się od standardowego (objętościowego)
wypełnienia zmarszczek za pomocą kwasu hialuronowego albo hydroksyapatytu wapnia. PRP ma za zadanie zapoczątkować proces stymulacji fibroblastów,
dzięki czemu tworzą się nowe włókna kolagenowe typu 3 i 4. W wyniku biostymulacji dochodzi do poprawy nawilżenia skóry, odmłodzenia jej oraz zregenerowania naskórka. GFs są uwalniane z trombocytów na skutek degranulacji
ziarnistości α po około 10 minutach od rozpoczęcia procesów krzepnięcia krwi.
Najwięcej czynników wzrostu jest uwalnianie z płytek krwi w ciągu godziny od
zabiegu, a po przejściu przez błonę komórki macierzystej wiąże się z pobliskimi błonami komórkowymi w miejscach receptorowych. Trombocyty zawarte
w osoczu bogatopłytkowym wydzielają i syntezują dodatkowe ilości czynników wzrostu przez 7 dni. Po tygodniu płytki krwi obumierają, a funkcje stymulacji gojenia przejmują makrofagi. Osocze może być podawane za pomocą
klasycznych technik podawania wypełniaczy albo techniką nappage. Zaleca się
serię 2 zabiegów w 3 tygodniowych odstępach [8, 30, 26]
Mezoterapia igłowa - polega na punktowym wprowadzaniu substancji
o działaniu terapeutycznym wgłąb skóry. Mezoterapię igłową głowy wykonuje się za pomocą klasycznych igieł do mezoterapii lub pistoletu zwanego
mesogun, który pozwala na zmniejszenie dolegliwości bólowych u pacjentów.
Aktualnie jedną z najlepszych metod walki z utratą włosów jest podawanie
PRP metodą mezoterapii igłowej. Celem mezoterapii skóry głowy jest pobudzenie mieszków włosowych do wzrostu, zahamowanie wypadania włosów
i rewitalizacja skóry głowy. Ponadto płytki krwi wpływają na nawilżenie, regulację pracy gruczołów łojowych oraz zdrowy wygląd włosów. Skuteczność zabiegu gwarantują zawarte w osoczu czynniki wzrostu, które stymulują proces
wzrostu włosa. W badaniach mikroskopowych leczenia łysienia androgenowego za pomocą mezoterapii igłowej z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego
potwierdzono zwiększenie gęstości i średniej ilości włosów, stosunkowo nieduży wzrost naczyń krwionośnych wokół mieszków. PRP wpływa również na komórki macierzyste, które ulegają licznym podziałom, co przekłada się na lepszą
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kondycję włosów i ich szybszy wzrost. Już jeden zabieg mezoterapii igłowej
może być skuteczny, jednakże zaleca się serię kilku zabiegów w odstępach co
2-4 tygodnie, a w przypadku leczenia łysienia androgenowego konieczna jest
seria minimum 3 zabiegów. [24, 29, 36].
Mezoterapia mikroigłowa - to zabieg polegający na wykonywaniu licznych mikronakłuć w skórze przy pomocy narzędzi zawierających mikroigły
o różnej długości np. penów, rollerów lub pieczątek. Podczas mikronakłuwania w skórze powstaje szereg mikrokanalików, przez które są transportowane
substancje aktywne zawarte w preparacie. Mezoterapia mikroigłowa dostarcza
substancje aktywne w głąb skóry i mechanicznie stymuluje ją do biorewitalizacji. W tym przypadku nie podaje się substancji aktywnych, wykorzystywana
jest sama technika mikronakłuwania, podczas której jest wywołany stan zapalny, dochodzi również do uszkodzenia naczyń krwionośnych i sekrecji krwi.
W wyniku, czego neutrofile wydzielają czynniki wzrostu. GFs pobudzają do
pracy fibroblasty w czego wyniku dochodzi do stymulacji produkcji GAG,
kwasu hialuronowego, elastyny, kolagenu oraz innych składników macierzy
zewnątrzkomórkowej. Poprawiają również mikrokrążenie w skórze, jakość
połączeń międzykomórkowych oraz przyśpieszają procesy odbudowy i autoregeneracji tkanek [25, 27, 29, 31].
Mezoterapia ze wstrzyknięciem substancji aktywnych - wykonuje się
ją przy wykorzystaniu 2 zestawów: mniejszego (zawierającego 1 próbówkę)
oraz większego (zawierającego 2 probówki). Mniejszy zestaw pozwala na
wykonanie zabiegu w okolicy twarzy i szyi, a większy na wykonanie zabiegu
również w okolicy dekoltu. Ze względu na właściwości trombocytów zabiegi
z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego najlepiej wykonywać w seriach
(4-5 zabiegów), a między zabiegami należy zachować odstęp 7-14 dni. Dla
podtrzymania efektów po serii zabiegów należy wykonać zabieg przypominający co 12-16 tygodni. Pierwsze efekty można zauważyć już podczas pierwszej
serii zabiegów, jednakże wraz z biegiem czasu efekty są co raz bardziej nasilone
(w ciągu kilku miesięcy od serii). Mezoterapię z podaniem osocza bogatopłytkowego stosuje się w leczeniu łysienia, leczeniu blizn potrądzikowych oraz
w tzw. wampirzym liftingu. Podanie PRP zależy od rodzaju zabiegu, gęstości
preparatu oraz lokalizacji iniekcji [8, 26, 29, 30].
CGF Liquid (Concentrated Growth Factors) – zabieg mezoterapii
z wykorzystaniem skoncentrowanych czynników wzrostu oraz komórek
macierzystych CD34+ zawieszonych w osoczu bogatopłytkowym pobranym z krwi pacjenta. Materiał do zabiegu pozyskuje się przy pomocy specjalnego separatora komórkowego oraz systemu umożliwiającego pozyskanie
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skoncentrowanego żelu z czynnikami wzrostu i CD34+. Po kuracji możemy się
spodziewać redukcji drobnych zmarszczek, odżywienia i regeneracji skóry, poprawy kolorytu, zmniejszenia wypadania włosów oraz zwiększenia elastyczności
i gęstości skóry. Zaleca się wykonanie 3 zabiegów co 4 tygodnie. Wyróżnia się
również zabieg CGF Harmony, który polega na iniekcji komórek macierzystych i GFs zawieszonych w żelu (Activated Plasma Albumin Gel) uzyskanym
z białek krwi pacjenta. Zaleca się wykonanie 3 zabiegów w odstępie 6 tygodni.
Zabieg można wykonać na okolicę twarzy, szyi, dekoltu, owłosioną skórę twarzy oraz grzbiety dłoni [20,30].
Maska z osoczem bogatopłytkowym - preparat do wykonania maski
z PRP przygotowuje się w podobny sposób jak do zabiegu mezoterapii, jednakże osocze wylewa się na papierową maskę i aplikuje na skórę. Zabieg ten
przyśpiesza gojenie ran i świetnie się sprawdza po zabiegach medycyny estetycznej takich jak laseroterapia czy peelingi [8, 30, 26].
Zastosowanie czynników wzrostu w kosmetykach.
Czynniki wzrostu wykazują działanie regenerujące, przyspieszają odbudowę skóry oraz gojenie ran. Występują w preparatach specjalistycznych niwelujących oznaki starzenia się skóry (zmarszczki mimiczne, nierówna tekstura skóry i przebarwienia posłoneczne), ponadto wykazują dobre efekty terapeutyczne
w redukowaniu blizn (pooperacyjnych, po trądzikowych i pooparzeniowych).
Preparaty zawierające czynniki wzrostu sprawdzą się również w zmniejszaniu
rozstępów [38].
W kosmetykach czynniki wzrostu często łączy się ze składnikami aktywnymi o podobnym działaniu, dzięki temu efekt terapeutyczny czynników wzrostu
zostaje wzmocniony. Są to: witamina E, witamina C, retinoidy, kwas hialuronowy. Witamina E wykazuje działanie przeciwutleniające, neutralizuje wolne
rodniki oraz zapobiega procesom starzenia. Witamina E przenika przez naskórek, następnie wbudowuje się w cement międzykomórkowy, co prowadzi do
odżywienia i poprawy elastyczności skóry, jej działanie powoduje także hamowanie niekontrolowanych stanów zapalnych w skórze. Dodatkowo witamina
E posiada działanie kojące, ochronne, nawilżające oraz wspomagające leczenie
przebarwień [39,40]. Witamina C bierze udział w reakcjach enzymatycznych,
których efektem jest syntezowanie kolagenu oraz poprawa jego jakości. Wpływa na prawidłowe gojenie ran, niwelowanie skutków fotostarzenia, działa także
rozjaśniająco na przebarwienia posłoneczne. Najczęściej stosuje się witaminę
C w formie pochodnych np. fosforan magnezu. Dodatkowo w kosmetykach
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z witaminą C wykorzystywane są systemy nośnikowe takie jak liposomy lub
nanosomy. Oba przypadki mają na celu poprawienie przenikania witaminy C
przez barierę naskórkową [41,42]. Retinoidy są grupą organicznych związków,
do której należą naturalne oraz syntetyczne pochodne retinolu. Wykorzystywane są do leczenia problemów skórnych takich jak: trądzik, fotostarzenie
oraz zmarszczki mimiczne. Niskie dawki retinolu stosowane zewnętrznie na
skórę powodują jej wygładzenie, uelastycznienie, zmarszczki stają się płytsze
a przebarwiania są mniejsze oraz mniej widoczne. Retinol zwiększa produkcję włókien kolagenowych [43,44]. Kwas hialuronowy jest szeroko stosowany
w kosmetykach, ze względu na właściwości nawilżające. Jego działanie polega
na chłonięciu i magazynowaniu wody w skórze właściwej. Charakterystyczną dla kwasu hialuronowego cechą jest jego higroskopijność, ponieważ jedna
cząsteczka kwasu może związać do 250 cząsteczek wody. Kwas hialuronowy
może również tworzyć na powierzchni skóry warstwę okluzyjną, która zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem wody z naskórka. Dzięki odpowiedniemu nawilżeniu skóra staje się napięta, rozjaśniona, a zmarszczki mimiczne
są mniej widoczne [43,45].
Czynniki wzrostu połączone z wyżej wymienionymi składnikami aktywnymi najczęściej znajdziemy w postaci kremu lub serum. Przykłady produktów do pielęgnacji skóry zawierających w swoim składzie czynniki wzrostu:
Cell Fusion C Expert Rejuveblue Effector- aktywne serum do skóry wrażliwej
[46], Sesderma Reti Age Serum- serum przeciwzmarszczkowe [47], Sesderma
Reti Age Cream Anti Aging- krem przeciwzmarszczkowy [48], Dermomedica Ceramide EGF Cream- odżywczy krem z ceramidami i faktorem wzrostu
[49], PCA Skin Rejuvenating Serum- serum regenerujące [50], Solvert Thermal Regeneration- koncentrat regenerujący [51].
Podsumowanie
Czynniki wzrostu wykazują wielokierunkowe działanie. Wpływają na
przyspieszenie regeneracji skóry po urazach mechanicznych, poparzeniach.
Badania wykazały również spłycenie zmarszczek, rozjaśnienie przebarwień,
dzięki czemu skóra starzejąca się wygląda na młodszą. Czynniki wzrostu wykorzystuje się w wielu zabiegach z zakresu medycyny estetycznej oraz kosmetologii, są to np.: Lipofilling, iniekcja PRP w celu wypełnienia zmarszczek.
Ponadto osocze bogatopłytkowe stosuje się w: mezoterapii igłowej, mezoterapii mikroigłowej, zabiegu CGF liquid oraz jako maska z osoczem bogatopłytkowym. Dodatkowo stosowanie kosmetyków zawierających czynniki wzrostu
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mają za zadanie podtrzymywanie efektów osiągniętych przez stosowanie zabiegów wymienionych w pracy lub naśladować efekty zabiegów bez konieczności
ich wykonania w zależności od potrzeb skóry.
Czynniki wzrostu dają bardzo dobre efekty terapeutyczne jednak, aby
mogły być powszechnie i bezpiecznie stosowane należy wykonać kolejne badania nad ich potencjalnym użyciem.
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Use of growth factors in cosmetology

Abstract: Growth factors are molecules that are naturally located in human body. They have impact on growth, diversity and proliferation of
epidermis and dermis cells. The aim of this research is to present function which growth factors can fulfil in skin recovery and regeneration
process. The correlation between growth factors and treatment of skin
malfunction has been noticed. Additionally, aesthetic medicine and
cosmetology treatments are described in this research. Also, cosmetics
that are containing growth factors are presented in this work.
Keywords: cosmetology, development
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Wolontariat dla zwierząt
jako forma aktywności młodzieży

Streszczenie: Wolontariat jako nieodpłatna i bezinteresowna pomoc
istnieje na świecie od dawna, a także może być wspaniałą formą aktywności młodych ludzi. Obecnie, gdy świat mierzy się ze światową
pandemią, troska o innych staje się jeszcze cenniejszą i poszukiwaną
wartością. W niniejszym artykule przedstawiono historię oraz istotę
wolontariatu. Przedstawia on definicje wolontariatu oraz jego funkcje.
Przybliża nam także osobę wolontariusza, a także określa motywy, które
kierują ludźmi zainteresowanymi działaniami wolontariackimi. W artykule zawarte są także informacje na temat predyspozycji oraz zdolności
warunkujących działanie w wolontariacie, szczególnie na rzecz zwierząt.
W artykule przedstawiono także wybrane miejsca w Polsce, w których
istnieje zapotrzebowanie na działalność wolontariuszy, którzy chcą pomagać zwierzętom.
Słowa kluczowe: wolontariat, młodzież, zwierzęta

WPROWADZENIE

"Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś."
Ronald Reagan

W obecnych czasach, gdy ludzkość nie mierzy się tylko ze swoimi własnymi problemami, a także ze światową pandemią, potrzeba niesienia pomocy
innym staje się jeszcze ważniejsza. Jednym z podmiotów szczególnie potrzebujących wsparcia są zwierzęta. Często porzucane, niechciane, bo nie są już „małymi, słodkimi szczeniaczkami/kociakami”, koszty ich utrzymania czy leczenia
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okazały się zbyt wysokie, czy były nieudanym prezentem. Liczby przebywających w schroniskach psów, a także kotów z roku na rok rosną. W stosunku
do 2011 roku w 2014 r. schroniskach pozostawało ponad 5% więcej psów
i aż prawie 18% więcej kotów. Taka sytuacja zmusza do zwiększania się liczby
powstających schronisk. W Polsce w 2011r. istniało ich 150, gdy w 2014r. ich
ilość wynosiła 184 (NIK 2016).
Powiększanie się ilości zwierząt bezdomnych powoduje większe zapotrzebowanie na działalności wolontariackie. Spowodowane jest to potrzebą
zapewnienia tym zwierzętom jak najlepszej pomocy i warunków bytowych.
Stąd też celem artykułu będzie ukazanie istoty wolontariatu w odniesieniu do
praktyk związanych z niesieniem pomocy zwierzętom. W artykule okazane
zostaną także korzyści wynikające z wolontariatu, w odniesieniu do wolontariusza i podmiotów korzystających z ich pracy.
HISTORIA WOLONTARIATU
Jak podaje Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu początków
nieodpłatnej pomocy można doszukiwać się w działaniach szwajcarskiego
pacyfisty Pierre’a Ceresole, który to w 1920 r. stworzył obóz - Service Civil
Volontaire - będący jego reakcją na wydarzenia i skutki I wojny światowej.
W swoim zgrupowaniu zebrał on ochotników spośród walczących ze sobą
pierwotnie krajów, aby naprawić zniszczenia wioski spowodowane wojną
w pobliżu Verdun. Nie poprzestał on jednak na utworzeniu jednego obozu.
W kolejnych latach organizował kolejne, a jego śladami szły inne jednostki
i grupy, które starały się „ochotniczą pracą realizować ideał bezinteresownej
miłości i pokoju” (Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu 2013).
Natomiast vcla.net w artykule zatytułowanym „A short history of volunteering” stwierdza, że początki wolontariatu sięgają XII wieku w Wielkiej
Brytanii, gdzie to wolontariusze wykazywali się swoją pomocą w stosunku
do ponad 500 szpitali. Jednakże nie można jednoznacznie stwierdzić, gdzie
leżą podłoża wolontariatu. Ludzie pomagają sobie nawzajem od naprawdę
długiego czasu. Natomiast słowo „wolontariat”, które zostało zaczerpnięte
z języka francuskiego, datowane jest na XVII wiek. Zaczęło być używane jednak dopiero w XVIII wieku, kiedy to ludzie chętnie przystępowali do służby
wojskowej. Dziś natomiast jego znaczenie zmieniło się całkowicie. „Wolontariat” nie kojarzy się już ze służbą wojskową, lecz bardziej ze służbą społeczną,
nieodpłatną pomocą na rzecz państwa lub jednostek (Vcla.net 2019).
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M. Skinner oraz A. Power stwierdzają natomiast, że sektor wolontariatu
rozwinął się z podstawowego do uzupełniającego, a finalnie nawet podporządkowanego dostawcy usług socjalnych i wsparcia zaraz obok państwa. Historycznie sektor ten od dawna odgrywa ogromną rolę w zapewnianiu wsparcia
tym, którzy go potrzebują, w tym wielu biednym, bez pieniędzy, jedzenia czy
dachu nad głową. Zapewnia pomoc także chorym lub starszym. Częściowo
także przed niechęcią do angażowania państwa w życie potrzebujących osób,
wolontariat obejmował także przytułki, prywatne fundacje działające na zasadzie filantropii i religijne organizacje charytatywne. Działał on także w szpitalach, w tym także ośrodkach zdrowia psychicznego. Ta podstawowa, oparta szczególnie na wierze rola w zapobieganiu biedy trwa do dziś, szczególnie
w krajach globalnego Południa (Power i Skinner 2015, s.3).
Obecnie wolontariat czerpie wciąż ze swoich korzeni, lecz jego działania
nie kończą się na pomocy biednym lub schorowanym ludziom. Współcześnie
termin wolontariatu wykorzystywany jest na wielu płaszczyznach nieodpłatnej
pomocy. Wolontariuszy można dalej spotkać w szpitalach czy organizacjach
charytatywnych, ale też na festiwalach, konwentach, a co istotne z punktu tego
artykułu - także w schroniskach czy innych instytucjach działających na rzecz
zwierząt. Wraz z rozwojem internetu pojawiła się także możliwość wolontariatu online. Aktualnie można pomagać już także w obrębie swoich czterech ścian,
co jest o tyle ważne, że pozwala na dalsze działania wolontariackie na przykład
w obecnej sytuacji, czyli w obliczu pandemii. Coraz więcej osób widzi sens
i wykazuje chęci do pomagania innym, nawet jeżeli nie uzyskuje z tego tytułu
żadnych korzyści materialnych. Wolontariat stał się także w pewien sposób
modny, a instytucje takie jak szkoły czy uniwersytety zaczęły już nie tylko
zachęcać, ale także wymagać od swoich uczniów/studentów angażowania się
w wolontariat.
ISTOTA WOLONTARIATU
Na początku niniejszych rozważań, warto się zastanowić co stanowi istotę
wolontariatu i kto może zostać wolontariuszem.
Pojęcie wolontariatu Fundacja Świat na Tak definiuje jako nieprzymuszone, świadome działanie na rzecz innych bez wynagrodzenia (Kołodziejczyk
2002, s.5).
M. Górecki natomiast mówi o wolontariacie jako o pojęciu szerszym od
filantropii czy charytatywności, ponieważ te skierowane są wprost na człowieka i kojarzą się z obszarem pomocy społecznej, gdy wolontariat obejmuje
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o wiele więcej dziedzin życia społecznego i działań na rzecz świata i środowiska ogółem (na przykład ochronę środowiska naturalnego czy wsparcie opieki
nad zwierzętami) (Górecki, 2013: s.82).
Wolontariat może pełnić wiele funkcji, do których możemy zaliczyć
(Ślifirska i Tadeusiak - Jeznach 2012, s.2):

Edukacyjną – przekazuje wiedzę i uczy nowych zdolności, zarówno wolontariuszy, jak i instytucję czy organizację, która go zaprasza
do współpracy;
• Formacyjną – wychowuje, uczy wartości, takich jak odpowiedzialność, uczestniczenie w życiu społecznym, wspólnota;
• Mobilizacyjną – jest środkiem do aktywizowania ludzi do działania na rzecz siebie, swoich społeczności czy innych potrzebujących,
• Instytucjonalną – organizacje pozarządowe często mogą działać i realizować ważne dla nich cele społeczne głównie dzięki pomocy
wolontariuszy - dzięki ich pracy i zaangażowaniu organizacja ma możliwości, znaczenie i środki potrzebne do rozwoju;
• Operacyjną – wolontariusze po prostu działają, wykonują
określone prace, za które nie dostają zapłaty;
• Wizerunkową – wolontariat staje się coraz bardziej popularny,
cenne i przychylnie oceniane przez innych jest posiadanie wolontariuszy w swojej organizacji;
• Integracyjną – wolontariat przyczynia się także do budowania
kontaktów i relacji międzyludzkich, więzi i większego poczucia wspólnoty w społeczności.
•

Wolontariat mimo, że nie przynosi korzyści materialnych, jest zyskowny w związku z innymi zagadnieniami. Ma on walory edukacyjne, ponieważ
uczy nowych umiejętności, często przydatnych w życiu codziennym, czy zawodowym. Stanowi on swego rodzaju doświadczenie w pracy, które może
być przychylnie oceniane na przykład przez pracodawcę przy ubieganiu się
o pracę. Wolontariat w schronisku i przebywanie wśród zwierząt uczy o behawioryzmie, pozwala uczyć się zachowań zwierzęcych, co może oddziaływać
na lepsze zrozumienie mowy ciała zwierzęcia. Wolontariat uczy także takich
wartości jak odpowiedzialność, ponieważ wolontariusz musi sprawować opiekę nad powierzonym mu zwierzęciem i nie spowodować uszczerbku na jego
zdrowiu. Za pomocą wolontariatu aktywizuje się także ludzi do połączenia sił
i działania na rzecz wspólnego celu, przy okazji zawierając znajomości, które
mogą stać się korzystne w dłuższej perspektywie czasu.
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W innej klasyfikacji funkcji wolontariatu przyjęto natomiast podział na
(Sosnowski, Wołyniec i Zielińska 2013, s.292):
• psychologiczna – są to działania wolontariackie, które mają na
celu zaspokojenie potrzeby niesienia pomocy, chęci przynależności, czy
konieczności uzyskania aprobaty ze strony innych ludzi;
• obywatelska – są to poczynania związane ze świadczeniem usług
na rzecz obywateli, które mają na celu zrozumienie drugiego człowieka
oraz wsparcie w rozwiązywaniu jego problemów. Funkcja obywatelska
zawiera także tworzenie kontaktów oraz relacji społecznych, aktywizowanie innych do pomocy na rzecz społeczności.
• edukacyjno-wychowawcza – czynności, które powodują naukę
nowych umiejętności, a także wychowywanie, przygotowywanie do życia, także we wspólnocie. Kształcenie to pozwala także na dalsze przekazywanie umiejętności, kreowanie dobrego postępowania, szerzenie idei
użyteczności i pomocy;
• ekonomiczna – Praca wolontariuszy nie jest płatna, co pozwala
na zwiększenie wydatków na podmioty potrzebujące. Nowe zdolności
mogą stać się dodatkowym atutem na rynku pracy, zwiększać atrakcyjność dla pracodawców.
Istnieją na świecie ludzie, którzy dobrowolnie i bez zapłaty decydują się
na pomoc komuś, kto tej pomocy potrzebuje. Angażują się oni w działania na
rzecz konkretnej jednostki lub instytucji działających w określonych obszarach
życia społecznego. Możemy ich spotkać w schroniskach dla zwierząt, domach
dziecka, domach opieki, muzeach, szpitalach, na wydarzeniach kulturalnych,
a w obecnych czasach, gdy internet stanowi ogromną część naszego życia - także w sieci. Tacy ludzie to wolontariusze (ang. Volunteer) (Żeliński 2013)
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny - Departament Badań Społecznych wolontariusz to „osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia
poświęca czas na świadczenie usług lub wytwarzanie dóbr na rzecz organizacji,
instytucji lub osób indywidualnych, szerszej społeczności lub środowiska naturalnego. Działanie to ma formę pracy na rzecz innych i jest określane jako
praca społeczna, praca niezarobkowa lub wolontariat.” (GUS 2003).
Natomiast ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie definicję wolontariusza przedstawia następująco:
„Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji według zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznym i wolontariacie.
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Wolontariusz nie jest pracownikiem, a wykonywane przez niego świadczenia
nie są świadczeniem pracy, tylko świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia,
jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.” (Ustawa
z dnia 24 kwietnia 2003 r.).
M. Załuska tymczasem mówi o wolontariuszach jako o ludziach podejmujących się pracy bez zapłaty, kierujących się chęcią poznania zawodu oraz
pomocą na rzecz innych. Wolontariusze poświęcają swój czas oraz energię,
aby dzielić się swoją wiedzą, nie pobierając za to wynagrodzenia (Załuska
1998, s.95).
Nie ma jednego powodu do działania w wolontariacie. Jedni decydują się
na takie działania z pobudek czysto szlachetnych, inni, mimo nie pobierania
za to wynagrodzenia, zyskują za jego pomocą na przykład materiały do badań,
artykułów, czy stają się atrakcyjniejsi na rynku pracy. M. Załuska postanowiła
wyodrębnić wśród wolontariuszy kilka kategorii, biorąc za podstawę motywy
ich działania w sektorze wolontariatu (cyt. za Załuska 1998: 95).

Altruiści - są to osoby, które kierują się tylko i wyłącznie chęcią
pomocy innym. Ich celem nie jest korzyść osobista czy materialna, lecz
bezinteresowne wsparcie tych, którzy tego potrzebują.
• Zainteresowani problemem - czyli wszyscy Ci, których łączy
tematyka danego zagadnienia. Sprawą, którą są zainteresowani może
być kwestia ochrony środowiska czy działania podejmowane na rzecz
konkretnych jednostek, na przykład rehabilitacja dzieci z dziecięcym
porażeniem mózgowym i to właśnie w tych kwestiach działają.
• Zainteresowani jednostką/grupą - wolontariusze, którzy
swoimi działaniami pomagają określonym podmiotom. Mogą to być
ochotnicy działający na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, osób
z niepełnosprawnościami czy bezdomnych zwierząt.
• Zainteresowani zawodowo - czyli zainteresowani pomocą, aby
uzyskać z tego korzyści ułatwiające, czy pomagające im w pracy. Takie
zainteresowanie wynikające z wykonywanego zawodu to na przykład
psychoterapia czy prawo. Tacy wolontariusze wykonują nieodpłatną
pracę, lecz uzyskują z tego tytułu inne korzyści.
• Ostatnią grupą natomiast są ludzie, którzy podejmują działania
wolontariackie ze względu na czerpaną z tego tytułu przyjemność. Są
to tzw. „hobbyści”, którzy w ochotniczej działalności na rzecz innych
widzą dopełnienie codziennej egzystencji.
•
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Co istotne wśród wolontariuszy można wyróżnić trzy grupy ochotników,
dzieląc ich pod względem stopnia zaangażowania na (Załuska 1998, s.96):
• okazjonalistów – ludzi, którzy decydują się na świadczenie
wolontariatu pod wpływem chwili, impulsu, zapału, który z czasem
przygasa. Bardzo prawdopodobne jest, że ich działania zakończą się na
udziale w pojedynczych akcjach,
• średniodystansowców – osoby działające w sposób bardzo aktywny, lecz tylko do momentu osiągnięcia własnego celu i zrealizowania
określonego zadania, po którym działalność ustaje,
• działaczy permanentnych – ludzi, którzy wiążą wolontariat
z sensem życia, czują się spełnieni niosąc pomoc innym i chcą takową
pomoc realizować w sposób stały. Praca ochotnicza staje się dla nich
swoistym nałogiem, czymś, bez czego nie wyobrażają sobie istnienia.
Wolontariusze poświęcają swój wolny czas na to, aby sprawić, że czyjeś
życie stanie się lepsze czy mniej problematyczne. Ich działania mogą być przeróżne - pomoc przy zwierzętach w schronisku, zbieranie datków na określony
cel, odwiedzanie samotnych osób i rozmowa z nimi. To co wielu ludzi może
uważać za nic spektakularnego, dla osób potrzebujących może znaczyć wiele.
Świat wciąż potrzebuje takich ludzi, którzy myślą czasem o tych, którzy potrzebują pomocy, lecz nie poprzestają tylko na myśleniu i starają się działać, aby
wspierać potrzebujących. Jednakże związana jest z tym jedna ważna sprawa,
o której często ludzie zapominają. Nie da się naprawić świata w pojedynkę
i nie należy starać się do tego dążyć. Nie należy także zapominać o swoich potrzebach, na przykład odpoczynku i nie należy poświęcać całej swojej energii
na pomoc innym, aby nie dopuścić do sytuacji, gdy to wolontariusz stanie się
osobą tylko potrzebującą, a nie pomagającą.
Jednakże, czy każda osoba może zostać wolontariuszem? W końcu przecież nie liczy się wykształcenie, pochodzenie czy status materialny. Zdaniem
M. Góreckiego wolontariuszem może być każda osoba, wszędzie tam gdzie
istnieje na to społeczne zapotrzebowanie, lecz nie każdy wolontariusz jest odpowiedni do każdego rodzaju pracy (Górecki 2013, s.86). Stąd też ważnym zadaniem jest dobór odpowiedniego wolontariusza do odpowiedniej organizacji.
Może to wynikać z pewnych umiejętności, czy cech charakteru. Osoba aspołeczna, nielubiąca zwierząt, czy nieempatyczna może mieć trudności w pomocy, czy zapewnieniu dobrostanu innym ludziom lub stworzeniom. Związane
jest to także z wymogami instytucji pozwalających na wolontariat. W pewnych
miejscach możemy pojawiać się tylko, gdy mamy na to czas i możliwości, gdy
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w innych możemy zostać zobligowani do określonej ilości wizyt i poświęcenia
określonej ilości godzin. Osoby niepełnoletnie natomiast zazwyczaj muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w określonym wolontariacie. Najczęściej za każdym razem potrzebna jest nowa zgoda.
Dodatkowe wymagania do zostania wolontariuszem są związane z miejscem czy rodzajem pomocy, którą chcemy nieść. W jednym miejscu możemy być niepełnoletni i posiadać zgodę, w innym natomiast skończenie 18 lat
może być konieczne do świadczenia usług.
Przykładowo St.Huberts Animal Welfare Center, w swoim poradniku
dla wolontariuszy zainteresowanych wyprowadzaniem psów na spacery zatytułowanym: „Dog Handling for Volunteers”, informują, że, aby zająć się tego
rodzaju wolontariatem należy być osobą pełnoletnią. Osoby niepełnoletnie
muszą doczekać swoich 18 urodzin, aby móc u nich pomagać. Należy także
poznać i zrozumieć podstawową mowę ciała psa, a także dowiedzieć się jakie
sygnały własnym ciałem my przekazujemy zwierzętom. Jest to bardzo ważne,
ponieważ przecież nie potrafimy się komunikować z nimi werbalnie. Na pewno przyda się także wiedza szkoleniowa polegająca na pozytywnym wzmacnianiu zachowań czy umiejętność chodzenia na smyczy z psami, ponieważ te
często ciągną i bywa, że są zwierzętami większych rozmiarów. Należy także
znać swoje ograniczenia i wyprowadzać tylko te psy, z którymi czujemy się
komfortowo. Spacer ma być przyjemnością dla psa, ale i dla wolontariusza.
Pamiętać trzeba także o odpowiednim stroju - należy założyć długie spodnie
i buty zakrywające całe stopy, także w miesiącach letnich. Jest to kwestia
naszego bezpieczeństwa - nigdy nie jesteśmy w stanie stwierdzić na 100%,
że spacer przebiegnie w pełni spokojnie. Natomiast ostatnim wymogiem dla
wolontariusza jest obserwacja zwierzęcia w trakcie spaceru, a następnie późniejsze przekazanie wszystkich cennych spostrzeżeń, w tym upodobań psa, zachowania, reakcji na nieprzewidziane zdarzenia czy problemów medycznych,
personelowi. Obserwacje przekazywane dalej mogą być cenną wskazówką
działająca na rzecz polepszenia zdrowia fizycznego czy psychicznego zwierzęcia. (St. Hubert’s Animal Welfare Center 2017).
MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA PODEJMOWAĆ
DZIAŁANIA NA RZECZ ZWIERZĄT
Jedną z organizacji prężnie i długo działających na rzecz zwierząt jest
TOZ - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które zostało założone
1 listopada 1864 r. Była to druga na świecie tego typu organizacja, zaraz po
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założonym w 1824r. Królewskim Towarzystwie dla Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt, a zarazem pierwsze społeczne stowarzyszenie działające
w ciągły i zorganizowany sposób (TOZ).
Ich obecne działania obejmują współpracę ze Światowym Towarzystwem
Opieki nad Zwierzętami (WSPA) oraz Królewskim Towarzystwem Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA), które realizując cele polityki
zagranicznej organizują kursy dla działaczy TOZ oraz podmiotów z nimi działających. TOZ stara się także promować swoje założenia w ramach współpracy
ze sponsorami. Za największe swoje osiągnięcie uważają doprowadzenie do
uchwalenia Ustawy o Ochronie Zwierząt w dniu 21 sierpnia 1997 roku.
Towarzystwo to dzieli się na jednostki terenowe, w których realizuje cele
statutowe, takie jak: „działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz ochrony środowiska” (cyt. za
TOZ).
Pomagać w TOZ można na różne sposoby (cyt. za TOZ):
• przystępując do organizacji i działając na rzecz zwierząt bezpośrednio,
• przekazując darowiznę na rzecz Towarzystwa,
• przekazując 1% podatku
TOZ umożliwia także inne formy pomocy, takie jak (cyt. za TOZ):
1. Spacerowicz - jest to wolontariat na rzecz psów, które zostały zabrane
interwencyjnie. Aby dołączyć do takiego wolontariatu należy skontaktować się
z Towarzystwem, podpisać porozumienie o wolontariacie, a następnie odbyć
krótkie szkolenie.
Do zadań wolontariusza - spacerowicza należy:
• zabieranie psów na spacery lub wyprowadzanie ich na wybieg,
• dbanie o porządek miejsca, w którym przebywają psy,
• pomoc w tworzeniu ogłoszeń związanych z adoptowaniem zwierząt,
• informowanie pracowników TOZ o wszelkich własnych spostrzeżeniach na temat zachowania oraz stanu zdrowia psa,
• karmienie oraz pojenie psów.
2. Domy tymczasowe - jest to forma wolontariatu, która wymaga od
wolontariusza poświęcenia jeszcze więcej czasu i energii, ponieważ zakłada ona
opiekę nad zwierzęciem we własnym domu.
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Do zadań wolontariusza zapewniającego dom tymczasowy należy:
• zapewnienie opieki zwierzęciu,
• stworzenie ogłoszenia adopcyjnego,
• w przypadku zwierząt w trakcie leczenia - opieka nad zwierzęciem
według wytycznych sporządzonych przez lekarza oraz natychmiastowe zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości,
• kontakt z osobami zainteresowanymi adopcją, udzielanie wszelkich
niezbędnych informacji.
Kolejnym miejscem działającym na rzecz zwierząt jest schronisko. Jest to
miejsce, do którego zazwyczaj trafiają zwierzęta znalezione na ulicy, w lasach,
podrzucone na cudzą posesję, choć zdarza się także, że to sami właściciele oddają zwierzę bezpośrednio do schroniska. Powodów może być mnóstwo: brak
środków na dalszą opiekę, leczenie, znudzenie się zwierzęciem, czy chociażby wyjazd na przykład za granicę. Schronisko bynajmniej nie jest miejscem
docelowego bytowania zwierzęcia, a jedynie przystankiem, prowadzącym do
znalezienia nowego, kochającego domu na stałe.
Przykładem takiego miejsca jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
„Na Paluchu” mające swoją siedzibę w Warszawie. W obecnym stanie organizacyjnym działa od 2001r. Jest ono jednym z wykonawców Warszawskiego
Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt. Są także miejscem stwarzającym okazję do pogłębiania swojej wiedzy praktykantom z techników
weterynaryjnych oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Swoje
działania, określane misją, wykonują pod szyldem: „Chronimy bezdomne
zwierzęta, Stwarzamy im druga szansę. Wiemy, że czują” (Schronisko „Na
Paluchu” 2019).
W Schronisku „Na Paluchu” w ramach wolontariatu działają fotografowie, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, którzy pomagają w tworzeniu
ogłoszeń adopcyjnych. Inną formą wolontariatu jest bezpośrednia pomoc
psom lub kotom. Obecnie ponad 300 wolontariuszy działa w schronisku aktywnie, czyli pojawia się w tym miejscu co najmniej raz w tygodniu poświęcając na to kilka godzin (cyt. za schronisko „Na Paluchu” 2019)
Obecnie aktywnie działa 320 psich wolontariuszy, do których zadań
należą:
• spacery,
• socjalizacja,
• poszukiwanie nowych domów dla psów na przykład poprzez tworzenie ogłoszeń czy udział w akcjach promocyjnych,
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•
•
•
•

przeprowadzanie rozmów, spacerów oraz wizyt przedadopcyjnych,
przeprowadzanie wizyt po adopcji,
dogląd i szkolenie osób pomagających w spacerach,
pielęgnacja.

Aby zostać takim wolontariuszem niezbędne jest spełnienie wszystkich
wymagań określonych przez schronisko. W przypadku „Na Paluchu” są to:
• gotowość do pomagania co najmniej raz w tygodniu, poświęcając na
to minimalnie 4 godziny, niezależnie od pogody panującej na dworze
• ukończenie 18 roku życia,
• możliwość zaczęcia pracy wolontariusza od zaraz,
• sympatia do psów oraz brak strachu przed nimi,
• zobowiązanie się do regularnych wizyt w schronisku przez minimum
rok czasu,
• należy być osobą zaangażowaną, systematyczną, odpowiedzialną oraz
wytrwałą,
• należy potrafić radzić sobie w pracy w grupie,
• umieć radzić sobie ze stresem,
• angażować się w promocję psów - tworzyć ogłoszenia adopcyjne, promować je i udostępniać dalej, brać udział w akcjach promocyjnych.
W przypadku kotów - obecnie aktywnie działa 10 wolontariuszy, a do ich
zadań należą:
• czynności skierowane na znalezienie nowych domów - tworzenie
ogłoszeń, udział w akcjach promocyjnych, udostępnianie informacji w mediach społecznościowych, chętne osoby mogą także robić zdjęcia,
• doradztwo dla adoptujących w trakcie i po adopcji,
• praca socjalizacyjna z kotami lękliwymi, agresywnymi, w depresji,
• udział w pracach porządkowych, takich jak sprzątanie kuwet, misek,
dezynfekcja
• karmienie oraz pojenie kotów,
• obserwacja kotów pod względem ewentualnych zmian w zachowaniu
czy stanie zdrowia,
• przeprowadzanie wizyt po adopcji.
Tak jak w przypadku psich wolontariuszy, i tu należy spełnić wszystkie
wymagania, aby zostać kocim wolontariuszem. Są to:
• gotowość do wizyt w schronisku minimum 3 razy w miesiącu po
4 godziny,
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•
•
•
•
•

możliwość zaczęcia pracy wolontariusza od zaraz,
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
umiejętność radzenia sobie ze stresem,
chęć do pogłębiania wiedzy i nauki na temat kotów,
mile widziane jest także doświadczenie w opiece nad kotami.

Innym miejscem, w którym można pomagać jako wolontariusz są na
przykład fundacje. Są one kolejnym, obok stowarzyszeń, typem organizacji
pozarządowej. Jedna z takich organizacji - Fundacja S.O.S. dla Zwierząt powstała 30 lipca 2007r, ponieważ założycielki, A.Motak oraz J. Przysiężniuk- Muzyczyszyn, postanowiły zbiurokratyzować swoją działalność na
rzecz bezdomnych zwierząt. Początkowo działania Fundacji skupione były
na utworzeniu schroniska w Dąbrowie Górniczej oraz poprawie warunków
w schronisku znajdującym się w Sosnowcu. Następnie doszły do tego starania
o utworzenie wolontariatu w katowickim schronisku. Dzięki działaniom
Fundacji wiele zwierząt znalazło nowe, kochające domy oraz ogromna ilość
osób postanowiła pomagać i zainteresowała się wolontariatem. Ich działania
doprowadziły do poprawy warunków bytowania zwierząt przebywających
w tym miejscu. Spowodowało to, że od 2009 roku organizacja posiada statut
Organizacji Pożytku Publicznego (Fundacja S.O.S. dla Zwierząt).
Swoje działania wykonują pod hasłem: „Zwierzę nie jest rzeczą”, dążąc
do zmniejszenia bezdomności wśród zwierząt. Pomagają między innymi organizując akcje promujące kastrację i sterylizację zwierząt oraz przeprowadzając zabiegi stworzeń trafiających pod ich opiekę (cyt. za Fundacja S.O.S. dla
Zwierząt)
Swoją misję ochrony zwierząt Fundacja wypełnia poprzez:
• opiekę i wsparcie zwierząt porzuconych, bezdomnych i potrzebujących pomocy,
• pomoc w działaniach związanych z eliminowaniem bezdomności
wśród zwierząt,
• edukowanie na temat ekologii, ze szczególnym wyodrębnieniem humanitarnego traktowania zwierząt,
• czynności nastawione na ochronę zwierząt towarzyszących, udomowionych, gospodarskich oraz dziko żyjących
• eliminowanie oznak okrutnego traktowania zwierząt,
• troskę o środowisko naturalne,
• propagowanie oraz rozpowszechnianie animaloterapii, jak metody wspomagającej leczenie w wybranych przypadłościach fizycznych
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i psychicznych u osób w każdej grupie wiekowej (cyt. za Fundacja S.O.S. dla
Zwierząt).
Fundacja ta, tak jak poprzednie organizacje, daje możliwość pomagania zwierzętom jako wolontariusz. Jednakże, aby nim zostać, należy podpisać
umowę o współpracę. Osoby nieletnie, ale takie, które ukończyły 16 rok życia,
muszą dodatkowo posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Wolontariusze mogą pomagać w Fundacji lub w schronisku „Psia chata”,
które istnieje od 2012 roku i zajmuje się pomocą wielu gatunków zwierząt, na
psach i kotach nie kończąc.
Wolontariusze Fundacji mogą:
• pracować w schronisku „Psia chata”,
• pracować w gospodarstwie rolnym należącym do Fundacji,
• sprawować opiekę nad zwierzętami w czasie trwania akcji utworzonych przez Fundację,
• rozdawać ulotki oraz zbierać datki (zgodnie z prawem),
• wykonywać na bieżąco potrzebne prace,
• uczestniczyć w interwencjach, jednakże musi to być poprzedzone kilkuletnim stażem oraz przygotowaniem do tego typu działalności,
• zyskiwać sponsorów,
• pomagać poprzez zostanie domem tymczasowym dla podopiecznych
Fundacji,
• zajmować się adopcją zwierząt (poszukiwać domów, organizować adopcję itp.) (cyt. za Fundacja S.O.S. dla Zwierząt).
Rozwój i wszechobecność internetu działa także na korzyść wolontariatu.
Obecnie można stać się osobą pomagającą bez potrzeby wychodzenia z domu,
co jest dogodnością, zważając na obecną sytuację epidemiologiczną na świecie.
Internetowe działania wolontariackie mogą objawiać się poprzez darowizny
składane na rzecz potrzebujących zwierząt, udostępnianie informacji i zdjęć
bezdomnych stworzeń w mediach społecznościowych czy poprzez tworzenie
zbiórek na określoną pomoc.
Jednym z takim miejsc jest portal o nazwie RatujemyZwierzaki, gdzie
Fundacja o takiej samej nazwie umożliwia Organizacjom korzystanie z usług
tegoż portalu, po uprzednim zweryfikowaniu ich wiarygodności. Najczęściej
taką usługą jest możliwość organizowania zbiórek na pomoc potrzebującym
zwierzętom. Na stronie konto założyć mogą także tzw. Pomagacze, czyli
osoby fizyczne, których celem najczęściej jest przekazywanie darowizn Fundacji czy potrzebującym Organizacjom. Jednakże każda z Organizacji może
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zadecydować o powołaniu Wolontariuszy z listy Pomagaczy, wtedy działalność Wolontariusza rozszerza się do innych działań w imieniu Organizacji
(Regulamin RatujemyZwierzaki.pl z dnia 1 stycznia 2021r.).
Zakres działań Wolontariusza:
• organizowanie zbiórki na portalu, po uprzedniej akceptacji takowej
przez Organizację,
• zakończenie trwającej dotychczas zbiórki,
• możliwość dodawania informacji na temat rezultatów w Panelu Zbiórek Organizacji (Regulamin RatujemyZwierzaki.pl z dnia 1 stycznia 2021r.).
PODSUMOWANIE
Wolontariat nie kończy się na miejscach opisanych w niniejszym artykule. Pomagać można na różne sposoby, w zależności od chęci, czasu i możliwości potencjalnego wolontariusza. Nie jest ważne to, jakie miejsce do pomocy
się wybierze, lecz to, że działa się na rzecz tych, którzy tej pomocy potrzebują.
Najważniejszym aspektem w wolontariacie jest szczera chęć niesienia pomocy. Bezdomne czy skrzywdzone zwierzęta potrzebują dużo uczucia i troski
ze strony człowieka, gdyż same nie są w stanie sobie pomóc.
Uczestnictwo w wolontariacie pozwala kształtować charakter wolontariusza, uczy go empatii, cierpliwości i współpracy w grupie na rzecz większego
dobra. Stąd też praca w wolontariacie może stanowić cenne doświadczenie
dla młodego człowieka, zarazem w aspekcie doświadczenia życiowego, jak
i zawodowego.
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Volunteering for animals
as a form of youth activity

Summary: Volunteering as gratuitous and disinterested help has
existed in the world for a long time, and can also be a great form of
activity for young people. Now, when the world is facing a global
pandemic, caring for others becomes an even more valuable and sought-after value. This article presents the history and the essence of volunteering. It presents the definitions of volunteering and its functions.
It also introduces us to the person of the volunteer, and also defines
the motives that drive people interested in volunteering activities. The
article also provides information on the predispositions and abilities
that determine volunteering, especially for animals. The article also
presents selected places in Poland where there is a need for volunteers
who want to help animals.
Keywords: volunteering, youth, animals

80

Magdalena Wojtas
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)

Zmierzyć i ocenić
zrównoważone budownictwo –
wskaźniki i systemy oceny

Streszczenie: Sektor budowlany jest jednym z najbardziej wymagających pod względem zasobów sektorów, na który przypada około połowa wszystkich wydobywanych surowców, połowa całkowitego zużycia
energii, jedna trzecia zużycia wody i jedna trzecia wytwarzania odpadów. Dlatego właśnie ta gałąź jest kluczowym celem polityki Komisji
Europejskiej w zakresie gospodarki obiegowej: odnawialnego systemu
gospodarczego, w którym zużycie zasobów i energii jest ograniczone do
minimum. Certyfikacja wielokryterialna oraz systemy oceny budynków
mogą być doskonałym drogowskazem do kreowania zrównoważonych
przestrzeni. Nie mamy innego kierunku rozwoju niż ten, by dążyć
do budynków o zerowym śladzie węglowym. Porozumienie paryskie
z 2015 r. stawia tę kwestię jasno: do 2050 r. konieczne jest zdekarbonizowanie światowej gospodarki, a budownictwo jest przecież jednym
z jej filarów.
Słowa kluczowe: zielony budynek, ślad węglowy, zrównoważony,
gospodarka o obiegu zamkniętym

Wstęp
W ciągu ostatnich dwóch dekad zanotowano 18 najcie
plejszych lat
w notowanej naszej historii oraz znaczny wzrost częstotliwości i intensywności
ekstremalnych zdarzeń pogodowych. W Europie spowodowało to na przykład:
fale ekstremalnych upałów w czterech z ostatnich pięciu lat; wzrost średnich
temperatur za kołem podbiegunowym o 5°C latem 2018 r., co doprowadziło
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do szybkiego topnienia lodu w Morzu Arktycznym i negatywnie wpłynęło na
bioróżnorodność Skandynawii; dotkliwe susze na dużych obszarach Europy;
powodzie, szczególnie dotkliwe w Europie Środkowej i Wschodniej1.
Ekstremalne zjawiska związane z klimatem, takie jak pożary lasów, gwałtowne powodzie, tajfuny i huragany powodują ofiary, spustoszenie powodują niesamowite straty ekonomiczne. W 2017 r. zniszczenia wywołane przez
katastrofy pogodowe na całym świecie wyniosły 283 mld euro. Susze, które
dotknęły kilka krajów UE w 2018 r., negatywnie odbiły się na przykład na
produkcji roślin uprawnych i pasz dla zwierząt. Z raportu Międzyrządowego
Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikowanego w październiku 2018 r.
wynika, że średnia temperatura na Ziemi rośnie w tempie 0,2°C na dekadę.
Globalne temperatury już wzrosły o 1°C i jeśli nie zaczniemy działać teraz, do
2060 r. parametr ten może wzrosnąć do 2°C2.
Sektor budowlany jest jednym z najbardziej wymagających pod względem zasobów sektorów, na który przypada około połowa wszystkich wydobywanych surowców, połowa całkowitego zużycia energii, jedna trzecia zużycia wody i jedna trzecia wytwarzania odpadów. Dlatego właśnie ta gałąź
jest kluczowym celem polityki Komisji Europejskiej w zakresie gospodarki
obiegowej: odnawialnego systemu gospodarczego, w którym zużycie zasobów
i energii jest ograniczone do minimum3. Nie mamy innego kierunku rozwoju
niż ten, by dążyć do budynków o zerowym śladzie węglowym. Porozumienie
paryskie z 2015 r. stawia tę kwestię jasno: do 2050 r. konieczne jest zdekarbonizowanie światowej gospodarki, a budownictwo jest przecież jednym z jej
filarów.
Obserwuje się coraz większą świadomość społeczeństwa dotyczącą zmian
klimatycznych i potrzebę budowania w sposób zrównoważony. W realizowaniu tej tendencji istotne staje się zachowanie najwyższych standardów oraz
norm dotyczących całego cyklu życia budynku: wyboru technologii, jego budowania, funkcjonowania- użytkowania, przebudowywania, jak i ostatecznej
rozbiórki. Takie całościowe podejście sprzyja wdrożeniom zasad gospodarki
o obiegu zamkniętym, a także niwelowaniu śladu węglowego. W tym procesie
zasadniczą kwestią staje się ocena wpływu śladu węglowego w całym cyklu życia obiektu. Unaoczniana jest ona w systemach certyfikacji wielokryterialnych

Ostatnia dekada najcieplejsza w historii https://www.ekologia.pl/wiadomosci/srodowisko/
ostatnia-dekada-najcieplejsza-w-historii,26130.html [dostęp: 10.03.2021]
2
IPCC Global Warming Special Report 2018 https://www.coolearth.org/2018/10/ipcc-re
port-2/ [dostęp: 10.03.2021]
3
Advancing Net Zero https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero [dostęp: 10.03.2021]
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oraz systemach sprawozdawczości Level(s). Owe systemy certyfikacji wielokryterialnej są elementami pozwalającymi w kompleksowy sposób analizować
cykl życia budynku w oparciu o skwantyfikowane najistotniejsze obszary.
Celem niniejszego artykułu jest analiza dostępnych sposobów weryfikacji
ekologicznych rozwiązań w budynkach. Pokazujący tym samym ich wpływ
na środowisko. Osadzenie zrównoważonego budownictwa w kontekście uwarunkowań Unii Europejskiej dodatkowo jest próbą uchwycenia skali tempa
nastających zmian oraz wynikających z nich wyzwań.
Wielokryterialne systemy certyfikacji budynków
Sektor nieruchomości jest jednym z sektorów emitujących najwięcej gazów cieplarnianych4. Działania zmierzające do minimalizacji oddziaływań na
środowisko w tym sektorze są niezwykle istotne, w szczególności te zwracające
uwagę na poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz niwelowanie
emisji. Jednym ze sposobów premiowania dobrych praktyk w tym zakresie
(wraz z ich oceną) jest certyfikacja wielokryterialna ekologicznych budynków.
Na polskim rynku stosowane są oceny w systemach BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), DGNB (Deutsche
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V), HQE (Haute Qualité Environmentale), LEED ((Leadership in Energy and Environmental Design) i WELL
Building Standard® . Działają one na podobnej zasadzie, co normy ISO –
są dobrowolnym w stosowaniu, ustandaryzowanym zespołem wskaźników,
będących szablonem rozwiązań do zastosowania w procesie inwestycyjnym,
i według których budynki danego typu oceniane są przez niezależną jednostkę certyfikującą. Standaryzacja metod oceny i certyfikacja przez zewnętrznego
operatora służy wiarygodności i transparentności tak systemu, jak i każdej oceny. Jedną z różnic w stosunku do ISO jest tu poziomowanie ocen. Podczas gdy
obecnie obszary o historycznej dużej intensywności europejskich certyfikacji
znajdują się we Francji (HQE), Wielkiej Brytanii (BREEAM) i Niemczech
(DGNB), to teraz cała Europa wydaje się być gotowa do podjęcia wyzwania
związanego z transformacją energetyczną i ekologiczną5.
Systemy certyfikacji oferują możliwość pomiaru i porównania zrównoważonej wydajności budynków poprzez zastosowanie zestawu kwantyfikowalnych
Building sector emissions hit record high, but low-carbon pandemic recovery can help transform sector – UN report https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/building-sectoremissions-hit-record-high-low-carbon-pandemic [dostęp: 10.03.2021]
5
Certyfikacje wielokryterialne https://plgbc.org.pl/zrownowazone-budownictwo/certyfikacjewielokryterialne/
4
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kryteriów. Przed opracowaniem systemy certyfikacji prawie niemożliwe było
porównanie jednego budynku do innego pod względem ich wpływu na środowisko zewnętrzne i wewnętrzne.
Certyfikowane budynki zrównoważone przewyższają konwencjonalne
budownictwo pod względem parametrów środowiskowych, ekonomicznych
i społecznych6. Projektanci budynków, konsultanci i inwestorzy nieustannie
stają przed wyzwaniem, aby sprostać wymaganiom zrównoważonego rozwoju
poprzez podejmowanie świadomych decyzji, które mają ogromny wpływ zarówno na ekonomię projektu, jak i na środowisko. Ponadto, termin „zrównoważony rozwój” staje się coraz szerszy w swoim znaczeniu. W związku z tym
certyfikaty (różniące się pod względem zakresu i zastosowaniami), pokazują
obszar możliwości doskonalenia narzędzi projektowych dla twórców ale również cennych narzędzi weryfikacyjnych dla inwestorów i nabywców wdrażając
główne swe założenie jakim jest wysoce zrównoważony poziom inwestycji.
Rodzaje certyfikacji
Certyfikaty dla zrównoważonego budownictwa można podzielić na trzy
rodzaje:
-certyfikaty dla produktów dotyczących jednego obszaru,
- certyfikaty produktów dotyczący więcej niż jednego obszaru oraz
- wielokryterialne systemy oceny dla budynków.
Certyfikaty dla produktów dotyczących jednego obszaru.
Etykiety, które koncentrują się na jednym aspekcie zrównoważonego
rozwoju lub jakości działania produktu, np. wydajność energetyczna, zmniejszone zużycie wody lub zrównoważone pozyskiwanie zasobów naturalnych,
np. drewna. Taka specyfika zwiększa możliwości porównawcze ale może
wprowadzić nabywców w błąd, myślących, że produkt jest zrównoważony
w całości.
Certyfikaty produktów dotyczący więcej niż jednego obszaru.
Oznakowania, które badają szereg aspektów zrównoważonego rozwoju;
zakres może być różny, ale systemy te biorą pod uwagę kilka cech produktu,
np. koszty cyklu życia, jakość kontroli i zużycie energii.
6
The business case for green buildings https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Business_
Case_For_Green_Building_Report_WEB_2013-04-11-2.pdf [dostęp: 06.03.2021]
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Certyfikacje wielokryterialne.
Oceny i systemy, które wykraczają poza poszczególne produkty i odnoszą
się do całego budynku lub zespołu projektowego. Systemy te w różny sposób
uwzględniają takie czynniki jak otoczenie, emisje, toksyczność, wydajność, zużycie wody i energii i inne, aby stworzyć holistyczną ocenę, która wykracza
poza agregację poszczególnych komponentów projektu.
Systemy certyfikacji wielokryterialnej
System BREEAM, którego początki sięgają 1990 roku, był pierwszym
systemem certyfikacji budynków zrównoważonych. Inne systemy certyfikacji
z krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, takie jak LEED, HQE,
Minergie i Green Star, zostały wprowadzone w ślad za nim w latach w latach
90-tych7. Następnie w latach 2000 powstał szereg azjatyckich krajowych systemów certyfikacji. Jednak certyfikacje te, choć nadal są aktywne, to ich postęp
w zakresie wdrażania i rozwoju nie jest równie dynamiczny.
Uruchomiony tuż przed zmianą tysiąclecia, stosowany na całym świecie
tajwański certyfikat EEWH przyznał zaledwie 1.600 certyfikatów. Jednocześnie w tym samym czasie, ugruntowane systemy certyfikacji pochodzące
z lat 90. - BREEAM, HQE i LEED - przyznały obecnie ponad 2.000.000
certyfikatów łącznie i nadal należą do dominujących podmiotów w branży8.
W 2008 roku Brazylia wprowadziła na rynek Processo AQUA, pierwszy,
a obecnie dominujący, system certyfikacji zrównoważonego budownictwa
w Ameryce Południowej. Ten został później połączony z certyfikację HQE
(AQUA-HQE) w 20149.
W wyniku szybkich zmian międzynarodowych we wszystkich aspektach,
środowiskowych (np. globalne i lokalne zmiany klimatyczne), ekonomicznych
(np. kryzysy gospodarcze) i społecznych (np. zmiany form rządzenia, zmiany
demograficzne), przyjęcie skutecznych strategii zrównoważonego rozwoju budynków oraz tworzenie i rozwijanie skutecznych mechanizmów oceny zrównoważonego rozwoju oraz doskonalenia strategii to jedne z głównych tematów
na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym.

7
Green Building Standards And Certification Systems https://www.wbdg.org/resources/
green-building-standards-and-certification-systems [dostęp: 10.03.2021]
8
HQE https://www.behqe.com/home# [dostęp: 04.03.2021], BREEAM https://www.breeam.
com/ [dostęp: 04.03.2021], LEED http://leed.usgbc.org/ [dostęp: 04.03.2021]
9
Certificação AQUA-HQE https://vanzolini.org.br/aqua/certificacao-aqua-hqe/ [dostęp:
04.03.2021]
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Poprzez zdefiniowanie zestawu kryteriów i system ratingowy do ich oceny, systemy te oceniają projekty podczas określonego procesu. Wynik tej oceny może być użyteczny dla różnych grup, np. rządów krajowych i lokalnych,
użytkowników, planistów, budowniczych, właścicieli, inwestorów, itp. Można stwierdzić, że identyfikacja kompleksowych celów, przyjęcie właściwych
strategii realizacji, zastosowanie systemów certyfikacji do kontroli wykonywanych działań oraz korygowania celów i strategii z pewnością zagwarantuje
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju.
Wizja neutralności klimatycznej Unii Europejskiej
do 2050 r.
W listopadzie 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła długoterminową
strategiczną wizję ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ma ona pokazać
jak Europa może wyznaczyć światu drogę do neutralności klimatycznej, tworząc gospodarkę o zerowej emisji gazów cieplarnianych10. Strategia ta bada,
w jaki sposób można to osiągnąć, analizując wszystkie kluczowe sektory gospodarki, w tym energetykę, transport, przemysł i rolnictwo. Zbadano szereg
opcji, aby podkreślić, że do 2050 r. można przejść do zerowej emisji gazów
cieplarnianych. Oparciem działań mają być istniejące już ale i dopiero powstające rozwiązania technologiczne, wzmacnianie pozycji obywateli- mieszkańców i dostosowywanie działań w kluczowych obszarach, takich jak polityka
przemysłowa, finanse czy badania – dbając przy tym o sprawiedliwość zmian.
Wizja Komisji Europejskiej kreśli siedem głównych elementów
strategicznych:
•
•

•
•
•

maksymalizacja efektywności energetycznej, w tym budynki o zerowej emisji,
maksymalizacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii
(OZE) oraz elektryczności do pełnej dekarbonizacji dostaw energii
w Europie,
przyjęcie zasad czystej, bezpiecznej i połączonej mobilności,
konkurencyjny przemysł UE i gospodarka obiegowa jako kluczowe
czynniki redukcji emisji gazów cieplarnianych,
rozwój odpowiedniej inteligentnej infrastruktury sieciowej i wzajemnych połączeń,

Komunikat Komisji Europejskiej, Czysta planeta dla wszystkich: Strategiczna długoterminowa wizja dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r.[COM (2018) 773 final].

10
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•
•

pełne wykorzystanie zalet biogospodarki i stworzenie niezbędnych
pochłaniaczy dwutlenku węgla,
rozwiązanie problemu pozostałych emisji CO2 za pomocą wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS)11.

Realizacja tych założeń, począwszy od wdrożenia ram klimatyczno- energetycznych do 2030 r., umożliwi Unii stworzenie zamożnej gospodarki neutralnej dla klimatu. Strategiczna wizja Komisji jest odpowiedzią na porozumienie paryskie i deklaracją kontynuacji wysiłków na rzecz utrzymania globalnego
ocieplenia na poziomie 1,5°C względem stanu sprzed epoki przemysłowej. Jest
również w pełni zgodna z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.
Działania Unii Europejskiej na rzecz standaryzacji
zrównoważonego budownictwa
Idea projektowania i konstruowania zrównoważonych budynków jest
bardzo prosta - należy zużywać mniej energii, wody i materiałów, uzyskując
budynki o lepszych parametrach środowiskowych, jednocześnie sprawiając, że
budynki są zdrowsze i bardziej komfortowe dla ich mieszkańców, co z kolei
sprawia, że są mniej kosztowne w eksploatacji i bardziej wartościowe finansowo w dłuższej perspektywie12.
W kwietniu 2018 roku Komisja Europejska oficjalnie rozpoczęła dwuletnią fazę testów systemu sprawozdawczości Level(s) dla organizacji, które chcą
uczestniczyć w procesie przechodzenia państw zrzeszonych do myślenia w kategoriach działań opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym, jak również
odpowiedzialnym zarządzaniem cyklem życia materiałów i inwestycji.13
Level(s) skłania użytkowników do uwzględnienia całego cyklu życia budynku - od wytworzenia produktów i materiałów użytych do budowy budynku do jego ewentualnego wyburzenia, ponownego wykorzystania
i recyklingu materiałów. Koncepcja ta nosi nazwę „od kołyski do kołyski”
(from cradle to cradle).14 Level(s) został zaprojektowany w taki sposób, aby
użytkownicy mogli zaczynać od poznania różnych kroków niezbędnych do

Carbon capture and storage https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/carbon-captu [dostęp: 08.03.2021]
12
About Green Building https://www.worldgbc.org/what-green-building [dostęp: 10.03.2021]
13
Level(s) - The European framework for sustainable buildings : https://susproc.jrc.ec.europa.
eu/product-bureau/product-groups/412/documents [dostęp: 14.03.2021]
14
Cradle to Cradle https://sustainabilityguide.eu/methods/cradle-to-cradle/ [dostęp:
12.03.2021]
11
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oceny cyklu życia (Life CycleAssessment LCA)15 i oceny kosztów cyklu życia
(Life-CycleCostAssessment LCCA)16. Po zapoznaniu się z tymi etapami użytkownicy mogą z większą pewnością korzystać z LCA i LCCA jako narzędzi
w celu poprawy efektywności cyklu życia.
Opracowany jako wspólne unijne ramy podstawowych wskaźników
zrównoważonego rozwoju budynków biurowych i mieszkalnych, Level(s)17
zapewnia zestaw wskaźników i wspólnych metryk do pomiaru efektywności
środowiskowej budynków w całym ich cyklu życia. Poza ekologicznością, która jest głównym przedmiotem zainteresowania, umożliwia on również ocenę
innych ważnych parametrów za pomocą wskaźników dotyczących zdrowia
i komfortu, kosztów cyklu życia oraz potencjalnych przyszłych zagrożeń dla
ekologiczności.
Ramy Level(s) koncentrują uwagę na najważniejszych aspektach charakterystyki budynku, zapewniając prosty punkt wyjścia dla kogoś, kto po raz
pierwszy chce pracować nad zrównoważonymi budynkami. Poziom złożoności, jaki ktoś może chcieć zastosować w projekcie (lub jaki może być wymagany
przez klientów), może być różny - od bardzo podstawowych wymagań do zastosowania bardziej wymagających systemów i narzędzi oceny charakterystyki.
W związku z tym, Komisja Europejska opracowała niniejsze ramy, dla:
•

•
•

•

•

zapewnienia prostego punktu wyjścia do wprowadzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju i ujęcia całego cyklu życia budynku
w projektach;
zebrania i optymalizacji podstawowych koncepcji i wskaźników,
przyczyniających się do osiągnięcia celów polityki środowiskowej;
optymalizacji projektów budynków i ich eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzaniem danych, metod obliczeniowych
i symulacji;
wspierania wysiłków zmierzających do minimalizacji rozbieżności
między projektem a rzeczywistą charakterystyką, zarówno pod względem zmierzonej charakterystyki, jak i zadowolenia użytkowników;
śledzenia właściwości użytkowych na wszystkich etapach życia
budynku;

Life Cycle Assessmenthttps://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/
life-cycle-assessment [dostęp: 13.03.2021]
16
Life Cycle Cost Analysis https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/life-cycle-costanalysis [dostęp: 14.03.2021]
17
Level(s)The European framework for sustainable buildings https://ec.europa.eu/environ
ment/topics/circular-economy/levels_en [dostęp: 10.03.2021]
15
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•
•

•

umożliwienia dokonywania porównań pomiędzy budynkami w danym obszarze geograficznym;
umożliwienia użytkownikom wyboru jednego z trzech różnych poziomów kompleksowości w sposobie obliczania i raportowania charakterystyki, wybranych zgodnie z różnymi priorytetami i celami
użytkowników;
zapewnienia, że stosując te wskaźniki, użytkownicy będą pracować
zgodnie ujednoliconymi metodami i normami oceny skuteczności
działania stosowanymi w UE.

Intencją nie jest stworzenie nowego, niezależnego systemu certyfikacji budynków ani ustanowienie Level(s) punktem odniesienia w zakresie charakterystyki energetycznej, ale raczej zapewnienie spójnych i porównywalnych ram
dobrowolnej sprawozdawczości, które funkcjonują ponad granicami krajowymi i mogą być szeroko stosowane przez specjalistów z sektora budowlanego
w całej UE.
Level(s) został zaprojektowany tak, aby był dostępny i możliwy do wykorzystania przez jak największą liczbę potencjalnych użytkowników - od tych,
którzy dopiero zaczynają oceniać charakterystykę środowiskową budynków,
do tych, którzy są ekspertami z wieloletnim doświadczeniem. Level(s) ma na
celu zoptymalizowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju w odniesieniu
do budynków. Te założenia zmierzają do podjęcia na poziomie budynków
działań, które mogą wnieść wyraźny wkład w realizację szerszych celów europejskiej polityki środowiskowej. Struktura dokumentu jest następująca:
Makro cele: nadrzędny zestaw sześciu makro celów dla ram Level(s), które przyczyniają się do realizacji celów polityki UE i państw członkowskich
w obszarach takich jak energia, zużycie materiałów i odpady, woda i jakość
powietrza wewnątrz budynków18.
Wskaźniki podstawowe: zestaw 9 wspólnych wskaźników do pomiaru charakterystyki budynków, które przyczyniają się do osiągnięcia każdego
z makro celów.
Narzędzia cyklu życia: zestaw 4 narzędzi scenariuszowych i 1 narzędzia
do gromadzenia danych, wraz z uproszczoną metodologią oceny cyklu życia
(LCA), które zostały zaprojektowane w celu wspierania bardziej holistycznej
analizy charakterystyki budynków w oparciu o myślenie w kategoriach całego
cyklu życia.
Macro-objective https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/do
cuments [dostęp: 14.03.2021]

18
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Ocena wartości i ryzyka: lista kontrolna i system ratingowy dostarczają
informacji na temat wiarygodności ocen właściwości użytkowych dokonanych przy użyciu ram Level(s)19.
Ponadto, ramy Level(s) mają na celu promowanie myślenia w kategoriach całego cyklu życia materiałów i budynku. Prowadzą one użytkowników
od początkowego skupienia się na poszczególnych aspektach charakterystyki
budynku w kierunku bardziej holistycznej perspektywy, a ich ostatecznym
celem jest możliwość szerszego stosowania w całej Europie dwóch głównych
narzędzi - oceny cyklu życia (LCA) i oceny kosztów cyklu życia (LCCA)20.
Komisja Europejska rozpoczęła współpracę z zainteresowanymi stronami w celu stworzenia jasnej mapy drogowej przyszłych działań niezbędnych
do wsparcia włączenia zrównoważonego budownictwa i oceny cyklu życia do
głównego nurtu polityki. Te wstępne zalecane działania są w dużej mierze
oparte na tym, co już się dzieje, ale jeszcze nie na dużą skalę.
System Level(s) ma być ważnym krokiem w kierunku zwiększenia liczby budynków o wysokim standardzie oddziaływania na środowisko w Europie. W przypadku pozytywnych wyników Komisja Europejska będzie mogła
wspierać wdrażanie systemu oceny oddziaływania na środowisko budynków,
np. poprzez przygotowanie odpowiedniej dyrektywy w sprawie charakterystyki budynków pod względem środowiskowym lub poprzez wpływanie na
państwa członkowskie, aby włączyły promowane wskaźniki do przepisów
budowlanych.
Wnioski
Skutki zmian klimatycznych, takie jak stres cieplny, ekstremalne opady,
powodzie śródlądowe i przybrzeżne, osunięcia ziemi, zanieczyszczenie powietrza, susze i niedobór wody stanowią zagrożenie szczególnie dla obszarów
miejskich i są potęgowane przez brak dobrej infrastruktury i podstawowych
usług czy przez zamieszkiwanie w niskiej jakości budynkach mieszkalnych.
Poprawa warunków mieszkaniowych i odpowiednia ( odporne) systemy
infrastruktury mogłyby znacznie zmniejszyć podatność na zagrożenia i narażenie na nie na obszarach mocno zainwestowanych. Radykalna zmiana
w sektorze budowlanym wymaga agresywnych i trwałych działań w zakresie
Level(s) common framework: Level(s) User Manual 1,2 https://susproc.jrc.ec.europa.eu/
product-bureau/product-groups/412/documents [dostęp: 20.03.2021]
20
Macro-objective 2: Resource efficient and circular material life cycles https://susproc.jrc.
ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents [dostęp: 20.03.2021]
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projektowania, budowy i eksploatacji budynków oraz ich wyposażenia. Korzystne
w ferowaniu takich działań są zarówno zachęty rynkowe jak i polityczne.
Budynki stanowią kluczowy element każdej globalnej przyszłości opartej na technologiach niskoemisyjnych. Jednak w wielu krajach rozwijających
się istnieje również duże zapotrzebowanie na schronienie i podstawowe usługi. Skuteczna polityka w tych krajach może doprowadzić do powstania budynków i szerszych form osiedleńczych, które są odporne na zmiany klimatu
i zużywają energię w sposób efektywny, ograniczając w ten sposób wzrost emisji gazów cieplarnianych. Szanse na duże oszczędności energii istnieją również
w nieefektywnych budynkach w krajach rozwiniętych a zwłaszcza w gospodarkach wschodzących.
Rozwój technologii, know-how i postępowa polityka stwarzają możliwości ustabilizowania a nawet znacznego zmniejszenia zużycia energii w budynkach do połowy naszego stulecia. Niedawna znaczna poprawa w zakresie wydajności i kosztów sprawia, że budownictwo o bardzo niskim zużyciu
energii i modernizacja stają się ekonomicznie atrakcyjne, czasami nawet przy
kosztach ujemnych netto. Warunki techniczne i normy dotyczące urządzeń,
jeśli są dobrze przemyślane i wdrożone, są jednymi z najbardziej ekologicznych
i opłacalnych instrumentów redukcji emisji. Znaczne wzmocnienie tych wymagań w kolejnych jurysdykcjach oraz rozszerzenie ich na większą liczbę typów budynków i urządzeń będą kluczowymi czynnikami w osiąganiu ambitnych celów klimatycznych.
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Measure and evaluate sustainable construction indicators and rating systems

Abstract: The Building sector is one of the most resource-intensive sectors, accounting for about half of all extracted raw materials, half of
total energy consumption, one third of water consumption and one
third of waste generation. This is why this branch is a key target of
the European Commission’s circular economy policy: a renewable economic system in which resource and energy consumption are kept to
a minimum. Multi-criteria certification and building rating systems
can be an excellent guidepost for creating sustainable spaces. We have
no other way forward than to move towards zero carbon footprint buildings. The 2015 Paris Agreement makes this point clear: the global
economy must be decarbonized by 2050, and after all, construction
is one of these pillars.
Key words: green building, carbon footprint, sustainable, circular
economy
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ПЕРЕМЕНЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КОРОЛЕВСТВА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Аннотация: Королевство Саудовская Аравия является одной
из наиболее быстро развивающихся стран мира, прежде всего
благодаря месторождениям нефти и природного газа. За последние 20 лет, саудовская экономика претерпела изменения.
Целью этой статьи является анализ изменений в двух секторах
экономики – сельского хозяйства и промышленности. Из-за неблагоприятных климатических условий, развитие сельского хозяйства в Саудовской Аравии связано с высокими затратами на
опреснение воды, поэтому больших инвестиций в этот сектор
не планируется. Главной отраслью промышленности Королевства Саудовская Аравия являются добыча и переработка нефти,
а также природного газа. Власти Саудовской Аравии понимают
невозможность базироваться только на нефти, поэтому инвестируют в возобновляемые источники энергии.
Ключевые слова:
Королевство
Саудовская
Аравия,
сельское хозяйство, промышленность, нефть, природный газ,
возобновляемые источники энергии.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Ознакомление с природной ситуацией Саудовской Аравии, в некотором роде указывает на то, как будет выглядеть экономическая
структура этой страны. Природные условия для развития сельского
хозяйства там очень слабые, и до распространения оно происходило
в оазисах и в виде обширного кочевого скотоводства на полупустынных территориях. Некоторое историческое значение имели рыболовство, пиратство, торговля, а также паломничество в Мекку. Несмотря
на то, что теплый климат и доступ к морю создают туристический
потенциал, он пока не используется. До XX века, до того, как в Саудовской Аравии были обнаружены огромные месторождения нефти,
эта страна была очень отсталой. Благодаря союзу с Соединенными
Штатами нефть из Саудовской Аравии продавалась западным странам. Восьмидесятые годы можно считать золотым веком нефтяных
государств. Королевство Саудовская Аравия использовало потенциал, который дает ей обладание крупными месторождениями дешевой
нефти для обеспечения граждан свободным и хорошо развитым медицинским обслуживанием, высоким уровнем внутренней и внешней
безопасности и хорошо развитым транспортом. Эта страна в меньшей
степени, чем ОАЭ, или Катар является иммиграционной страной. Королевство Саудовская Аравия, контролируя государственный нефтедобывающий концерн Saudi Aramco, может влиять с помощью экономических факторов на политическую ситуацию, например, определяя
объемы добываемой и выпускаемой на мировой рынок нефти.
Хотя ВВП Саудовской Аравии за 2001-2017 годы заметно вырос
(Таблица 1), это страна сталкивается с двумя серьезными проблемами: низкий демографический рост, а также уязвимость саудовской
экономики к изменению цен на нефть, о чем свидетельствует их крах
после 2013 года.
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Таблица 1. Валовой внутренний продукт и население Королевства Саудовской Аравии в избранные годы.

Год

Номинальный
ВВП
(млн дол.
США)

ВВП
с учетом
инфляции
(цены
2017 г.)
(млн дол.
США)

ВВП
ВВП
на душу
на душу
населения
населения
Численность
в годовом
с учетом
населения
исчислении
инфляции
(тыс.)
с учетом
(млн дол.
инфляции
США)
(%)

Часть
в мировом
ВВП (%)

2001

184 137

374 631

17 669

-3,7

21 203

0,6

2005

328 460

461 601

19 382

2,5

23 816

0,7

2009

429 098

502 865

18 883

-5,0

26 630

0,7

2013

746 647

628 984

20 930

-0,4

30 052

1,0

2017

684 157

684 157

20 669

-2,8

33 101

0,8

Источник: исполнение авторов на основе данных Worldometer, разные годы.

Тем не менее, это страна гораздо более богатая, чем в среднем
по миру, с очень высоким показателем социального развития (HDI –
в 2018 году он составил 0,857, благодаря чему Саудовская Аравия заняла 36 место в мире). В таких условиях полностью понятно отношение органов власти, которые стремятся использовать хорошее положение своего государства для проведения преобразований.
Несмотря на хорошо развитую инфраструктуру, как в сфере государственных услуг, так и в дорожной системе, сектор услуг по-прежнему заметно слабее, чем промышленный сектор. Промышленный
сектор доминирует над всей экономикой и дает возможность развиваться остальным секторам. Лучший примером, чтобы показать то,
какие возможности дает нефтяной потенциал, является пример армии.
Саудовская Аравия содержит огромную армию (сектор услуг), которая финансируется за счет нефтяной прибыли. Или, например, создание станций опреснения морской воды, работающих на нефти.
Ниже приведены экономические преобразования с учетом отдельных секторов экономики этого государства, наряду с указанием
возможных причин таких перемен.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Природные условия Королевства Саудовской Аравии существенно затрудняют достижение экономической самодостаточности.
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Территория государства характеризуется очень сухим климатом и отсутствием постоянных рек. Кроме того, почвы из-за пустынного климата также очень слабые. Традиционно сельское хозяйство на территории этой страны основывалось на оазисах и кочевом скотоводстве.
В настоящее время Королевство Саудовская Аравия является
экспортером таких продуктов, как: пшеница, молочные продукты,
яйца, фрукты, овощи, цветы. Страна также участвует в оказании гуманитарной помощи в мире. Этот рост производства в значительной
степени основан на частном секторе. Саудовская Аравия обладает
огромной территорией и большим количеством солнечного света.
Единственная проблема этой страны - вода, для ее добычи начали использовать не только станции опреснения морской воды, но и периодические паводки (Royal Embassy of Saudi Arabia, 2016).
В Королевстве Саудовская Аравия выращивают разнообразные
растения. Ниже представлены изменения урожая различных культур
или приобретения сельскохозяйственных товаров животного происхождения, а также площадь, занятая под выращивание отдельных
растений, а также значения их экспорта и импорта. При этом следует помнить, что КСА может импортировать и экспортировать один и
тот же продукт, что обусловлено рыночным характером экономики
(Таблица 3).
Таблица 2. Пшеница в Королевстве Саудовская Аравия в годах 2001-2017.

Год

Площадь Производство Экспорт
(кв. км)
(1000 тон)
(1000 тон)

Импорт
(1000 тон)

Урожай
(тон с
гектара)

Цена
на мировом
рынке
(долл.
США/тонна,
с марта)

2001

4240

2082

3

101

5

130,20

2005

4890

2648

2

80

5

150,99

2009

1960

1152

9

1907

6

230,98

2013

1020

660

10

3441

6

309,75

2017

20

10

71

3449

5

154,32

Источник: исполнение авторов на основе данных Indexmundi, разные годы.

Анализируя данные о производстве, площади, урожае, экспорте,
а также импорте и цен пшеницы, мы можем заметить большое падение производства в 2013-2017 годах. При этом необходимо помнить,
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что производство пшеницы в этой стране мотивировано по большей
части политическими причинами и не оправдано ее природными условиями. Очень низкие цены на пшеницу в 2017 году вынудили власть,
а также частных фермеров уменьшить ее производство почти до
нуля. О высокой способности саудовского сельского хозяйства
и промышленности к изменению количества производства, может
свидетельствовать, что в 2018 году производство пшеницы выросло
до 500 000 тонн. Несмотря на это, это намного меньше, чем во время пика
в 90-х гг. XX века, когда в 1992 году производство достигло 4124 000
тонн, а чистый экспорт - более 2 миллионов тонн пшеницы. Вопросы о пшенице в экономике Саудовской Аравии можно резюмировать
утверждением, что страна доказала свою способность достижения
очень высокого уровня ее производства и до сих пор производит пшеницу, но в количестве недостаточном для покрытия внутреннего спроса. И хотя Саудовская Аравия по-прежнему является экспортером
этого зерна, стоимость импорта в XXI всегда превышала стоимость
экспорт этого сырья. Вероятной причиной сокращения производства
пшеницы стало ее нерентабельность и захват первенства экономики
над политическими целями.
Еще один сельскохозяйственный продукт Королевства Саудовская Аравия, который стоит рассмотреть – это финики (табл. 3).
Таблица 3. Производство фиников в Королевстве Саудовская Аравия
и в мире в период с 2001 по 2017 год.
Год

2001

2005

2009

2013

2017

Производство
фиников в КСА (тыс. тон)

818

970

992

1095

755

Нет
данных

7520

8390

Производство
фиников в мире (тыс. тон)

Нет
Нет
данных данных

Доля КСА
Нет
Нет
Нет
14, 56 9, 00
в мировом производстве (%) данных данных данных
Источник: исполнение авторов на основе: tilasto.com, разные годы, а также
statista.com, разные годы.

Можно заметить, что возделывание финика пальчатого (Phoenix
dactylifera) является важной частью сельского хозяйства Саудовской
Аравии. Об этом может свидетельствовать то, что производство
этих фруктов даже в абсолютных значениях с 2013 года выше, чем
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производство пшеницы. Пик производства фиников пришелся на
2013 год, когда производство превысило 1 млн тонн, достигнув при
этом более 14% доли мирового производства. Кроме того, стоит отметить, что стоимость производства фиников значительно превышает стоимость производство пшеницы (из-за цены). Например, килограмм больших фиников в Нью-Йорке в апреле 2020 года стоил
$ 7, 20 (Indexmundi, разные годы). Трудно определить тенденцию
производства фиников в 2001-2017 годах. Их сбор характеризуется
высокой переменчивостью.
Третий сельскохозяйственный продукт, который будет рассмотрен в этой статье будет соя (табл. 4).
Таблица 4. Соя в Королевстве Саудовская Аравия в 2001-2017 годах.
Год

Производство
(тыс. тонн)

Экспорт
(тыс. тонн)

Импорт
(тыс. тонн)

Цена
на мировом рынке
(март,
дол. США/тонна)

2001

0

0

518

169

2005

0

0

534

230

2009

263

0

598

344

2013

440

0

699

520

2017
492
0
833
361
Источник: исполнение авторов на основе Indexmundi, разные годы.

Видно, что производство сои заметно выросло в 2001-2017 годах.
Следует отметить, однако, что в целом, в мировом масштабе производство этого растения заметно увеличилось. Например, в 2000 году
оно составляло около 170 млн тонн, а в 2017 году - 335 млн тонн.
(Soymeal, 2018). Это растение используется по большей части для
кормления скота, следовательно, увеличение поголовья является одной из причин увеличения выращивания сои. Таким образом, представляется обоснованным утверждение, что в области производства
сои Королевство Саудовская Аравия следует мировым тенденциям.
Аграрный сектор включает, как известно, не только производство сельскохозяйственных культур, но также животноводство. Ниже
будет проведен анализ производства и потребления мяса бройлеров
(цыплят), говядины и телятины.
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Таблица 5. Производство и потребление куриного мяса, а также говядины
и телятины в Королевстве Саудовская Аравия в 2001-2006 годах.
Год

Производство
бройлеров
(тыс. тонн)

Прозводство
говядины
и телятины
(тыс. тонн)

Потребление
бройлеров
(тыс. тонн)

Потребление
говядины
и телятины
(тыс.тонн)

Цена
бройлеров
(дол. США/
кг,март)

Цена
говядины
(дол. США/
кг, март)

2001

424

22

694

54

1,37

2,01

2004

470

22

826

114

1,61

2,14

2007

490

29

922

152

1,68

2,61

2010

425

44

1067

180

1,85

3,35

2013

583

52

1386

198

2,31

4,23

2016

755

58

1601

190

2,13

4,03

Источник: исполнение авторов на основе Indexmundi, разные годы.

Производство этих видов мяса в Королевстве Саудовская Аравия растет, тем не менее этот рост не успевает за увеличением потребления. Импорт мяса растет довольно значительными темпами.
В области производства, анализ свинины был бы бессмысленным изза отсутствия ее потребления по религиозным причинам.
Вероятной причиной изменения стоимости производства мяса является рост спроса, из-за увеличения потребления, вызванного изменением привычек питания и ростом населения. Также правительство
все больше концентрируется в продовольственной политике государства на интенсивном птицеводстве (Baig, 2014).
Еще одной особенностью, проанализированной в настоящей
работе в контексте сельского хозяйства в Королевстве Саудовская
Аравия, будет структура использования земли. К сожалению, данные
Организации экономического сотрудничества и развития доступны
только за 1992, 2004, 2015 годы (Таблица 6).
Анализ изменений структуры землепользования приводит к выводу, что Королевство Саудовская Аравия в 1992-2004 годах прекратила разработку программы озеленения пустыни. Посевная площадь
неизменна. Площадь, занятая застройками увеличилась, что свидетельствует о градостроительном и урбанистическом развитии страны.
Также при анализе этих данных возникли некоторые методологические трудности. Несмотря на то, что более 90% поверхности - это пустыни и полупустыни, в некоторых статистических данных, большая
часть страны (ок. 80%) считается пастбищами.
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Пустыни полупустыни (%)

Посевная площадь (%)

Деревья (%)

Луга (%)

Заросли (%)

Рассеянная растительость
(%)

Застроенные территории
(%)

Внутренние воды (%)

Болота (%)

Таблица 6. Структура землепользования в Королевстве Саудовская Аравия
в 1992-2015 годах.

1992

94,4

1,4

0,1

0,0

0,2

3,7

0,1

0,1

0,0

2004

94,3

1,4

0,0

0,0

0,2

3,8

0,1

0,1

0,0

2015

94,3

1,4

0,0

0,0

0,2

3,8

0,2

0,1

0,0

Год

Источник: исполнение авторов на основе данных ОЭСР, разные годы.

Еще один вопрос, который стоит изучить в контексте экономических преобразований в Саудовской Аравии – это вопрос доли
сельского хозяйства в общем объеме производимого ВВП, а также
процент занятости в этом секторе в общей занятости в экономике Саудовской Аравии (таблица 7).
Таблица 7. Доля сельского хозяйства в общем ВВП и занятости в Саудовской
Аравии годах 2001-2017.
Год

2001

2005

2009

2013

2017

Часть сельского хозяйства
в занятости (%)

6,2

4,3

4,0

4,3

4,8

Часть сельского хозяйства
в ВВП
(%)

5,2

3,2

2,9

2,2

2,5

Источник: исполнение авторов на основе Tradingeconomics и Theglobaleconomy, разные годы.

Тенденции участия сельского хозяйства в экономике королевства Саудовская Аравия являются наследственными. Об этом может
свидетельствовать снижение доли сельского хозяйства в занятости
с 6,2% в 2001 году до 4,8% в 2017 году, или еще более интенсивное
снижение доли сельского хозяйства в производимом ВВП (с 5,2% до
2,5%). Как бы ни были эти тенденции типичным для мировой экономики (снижение доли сельского хозяйства в занятости и ВВП),
в случае с Королевством Саудовская Аравия их следует считать еще
более значительными. С учетом инфляции сельскохозяйственное
102

ПЕРЕМЕНЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ...

производство снизилось (в большинстве стран это обуславливается
не столько снижением сельскохозяйственного производства, сколько
ростом других секторов). Следует признать, что вероятной причиной
такого явления является изменение политики властей и убеждение
в некоей нерентабельности стремления к аграрной автаркии и принятие практики land grabbing.
Последним явлением, которое будет описано в этом подразделе,
будет land grabbing. Это явление, которое развилось в XXI веке, заключающееся в выкупе или долгосрочной аренде земли в бедных странах
богатыми странами, в целях обеспечения поставок продовольствия.
Тогда власти Королевства Саудовская Аравия пришли к выводу, что
это лучший способ обеспечить поставки продовольствия. Эти процессы усилились после экономического кризиса 2007-2008 гг. Одна
из первых стран, которая отнеслась с интересом со стороны властей
к идее покупки земли была Эфиопия. Это явление, хотя это приносит
доход более бедным странам, также может привести к пауперизации
их обществ и ограничить возможность использования условий для
развития сельского хозяйства.
Желая в нескольких предложениях описать изменения сельского
хозяйства Саудовской Аравии в XXI возраст, следует признать, что
наступил его регресс. Вероятной причиной этого является изменение
политики властей и осознание больших затрат на стремление к автаркии в этой области, при одновременно значительном повышении рентабельности развития сферы услуг. Сельское хозяйство, как и другие
сырьевые рынки характеризуются высокой волатильностью, обусловленной, с одной стороны, погодными условиями, с другой ценами на
мировых рынках, с третьей - политикой.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Второй сектор экономики, то есть промышленность, с учетом
горнодобывающей промышленности чрезвычайно важен для Королевства Саудовская Аравия. Эта страна - самый большой экспортер
нефти в мире. С добычей нефти тесно связана ее переработка. Нефть
также используется на территории Саудовской Аравии с целью обеспечения транспорта, а также производства электроэнергии. Следует
отметить, что страна функционирует на тепловой энергии, но начинает
развивать возобновляемую энергетику, и в планах ее бурное развитие
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(Saudi Vision 2030, 2016). Более того, Королевство Саудовская Аравия
владеет и эксплуатирует другие ресурсы, например, природный газ.
Промышленностью также является и строительство, переживающее
расцвет, в связи с развитием сферы услуг. Перерабатывающая промышленность в основном заключается в переработке нефти. Благодаря лидирующей позиции в ОПЕК, Саудовская Аравия может использовать свои нефтяные ресурсы для укрепления экономических
и политических позиций.
Анализ преобразований в промышленном секторе будет начат
с энергетики. Не только из-за того, что электричество составляет
основу современной экономики, но также из-за значительных изменений в процессе ее производства в Саудовской Аравии и общего прироста производства электроэнергии в этой стране. На основе
данных из таблицы 8 наблюдается рост производства электроэнергии
в мире, а также ее потребление в Саудовской Аравии. Можно заметить,
что производство электроэнергии растет быстрее, чем потребление.
Этот профицит в 2017 году превысил 50 тераватт-часов. В основном,
источником энергии являются тепловые электростанции, сжигающих
нефть. В стране находится крупнейшая в мире электростанция, работающая на сжигании нефти - Shoaiba, номинальной мощностью 5600
МВт. В связи с тем, что международное сообщество стремится к сокращению выбросов парниковых газов, а также с тем, что нефтяные
ресурсы не безграничны, Королевство Саудовская Аравия стремится
увеличить процент возобновляемых источников энергии - в основном
солнечной, но также и ветровой.
Таблица 8. Производство и потребление электроэнергии в Королевстве
Саудовская Аравия и ее производство в 2001-2017 гг.

Год

Производство
электроэнергии
в Саудовской
Аравии
(ТВт-ч/год)

Производство
электроэнергии
в мире
(ТВт-ч/год)

Доля Саудовской
Аравии в
мировом
производстве
электроэнергии
(%)

Потребление
электроэнергии
в Саудовской
Аравии
(ТВт-ч/год)

2001

134

15 200

0,88

123

2005

176

17 000

1,04

153

2009

217

20 200

1,07

193

2013

284

23 000

1,23

262

2017

350

25 500

1,37

299

Источник: исполнение авторов на основе Global Statistical Energy Yearbook,
2019.
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Увеличение производства солнечной фотоэлектрической энергии
резко выросло во втором десятилетии XXI века (таблица 9). Этот рост
совпадает с подобными тенденции во всем мире. В 2009 году во всем
мире было произведено 21 ТВт-ч электроэнергии от солнечной электростанции, а в 2017 году 454 ТВт-ч, что означает примерно двадцати
двукратный рост производства в мире. В 2013-2017 годах производство электроэнергии из этого источника выросло в Саудовской Аравии
на 250%, а в мире на 226%, из чего можно сделать вывод, что, несмотря на амбициозные планы, прогресс Саудовской Аравии до сих пор
в области солнечной энергетики ненамного опережает мировые тенденции. Не удивляет то, что именно гелиоэнергетика играет ключевую
роль в энергетических планах Саудовской Аравии. Страна имеет одни
из лучших условий для развития солнечной энергетики в мире, особенно в провинции Наджран, где количество поставляемой солнечной
энергии превышает 2300 кВтч/год (для сравнения в Польше это около
1000 кВтч/год) (IEA, разные годы). Гелиоэнергетика делится на фотогальванику и электроэнергию из солнечных тепловых электростанций. Фотогальваника более популярна, так как может работать, когда
пасмурно, кроме того, не нуждается в больших площадях. Солнечные
тепловые электростанции используют радиационную концентрацию
солнечных лучей, которые отражаются от расположенных на большой
поверхности зеркал, для того, чтобы нагревать жидкость и производить из нее пар, приводящий в действие турбину. Помимо солнечных
фотоэлектрических электростанций существуют также концентрированные (тепловые) солнечные электростанции. Саудовская Аравия имеет большой потенциал также и к этому типу электростанций.
Эта страна также имеет хорошие условия для аэроэнергетики, развития которой входит в планы властей. В 2017 году была запущена
первая электростанция такого типа в Королевстве Саудовская Аравия
(Renewable Energy World, 2019). К текущему году Королевство хочет
достичь установленной мощности возобновляемых электростанций
в размере 3,45 ГВт, а к 2023 году - 9,5 ГВт, что позволило бы получать
10% всей электроэнергии в стране. Это входит в Национальную программу возобновляемой энергии (NREP). Власти отказались от чрезвычайно амбициозной идеи принца Мохаммеда бен Салмана, чтобы
к 2030 году построить тепловые солнечные электростанции мощностью 300 ГВ, которые должны были бы занять около 5000 кв. км.
Вероятной причиной отказа от плана являются гигантские затраты
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и трудности с экспортом таких излишков электроэнергии1. Прямой
причиной роста значения ветроэнергетики и солнечной энергии в Королевстве Саудовская Аравия являются политические решения саудовских властей. Косвенными причинами можно считать стремление
к сокращению выбросов углекислого газа, прогноз истощения нефтяных месторождений, а также большой потенциал Саудовской Аравии
в развитии возобновляемой энергетики и технологический прогресс
в этой области (Indicators of Renewable Energy in Saudi Arabia, 2017).
Таблица 9. Производство электроэнергии в Королевстве Саудовская Аравия
и в мире в годах 2009-2017.
Год

2009

2011

2013

2015

2017

Производство электроэнергии
в Саудовской Аравии
(ГВт/год)

<10

<10

40

130

140

Производство электроэнергии
в мире (ГВт/год)

20970

65040

139060

260740

453520

Источник: исполнение авторов на основе Our World in Data, разные годы.

Переходя к добыче углеводорода в Королевстве Саудовская Аравия, следует отметить, что эта страна имеет богатые месторождения
как нефти, так и газа. Добычей этого сырья занимается государственный концерн “Saudi Aramco”. Самые богатые нефтяные месторождения страны находятся на побережье Персидского залива в Восточной
провинции, включая крупнейшее нефтяное месторождение в мире
- Гавар. Королевство Саудовская Аравия в настоящее время в значительной степени основывает свой экспорт нефти на флоте супертанков. История добычи нефти в стране восходит к двадцатилетию
межвоенного периода, с самого начала рынком сбыта были Соединенные Штаты. Следует отметить, что в результате увеличения численности населения и его благосостояния внутренний спрос на это
сырье также взрастает.

1 Стоит заметить, что транспорт электроэнергии в больших количествах является
серьезным поводом, ограничивающим подобные начинания. Раньше выдвигалась
идея постройки огромных солнечных батарей в Северной Африке, чтобы обеспечить
Европу электроэнергией (под рабочим названием Desertec).
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Анализируя данные из таблицы 10, хорошо видно сильную позицию Саудовской Аравии в мировой добыче нефти. Эта страна удерживает позицию главного экспортера этого сырья. Если речь идет об
обработке нефти, Королевство имеет стабильное место в мире, но в
XXI веке США или Российская Федерация обгоняли Саудовскую Аравию. С 2017 года позицию главного производителя нефти занимают
США. В сфере природного газа Саудовская Аравия сосредоточилась
на стремлении к самообеспеченности, поэтому Королевство не является значащим газовым экспортером. Причинами может являться то,
что транспортировать природный газ намного сложнее, чем нефть. К
тому же, цена за единицу энергии природного газа меньше, чем нефти.
Саудовский экспорт нефти состоит в основном из танкерного флота.
Таблица 10. Добыча и экспорт углеводородов в Королевстве Саудовская
Аравия и в мире и их цены в 2001-2017 годах2.
Год

2001

2005

2009

2013

2017

Производство нефти
Саудовской Аравии (млн тонн/
год)

423

514

457

536

563

Производство нефти в мире
(млн тонн/год)

3600

3970

3930

4100

4300

Цена нефти марки Brent (долл.
США/баррель, 30 июня)

26,08

59,30

69,30

102,16

48,98

Экспорт нефти из Саудовской
Аравии (млн тонн/год)

301

374

296

377

348

Производство природного газа
в Саудовской Аравии (млрд
куб. м/год)

53,7

71,2

74,5

95,0

109,3

Производство природного газа
2483
2791
2939
3363
3678
в мире (млрд куб. м/год)
Источник: исполнение авторов на основе: Bankier.pl, разные годы, Global
Energy Statistical Yearbook, 2019; Statista.com, разные годы.

Колебания данных о добыче нефти зависят от различных факторов, например, от цен на мировых рынках, или политической ситуации. Ярким примером является начавшаяся в 2020 году пандемия
COVID-19, которая вызвала снижение спроса на нефть, из-за чего
2
Цены на природный газ сильно различаются по всему миру, поэтому здесь они не
указаны.
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резко упали ее цены. Благодаря тому, что Королевство Саудовская
Аравия, имеет низкие затраты на добычу нефти и очень высокий уровень зависимости мировой экономики от нее, эта страна одной из
последних может снизить предложение на рынке. Такая стратегия
способствует неблагоприятному для Саудовской Аравии снижению
цен на нефть, но позволяет обеспечить определенный уровень дохода, при этом ослабляя остальных производителей (в основном Россию и США). Анализируя статистические данные, можно заметить
рост производства нефти в Королевстве Саудовская Аравия на 33%
(в 2001-2012 гг.) объединенный с ростом потребления (экспорт вырос
только на 16%). Возможными причинами создания планов по уменьшению зависимости саудовской экономики от добычи углеводородов
могут быть: невозможность обеспечить рост благосостояния путем
добычи нефти при одновременном росте населения, экологические
проблемы, перспективы рынка нефти. Если речь идет о перспективах рынка нефти, стоит указать две концепции развития нефтяного
сектора. Первая предполагает будущие проблемы с поставками, когда добыча нефти достигнет пика возможностей, а также проблемы
с ее дальнейшим приобретением из-за истощения месторождений.
Вторая концепция предполагает, что проблемы будут возникать
со стороны спроса, например, в результате развития электромобилей.
Во втором варианте развития событий, Королевство Саудовская Аравия останется с существенными резервами нефти (в настоящее время Саудовская Аравия имеет около 260 млрд баррелей, что дает ей
второе место в мире после Венесуэлы). В свою очередь, во втором
варианте развития событий следует ожидать существенного падения
цен на нефть (скорее всего, цены на нефть будут аналогичны ценам
за единицу энергии, как в случае угля или газа). Оба этих сценария
известны саудовским властям, однако, глядя на скорость действий,
или, например, по мнению Заки Ямани, бывшего министра нефтяной промышленности КСА, власти скорее более реальным считают
сценарий обвала спроса: "Каменный век не закончился из-за нехватки камня и нефтяной век закончится, но не из-за недостатка нефти”
(Cherif, Hasanov, Pande, 2017).
Большую роль в промышленном секторе Королевства Саудовская Аравия также играет переработка нефти в пластик, этим занимаются в промышленных городах. Два крупнейших промышленных
центра в Саудовской Аравии – Эль-Джубайль в Аравийском заливе
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и Янбу на Красном море. Основным саудовским концерном, занимающимся этой отраслью экономики, является SABIC. О масштабах роста добычи в сфере переработки нефти может свидетельствовать то,
что в 2000 году было переработано около 3 млн тонн углеводородов,
а в 2014 году около 16 млн тонн, что позволяет говорить о более чем
5-кратном росте за это время. Изменением было также расширение
ассортимента углеводородов, составляющих базу для переработки
(Gerlowski i Al Othman, 2014).
Наконец, стоит изучить общую долю промышленного сектора
в экономике и занятости в Королевстве Саудовской Аравии (таблица
11).
Таблица 11. Доля ВВП и в занятости промышленного сектора в Королевстве
Аравия В 2001-2017 гг.
Год

2001

2005

2009

2013

2017

Доля промышленного сектора в ВВП в
Саудовской Аравии(%)

51,5

62,0

55,0

60,0

45,5

Доля промышленного сектора в
занятости населения в Саудовской
Аравии (%)

21,1

20,23

20,4

23,8

24,3

Источник: исполнение авторов га основе: Tradingeconomics, разные годы.

Доля промышленного сектора в производимом ВВП в Королевстве Аравии Саудовской Аравии очень большая и в 2001-2017 годах
колебалась в диапазоне 45,5%-60,0%. В свою очередь, доля промышленности в занятости населения довольно мала. Причиной этому может быть небольшая трудоемкость сектора нефтяной промышленности. О ее огромном значении для экономики всего государства может
свидетельствовать то, что на пике доли промышленности в производстве ВВП 2013 года, только сама стоимость добытой нефти составляла ок. 45% ВВП. В 2017 году это значение снизилось до 26%, что,
скорее всего, является причиной снижения доли всего промышленного сектора в ВВП. На этом примере очень хорошо видна зависимость
экономики Саудовской Аравии от нефти, которая имеет очень нестабильную цену. Главной причиной такого упадка было падение цен на
нефть в 2013-2017 годах более чем на 50%, которое было обусловлено
перепроизводством. Глядя на текущие проблемы спроса, связанные
3

Данные с 2006 года.
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с пандемией COVID-19, можно ожидать дальнейшее снижение
доли промышленности, в частности нефтяной в производстве ВВП,
по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Указывая на другие
изменения в занятости населения и доли ВВП в формировании ВВП
следует упомянуть, что все зависит от масштаба инвестиций. Скорее
всего, в будущем следует ожидать снижения важности промышленности в экономике в связи с ее независимостью от сырья и развитие сектора услуг. С другой стороны, в рамках самой отрасли, скорее
всего, (помимо колебаний, вызванных волатильностью цен на нефть)
будет уменьшаться доля нефтяной промышленности в пользу перерабатывающей промышленности (в том числе высоких технологий)
и строительства. Что может привести к некоторому росту занятости
в этом секторе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экономика Королевства Саудовская Аравия претерпевает значительные изменения. Помимо рыночного характера экономики огромное влияние на нее оказывает правительство государства, которое
контролирует самую важную ее отрасль - добычу нефти. Нестабильные цены на это сырье имеют заметное влияние на благосостояние
жителей Саудовской Аравии, а также на участие отдельных секторов
экономики в производимом ВВП. Несмотря на большие усилия, богатство жителей, которое оценивается паритетом покупательной способности, растет очень медленно, что может быть связано с увеличением числа населения и разложение нефтяной прибыли на большее
количество людей. Несмотря на то, что прошли времена величайшего
значения нефти и богатства государств ОПЕК, Королевство Саудовская Аравия по-прежнему является важным игроком на международной арене и богатым государством.
Если говорить сельском хозяйстве, трудно указать на какуюто последовательную тенденцию, в рамках которой можно было бы
охарактеризовать преобразования в этой области. Несомненно, власти Королевства Саудовская Аравия, стремящиеся к экономической
автаркии, а также трудоустройства пустынных племен доказали свои
возможности, сделав Саудовскую Аравию экспортером пшеницы
в 80-е годы XX века. Однако в настоящее время саудовская власть,
похоже, выше ценит экономический интерес, видя огромные затраты
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на опреснение воды, которая необходима для производства пшеницы
и другого сырья сельхозпродукции. Большое значение имеет традиционное в этом климате выращивание фиников. Рост производства мяса
обусловлен ростом его потребления и совпадает с мировыми тенденциями. План развития страны в ближайшее время скорее не предполагает больших инвестиций в этот сектор.
Важнейшим сектором касс является промышленный сектор
и прежде всего добыча и переработка нефти. Кроме того, значительная доля приходится на добычу природного газа, а также на нефтяную
энергетику. Трансформации не обходят стороной также энергетический сектор, в котором Королевство Саудовская Аравия, включая ее
крупнейший горнодобывающий концерн Saudi Aramco начала крупномасштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии – особенно солнечной. Большой проблемой экономики Саудовской Аравии, является слабо развитая машиностроительная промышленность.
Королевство Саудовская Аравия, видит необходимость реформ
и невозможность базироваться исключительно на нефти. Эти преобразования в последние годы довольно резко ускорились, коснувшись
культурной сферы: женщины получили возможность получить водительские права, право на довольно свободную работу вне дома, было
разрешено совместное проживание иностранных туристов, несвязанных друг с другом кровными узами. Эти изменения, помимо привлечения туристов, могут позволить использовать в экономике экономический потенциал женщин. Принц Мухаммед бин Салман представляет
смелое видение развития государства в сторону устойчивого развития
и использования современных технологий.
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Zmiany w rolnictwie i przemyśle
Królestwa Arabii Saudyjskiej

Streszczenie: Królestwo Arabii Saudyjskiej jest jednym z najszybciej
rozwijających się krajów na świecie, przede wszystkim ze względu na
złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. W ciągu ostatnich 20 lat gospodarka saudyjska przeszła zmiany. Celem artykułu jest analiza zmian
zachodzących w dwóch sektorach gospodarki – rolnictwie i przemyśle.
Ze względu na niesprzyjające warunki klimatyczne rozwój rolnictwa
w Arabii Saudyjskiej wiąże się z wysokimi kosztami odsalania, dlatego nie planuje się dużych inwestycji w tym sektorze. Głównym przemysłem Królestwa Arabii Saudyjskiej jest wydobycie i przetwarzanie
ropy naftowej i gazu ziemnego. Władze Arabii Saudyjskiej rozumieją
niemożność oparcia się wyłącznie na ropie, dlatego inwestują w odnawialne źródła energii.
Słowa kluczowe: Królestwo Arabii Saudyjskiej, rolnictwo, przemysł,
ropa, gaz ziemny, odnawialne źródła energii.
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Środowisko przyrodnicze
jako przykład nietypowej
przestrzeni edukacyjnej

Streszczenie: Proces edukacji wspomaga wszechstronny rozwój dziecka na podstawie aktywności i przemyślanego, pełnego zaangażowania
działania pedagoga. Powinien być zbliżony do rzeczywistego życia, potrzeb społecznych i indywidualnych. Szkoła nie powinna służyć jedynie
nauczaniu, a również rozwijaniu przez dziecko własnej aktywności edukacyjnej, służyć samorozwojowi i samokształceniu. Jednostka rozwija
się pod wpływem otaczających ją warunków, a codzienne doświadczenia sprzyjają rozwojowi motywacji i zainteresowań. Proces nauczania
nie musi ograniczać się do budynku szkoły, a może wychodzić poza nią,
czego przykładem są leśne przedszkola. Prowadzenie zajęć na świeżym
powietrzu umożliwia łączenie teorii z praktyką, zbudowanie wiedzy
a następnie wykorzystywanie jej w działaniach. Edukacja w środowisku
naturalnym ma wiele zalet, a co za tym idzie, zwiększa efektywność
nauczania.
Słowa kluczowe: środowisko, środowisko przyrodnicze, przestrzeń
edukacyjna, leśne przedszkola, edukacja

Wprowadzenie
Edukacja to „ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży- stosownie do panujących
w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych” (Okoń 2001,
s. 87). Dorosły zajmujący się edukacją i wychowaniem powinien wiedzieć, jakie są warunki rozwoju wychowanka, jego zainteresowania światem
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i współdziałania z otoczeniem społeczno-przyrodniczym (Muchacka 1999).
Edukacja poza budynkiem szkoły umożliwia wykorzystanie przestrzeni w których dziecko zdobywa wiedzę, doskonali umiejętności w bliskim i naturalnym
dla niego kontekście, wyznacza nowe zastosowania dla miejsc zabaw.
Zdarza się, że człowiek będąc w środowisku przyrodniczym tak naprawdę nie zauważa jego wartości. Chodząc po górach, lesie czy parku zaśmieca
okolicę i niszczy przyrodę zamiast ją docenić. Jedną z „dróg” prowadzących
do nabycia szacunku oraz umiejętności troski o przyrodę jest wychowanie
i edukacja w przyrodzie i dla przyrody. Pozwala ona na zyskanie nowych doświadczeń, podjęcie trudu zmiany siebie, staje się czynnikiem wzmacniającym
wartość i godność osoby, rozwija podmiotowość i kreatywność (Błasiak, Wilkosz 2020). Bycie w otoczeniu natury pozwala na poznanie jej wartości i piękna, a co za tym idzie jej docenienia. Środowisko przyrodnicze jako przestrzeń
edukacyjna tworzy u dziecka poczucie odpowiedzialności za życie obiektów
przyrody, trenuje cierpliwość, ćwiczy umiejętność współpracy z rówieśnikami.
Daje możliwość dokładnego poznania otoczenia zarówno bliższego jak i dalszego, rozwinięcia umiejętności korzystania z zasobów środowiska przyrodniczego oraz oceniania skutków własnego zachowania.
Wybrane ujęcia definicyjne
Przestrzeń edukacyjna jest odpowiedzialna za zmiany rozwojowe dziecka
i jego aktywność. Nie powinna obejmować wyłącznie kwestii materialnych
a również elementy związane z regułami, wyobrażeniami, wartościami uczestników i twórców przestrzeni (Zawada 2013). Każde miejsce może mieć inny
wpływ na dziecko, pozwala na zmianę sposobu aktywności, umożliwia gromadzenie doświadczeń i badanie różnego typu rzeczy bądź zjawisk. Przestrzeń
edukacyjna może być każdym miejscem, gdzie zachodzi proces edukacyjny.
Anna Basińska (2010) rozróżnia takie przestrzenie edukacyjne jak:
- przestrzeń fizyczno-przyrodnicza
Zalicza się do niej m.in. miejsce zamieszkania, dostępna sieć komunikacyjna oraz ilość terenów zielonych. Miejsce zamieszkania to inaczej najbliższe
środowisko życia. Budynki otaczające miejsce zamieszkania determinują sposób spędzania przez dziecko czasu wolnego.
- przestrzeń społeczna
Tworzą ją ludzie oraz relacje, którym służą normy społeczne i symbole kulturowe. Te elementy razem tworzą układ stosunków międzyludzkich.
114

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ...

Dziecko funkcjonuje w takiej przestrzeni głównie poprzez przynależność do
małych grup społecznych, które są pośrednikami w relacjach jednostki z szerszymi strukturami.
- przestrzeń kulturowa
Uczestniczące w kulturze dziecko otrzymuje określone kategorie oraz reguły selekcji, przetwarzania i interpretacji informacji dotyczących określonych
zjawisk czy zdarzeń społecznych.
- przestrzeń wirtualna
Media stosowane w prawidłowy sposób jako środki przekazu treści kulturowych i edukacyjnych mogą być źródłem wiedzy przekazywanej w atrakcyjny
dla dziecka sposób. Natomiast niekontrolowane i niewyselekcjonowane
korzystanie przez dziecko z mediów może skutkować wyobcowaniem z realnych
warunków życia. Należy kształtować u dzieci postawę krytycznego odbioru
treści i selektywnego ich doboru a także nauczyć umiejętnie wykorzystywać
zasoby dostępne w świecie mediów.
Za formalną kategorię przestrzeni edukacyjnej uznaje się salę lekcyjną,
będącą jednocześnie najbardziej charakterystycznym miejscem, w którym odbywa się edukacja. Jest miejscem tworzącym warunki dla wszechstronnego
rozwoju uczniów, a jednocześnie posiada cechy niesłużące ich integralnemu
rozwojowi (Zawada 2013). Edukacja prowadzona w szkole uczy dzieci m.in.
tego, że: klasa szkolna nie jest miejscem sprzyjającym wykorzystaniu energii
fizycznej, bardzo ważne jest przestrzeganie zasad, nauczyciel jest strażnikiem
dyscypliny, oszukiwanie bywa akceptowane, w szkole nie ma miejsca na nowe
pomysły, najważniejszymi aspektami edukacji są stopnie i egzaminy (Niemierko 2007).
Edukacja zawsze odbywa się w jakimś środowisku. W literaturze odnaleźć
można wiele definicji tego pojęcia. Aleksander Kamiński określa środowisko
jako „elementy otaczającej struktury przyrodniczej, społecznej i kulturalnej,
które działają na jednostkę stale lub przez dłuższy czas, albo krótko, lecz ze
znaczną siłą, jako samorzutny lub zorganizowany system kształtujących ją podniet” (Kamiński 1974, s. 40). Z kolei Wincenty Okoń definiuje środowisko
jako „całość procesów ekologicznych, ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturalno-oświatowych i instytucjonalnych – w ich wzajemnych związkach i zależnościach” (Okoń 2001, s. 393).
Warunki lokalowe, materialne wyposażenie, czas i schemat zajęć w miejscach, gdzie odbywa się edukacja, nazywa się środowiskiem dydaktycznym.
W. Okoń objaśnia je jako „układ obiektów i pomieszczeń wraz z ich
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wyposażeniem sprzyjającym uczeniu się; mogą to być zarówno pomieszczenia szkolne lub domowe, jak i wszelkie inne obiekty, gdzie przebiega proces
uczenia się; ś.d. jest ważnym składnikiem systemu dydaktycznego, ulegającym gwałtownym przemianom pod wpływem postępu dydaktyki i techniki”
(Okoń 2001, s. 393).
Jednym z rodzajów środowiska, w jakim może mieć miejsce proces edukacji, jest środowisko przyrodnicze. Należą do niego wszystkie elementy przyrody jakie znajdują się w otoczeniu. W Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody środowisko przyrodnicze określono jako „krajobraz wraz
z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, zwierzętami i grzybami”. Elementy składające się na nie to m.in.: budowa geologiczna, rzeźba
terenu, gleba, stosunki wodne, organizmy żywe.
Rola środowiska przyrodniczego w edukacji
Wiedza poznawana w różnych warunkach będzie odmiennie zapisywana
w umyśle i różnie używana w nowych sytuacjach. „Dla dziecka ważny jest
aktywny kontakt z przyrodą, bo tylko wtedy może przeżyć i doświadczyć
jej wszystkimi zmysłami, w sposób zindywidualizowany i osobisty” (Kołodziejska 2016, s. 74). W miejscach o bogatych walorach przyrodniczych jak
i kulturowych ma miejsce udane konstruowanie wiedzy przez wychowanka,
uzgadnianie znaczeń, tworzenie i zastosowanie systemu wartości, tworzenie
indywidualnych i unikalnych narracji rzeczywistości (Andrzejewska 2020).
Koncepcję uczenia się poprzez samodzielne doświadczanie oraz eksperymentowanie poza budynkiem szkoły określa się mianem outdoor education (Parczewska 2019). Polega na osiąganiu celów edukacyjnych za pomocą
zasobów środowiska. Badania dowodzą, że podczas outdoor education dzieci odczuwają swobodę, nie odczuwają stresu, funkcjonują bez skrępowania,
mają podwyższoną motywację jak i ciekawość poznawczą, bardziej interesują
się przyrodą i związanymi z nią problemami (Parczewska 2019). Edukacja
w przyrodzie niesie za sobą m.in. takie korzyści jak: zapewnienie większej
ilości lepszych kontekstów rozwoju i nauki niż sale lekcyjne, zróżnicowane
typy zabaw charakteryzujące się twórczością, umożliwianie nauki poprzez dowolne strategie uczenia się (Kruszwicka i in. 2020). Interakcja z naturą ma
też zdrowotne korzyści takie jak.: redukcja niepokoju i frustracji, zwiększenie poznawczej wydolności mózgu, redukcja stresu, obniżenie ciśnienia krwi,
zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia chorób zwłaszcza problemów
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sercowo-naczyniowych i związanych z układem oddechowym (Błasiak, Wilkosz 2020).
Doświadczanie w środowisku powinno być zorganizowane i bezpośrednie (Korwin-Szymanowska 2017). Dziecko przeżywa doświadczenia kontaktując się z naturą na terenie przyszkolnym (np. plac zabaw, ogródek, boisko),
w sąsiedztwie szkoły czy przedszkola jak i w dalszej przestrzeni takiej jak łąka,
staw, ogród zoologiczny. Działanie w środowisku naturalnym jest szansą do
rozwinięcia umiejętności teoretyzowania, stawiania hipotez, do działania bez
presji czasu czy rytmu pracy, który wyznaczany jest przez realizację treści programowych (Parczewska 2019). Dzieci mogą zdobyć wiele nowych doświadczeń jeśli wcześniej zostaną wyposażone w różnego typu środki dydaktyczne,
np. ręczną lupę, małą lornetkę, tekturowe pudełka. Dzięki temu uzyskają materiały, które pozwolą im na opracowanie nowych doświadczeń w różnoraki
sposób, np. poprzez stworzenie rysunków, wytworów plastycznych, wierszy,
wykresów (Kruszwicka i in. 2020).
Nauka na zewnątrz i bezpośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym
wpływa na rozumienie zależności między środowiskiem a ludźmi, gospodarką, a ponadto poszerza perspektywę poznawczą (Andrzejewska 2020). Dzieci
podczas nauki w przestrzeni przyrody mają szansę na zrozumienie relacji, dostrzeżenie piękna natury a także rozumienie zagrożeń jakie niosą ze sobą działalności człowieka. „Bezpośredni kontakt fizyczny, sensoryczny, intelektualny
oraz emocjonalny stosunek tworzy relację człowieka ze środowiskiem, buduje
poczucie wspólnoty, więzi nie tylko z przyrodą, lecz także ze środowiskiem życia człowieka w kontekście społecznym, np. jako środowisko lokalne; buduje
poczucie odpowiedzialności za nie” (Lewandowska 2017, s. 165).
Edukacja na przestrzeni przyrody jest istotna z punktu widzenia wychowania, ponieważ dotyczy przestrzeni aksjonormatywnych. Wartości mają służyć człowiekowi, stanowić co uważa za cenne i ważne w życiu. W. Okoń zaznacza, że „wartościowanie zmienia się zależnie od przemian życia społecznego
i kultury, jednakże w obrębie względnie trwałych układów społecznych podlega pewnej obiektywizacji, pełniąc w ten sposób funkcję czynnika integrującego
klasy społeczne, społeczeństwa i narody” (Okoń 2001, s. 432). Środowisko
przyrodnicze pozwala dziecku na naturalne uruchomienie procesu osobistego
uczenia się, wywołanie działalności poznawczej, społecznej, uaktywnienie sfery
moralnej. „Przemyślane zadania rozwojowo-dydaktyczne w plenerze inspirują
do ujawnienia się zasobów wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu przyrody, relacji społecznych, wartości znanych i urzeczywistnianych przez dzieci”
(Andrzejewska 2020, s. 51).
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Podczas przebywania i odkrywania środowiska przyrodniczego tworzy
się więź z naturą. W tego typu edukacji dziecka nie chodzi wyłącznie o przestrzenne miejsce nauki, czyli las czy park, a również o poszukiwanie w przyrodzie źródeł różnorodnych celów edukacyjnych. Tak prowadzona edukacja
różni się od klasycznej formy m.in. tym, że: doświadczenia dzieci mają być
naturalne, a nie sztucznie konstruowane; dzieci mają wychodzić poza sterylną, sztucznie wykreowaną przestrzeń; zachowania mają być spontaniczne
a nie kontrolowane przez normy placówki; zadaniem dzieci jest wchodzenie
w role odkrywców, którzy mogą ujawniać wszelkie swoje zainteresowania
jak i krytycznie badać świat; nauczyciele powinni przestać być liderami i stać
się towarzyszami; uczeń ma nie tylko wchodzić w interakcje z nauczycielami
i rówieśnikami, ale również z otoczeniem. Edukacja w przyrodzie to nie tylko
edukacja blisko natury, a także nauka o sposobach dbania o przyrodę i kształtująca do niej miłość.
Outdoor education pomimo wielu swoich cech, niesie też za sobą pewne
trudności. Należą do nich m.in. kwestie dotyczące bezpieczeństwa, tradycji
i rytuałów szkolnych, zasobów wiedzy i kompetencji nauczycieli. Poczucie
bezpieczeństwa można określić jako stan pewności związany z brakiem zagrożenia i ochroną przed niebezpieczeństwem, w którym zagrożenia i uwarunkowania powodujące szkody fizyczne są kontrolowane aby zachować zdrowie
i dobre samopoczucie jednostki i społeczności. Bezpieczeństwo jest niezbędne
w codziennym życiu, potrzebne do realizowania swoich zamiarów i ambicji.
Jak dowodzą badania opisane przez Teresę Parczewską (2019), nauczyciele
dbając o bezpieczeństwo dzieci rzadko prowadzą zajęcia w terenie z powodu możliwości wystąpienia wypadku (np. drogowego), braku dodatkowego
opiekuna, trudności wynikających z licznych grup, braku zdyscyplinowania
uczniów. Tradycje i rytuały szkolne są częścią kultury szkolnej, która jest tworzona przez normy i wartości, jest ogółem przekonań, poglądów, postaw, które
wpływają na funkcjonowanie instytucji (Nowosad 2018). Badani nauczyciele
twierdzą, że w kulturze szkoły brakuje nawyku uczenia się poza budynkiem,
na co wpływ może mieć pośpiech, ograniczony czas na realizację programu,
brak chęci ze strony dyrekcji na wdrożenie innego systemu edukacji. Pojawiły
się również opinie, że outdoor education nie jest odpowiedzialnym i rzeczowym
nauczaniem a głównie rozrywką czy odpoczynkiem. Kategoria trudności odnosząca się do wiedzy i kompetencji nauczycieli w obszarze innowacji wynika
głównie (zdaniem badanych) z utrudnionego dostępu do szkoleń wysokiej
jakości spowodowanego niedostatecznym dofinansowaniem nauczycieli jak
i brakiem czasu i chęci na angażowanie się w niecodzienną działalność
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szkolną. Powyższe argumenty nie powinny eliminować outdoor education,
która jest procesem angażującym i rozwijającym wszystkie wymiary człowieka.
„Nieuwzględnianie w procesie kształcenia outdoor education – jako jednego ze sposobów rzucania różnorodnych wyzwań – uniemożliwia budowanie
przez dziecko wiedzy, rozwijanie umiejętności i pewności siebie” (Parczewska
2019, s. 56). Zapewnianie przez szkołę wysokiej jakości edukacji w środowisku przyrodniczym może skutkować przyjęciem przez uczniów pozytywnego
nastawienia do przyrody, rozwinięciem umiejętności społecznych, docenieniem wysiłku swojego jak i innych osób, poznaniem środowiska naturalnego
i zrozumieniem istoty ochrony przyrody. Nieuwzględnianie outdoor education
wynika z nadmiernego chronienia dzieci przed wszelkim niebezpieczeństwem
np. chorobami, kontuzjami.
Rola nauczyciela w edukacji w naturze
W procesie edukacji ważne jest współdziałanie nauczyciela z uczniem,
które powinno mieć charakter świadomy. Przebieg nauczania ma wpływ na
kształtowanie postaw, przekonań, systemu wartości ucznia. Twórczy nauczyciel planuje swą codzienną pracę i starannie przygotowuje się do przeprowadzenia zajęć, co pozwala mu nie tylko na odświeżanie i rozszerzanie wiedzy
merytorycznej, ale również rozwijanie własnego myślenia, inicjatywy i kreatywności (Polak 2013).
Proces kreowania przez nauczyciela przestrzeni edukacyjnej powinien
obejmować przeanalizowanie przesłanek edukacyjnych danego miejsca. Przedmiotem tychże analiz powinna być: współczesna definicja dziecka jako podmiotu aktywnego i sprawczego, rola doświadczeń w procesie uczenia się, rola
problemów rozwiązywanych przez dzieci powiązanych z interdyscyplinarnie ujętymi treściami programowymi, możliwość dokonywania przez dzieci
egzemplifikacji w szerokich kontekstach edukacyjnych (Andrzejewska 2018).
„Czynnikiem hamującym rozwój dziecka może być sam nauczyciel, który
w swych codziennych czynnościach nie dostrzega i nie wykorzystuje potencjału miejsc, w których przebywa i w których mógłby być z dziećmi” (Andrzejewska 2018, s. 42). Aby proces nauczania był skuteczny, nauczyciel musi dziecko
zaakceptować takim jakim jest, bez ciągłego oceniania i krytyki, porównywania do innych (lepszych) dzieci. Nie powinno się także stawiać dziecku zadań,
które jest w stanie samodzielnie wykonać, a takie, do których spełnienia będzie potrzebował ukierunkowania, współpracy. Zadania nie za łatwe i nie za
trudne będą kształtowały u dziecka poczucie własnych kompetencji. Ważne
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jest również, aby nauczyciel stwarzał takie warunki uczenia się, które pobudzą
i wzmocnią u dzieci wewnętrzną motywację do działania (Basińska 2010).
Sytuacje dydaktyczne nie powinny być wyznaczane wyłącznie przez program nauczania. Istotne jest połączenie go z zainteresowaniami i potrzebami
uczniów a także z tym co dzieje się za oknem, zdarzeniami niezależnymi bądź
też wywołanymi przez dzieci. Za skuteczność zadań szkolnych odpowiadają m.in. takie warunki jak: umożliwienie wszechstronnego kontaktu z rzeczywistością, uwzględnienie doświadczeń i potrzeb dziecka, dopasowanie do
kontekstu sytuacyjnego i przyrodniczego, dostosowanie do indywidualnego
poziomu rozwoju dziecka, umożliwienie podejmowania przez dzieci aktywności społecznej.
Leśne przedszkola jako przykład edukacji
w środowisku przyrodniczym
„Głównym założeniem leśnych przedszkoli jest bezpośredni kontakt
z naturą, życie w naturze i zgodnie z naturą, dzięki czemu dzieci budują fundamenty pod przyszłą edukację szkolną i całe ich późniejsze życie.” (Nitecka-Walerych 2019, s. 235). Dzieci uczęszczające do leśnych przedszkoli spędzają
tam do 80% czasu poza budynkiem (Christ, Preuss 2018). Do jednych z najważniejszych cech przedszkoli prowadzonych w taki sposób zalicza się okazję
do zaspokajania przez dzieci potrzeby swobodnego i nieskrępowanego ruchu.
Polski Instytut Przedszkoli Leśnych w Koncepcji pedagogicznej przedszkoli leśnych (2016) wymienia m.in. takie założenia pedagogiczne jak: edukacja całościowa, wykorzystywanie sytuacji niezaplanowanych, wspieranie
wielokierunkowej aktywności dziecka, wspieranie samodzielnego poznawania
świata przez dziecko. Przykładowe cele zawarte w Koncepcji to: umożliwienie
dzieciom ruchu poprzez zabawy swobodne, wspieranie dzieci w przeżywaniu
emocji i rozwijaniu umiejętności społecznych, wszechstronne rozwijanie zmysłów, kształcenie przyrodnicze.
U dzieci aktywnych ruchowo, zwłaszcza w warunkach naturalnych, lepiej wykształca się świadomość własnego ciała, doświadczają mniejszej ilości problemów związanych z poznawaniem jego granic i możliwości. Dzieci
uczęszczające do leśnych przedszkoli stosunkowo rzadko zapadają na choroby
przeziębienia, układu oddechowego, rzadziej ulegają wypadkom i urazom, są
mniej narażone na występowanie otyłości, wad postawy a także chorób psychicznych (Nitecka-Walerych 2019).
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Dzieci w tego typu przedszkolach uczą się wielu prozaicznych a zarazem
potrzebnych czynności, m.in.: bezpiecznego posługiwania się nożem, przygotowywania posiłków, opieki nad zwierzętami, sposobów na złapanie ryby,
budowanie szałasu czy domku na drzewie. Zdobywają również liczne umiejętności survivalowe: umiejętność orientacji w terenie, rozróżnianie jadalnych
i trujących roślin, rozstawiania namiotów. Poznawanie pór dnia i roku odbywa
się namacalnie, poprzez obserwację zjawisk i poznawanie zależności występujących w świecie przyrody. Liczenie, mierzenie i porównywanie odbywają się
na naturalnych przedmiotach. Praca z gliną pozwala na poznanie przez dzieci
figur geometrycznych a poprzez wspinanie się na drzewa poznają różne perspektywy. Dzieci w takich przedszkolach rozwijają swoje kompetencje językowe: porozumiewają się, negocjują znaczenia, odpowiadają; uczą się nadawania
informacji jak i uważnego słuchania (Nitecka-Walerych 2019).
W leśnych przedszkolach nie występują typowe zabawki, a dominuje zabawa w udawanie. Jest podstawą nie tylko myślenia symbolicznego i abstrakcyjno-pojęciowego, ale również rozwija ogólną twórczość i zapoczątkowuje
osobowościową autonomię. Dorośli ograniczają do minimum organizowanie
zabaw dając dzieciom okazję do wykazania się kreatywnością i wykorzystania
wyobraźni. Nauka jest dla dzieci zabawą a zabawa nauką.
Swobodna aktywność pozwala na wcielenie się w rolę odkrywcy i naśladowcy. Dzieci obserwują, naśladują i tworzą nowe wartości. Nauczyciele
jak najmniej ingerują, ale towarzyszą dziecku w rozwoju, zapewniają bezpieczeństwo, naprowadzają, dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Dzieci, nie
ograniczane przez szablonowe ścieżki, badają świat z pasją i zaangażowaniem.
Podsumowanie
„Dzieci poznają świat za pomocą zmysłów: widząc, wąchając, słuchając
i dotykając. Przyroda oferuje im naturalny zestaw dźwięków i rytmów, w które
dzieci w każdej chwili mogą się zanurzyć” (Frączek 2020, s. 113). Uczniowie
i nauczyciele nie muszą iść daleko od szkolnego budynku, żeby doświadczyć
zalet nauki w naturze i emocji temu towarzyszących. Wyjście do przyszkolnego ogrodu daje dzieciom możliwość obserwacji trybu życia przyrody, występujących zmian. Nawet krótki spacer z dziećmi może być szansą do obserwacji
zjawisk czy małych zwierząt. Ponadto przez kontakt z naturą dzieci tworzą
i urzeczywistniają swój świat wartości, budują więzi emocjonalne.
Bardzo ważną kwestię stanowi aktywizowanie dziecka do samodzielnego poznawania świata, zdobywania wiedzy. Uczeń będzie aktywny m.in. gdy:
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będzie miał poczucie sensu swoich czynności, uwzględnia się jego potrzeby,
ma poczucie bezpieczeństwa, aktywności towarzyszą emocje i odczucia, odczuwa satysfakcję, dostrzega się jego wkład pracy a nie sam efekt, ma możliwość zrealizowania własnych pomysłów. Stosując aktywne metody nauczania
można sprawić, że nauka nie będzie nacechowana nudą i monotonią, a zmieni
się w intelektualną przygodę, za pomocą której uczeń odkrywa świat i dostrzega swoistą strukturę. Zadaniem nauczyciela jest dobór odpowiednich miejsc
o charakterze edukacyjnym. Nauczyciel odpowiada za poznanie ich potencjału, który pobudza dziecko do różnorodnych działań jednocześnie wnosząc
nowe idee, a także odpowiada za dodawanie wychowankowi sił podczas jego
różnorodnych aktywności (Andrzejewska 2020).
„Reprezentacja wiedzy o świecie kształtuje się stosownie do indywidualnego doświadczenia dziecka zależnego od wpływów środowiska przyrodniczego, społecznego oraz ważnych dla dziecka osób, z którymi wchodzi ono
w kontakty społeczne” (Muchacka 1999, s. 56). Bezpośredni kontakt z naturą
sprawia, że dzieci instynktownie realizują potrzeby rozwojowe. Kontakt dzieci
ze środowiskiem przyrodniczym może nieść za sobą wiele korzyści edukacyjnych jak i zdrowotnych.
BIBLIOGRAFIA
Andrzejewska, J. (2018). Elastyczna przestrzeń uczenia się dziecka. „Lubelski
Rocznik Pedagogiczny”, t. 37, nr 1, s. 41-54.
Andrzejewska, J. (2020). „Za progiem”. Wartości edukacyjne uczenia się dzieci
w plenerze. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, t. 587, nr 2, s. 42-53.
Basińska, A. (2010). Aktywność poznawcza dziecka w przestrzeni edukacyjnej
środowiska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych, Poznań.
Błasiak, A. & Wilkosz, K. (2020) Wychowanie przez przyrodę – wybrane
współczesne aspekty. Horyzonty Wychowania, t. 19, nr. 52, s. 57-67.
Christ, M., Preuss, A. (2018) Związek leśnych przedszkoli z metodą Marii
Montessori. „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, t. 13, nr. 1(47),
s. 145-162.
Frączek, Z. (2020) Projektowanie przestrzeni dla dzieci w kontekście wychowania w naturze. „Przestrzeń Urbanistyka Architektura”, t. 2, s. 111-122

122

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ...

Kamiński, A. (1974) Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna,
Warszawa: PWN.
Kołodziejska, M. (2016) Edukacyjno-wychowawczy wymiar kontaktu uczniów
z przyrodą. „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”, nr. 2, s. 71-77
Korwin-Szymanowska, A. (2017). Doświadczanie w świetle edukacji dla zrównoważonego rozwoju – w stronę paradygmatu uczenia się. [w:]: J. Bałachowicz,
A. Korwin-Szymanowska, E. Lewandowska, A. Witkowska- Tomaszewska,
Zrozumieć uczenie się. Zmienić edukację, s. 167 - 189. Warszawa: Wydawnictwo APS.
Kruszwicka, A., Bałachowicz, J., Klichowska, A. (2020). Jak dziecko poznaje
przyrodę? [w:] Krauze-Sikora, H., Klichowski, M. (red.), Pedagogika dziecka.
Podręcznik akademicki, s. 139-155. Wydawnictwo Naukowe UAM.
Lewandowska, E. (2017). Edukacja obywatelska ‒ edukacja demokratyczna ‒
edukacja dla zrównoważonego rozwoju. [w:] J. Bałachowicz, A. Korwin-Szymanowska, E. Lewandowska, A. Witkowska- Tomaszewska, Zrozumieć uczenie
się. Zmienić edukację, s. 141‒166. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Łubkowska, W., Paczyńska-Jędrycka, M., Jońca, M. (2014) „Outdoor Education” w procesie kształtowania pozytywnych postaw młodzieży wykluczonej.
[w:] (red.) Kowalski, M., Knocińska, A., Frąckowiak, P. Próby i Szkice Humanistyczne, t. 8, s. 171-182. Środa Wielkopolska: Wydawnictwo Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej
Muchacka, B. (1999) Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci w przedszkolu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
Niemierko, B. (2007) Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki.
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Nitecka-Walerych, A. (2019) Leśne przedszkola – odpowiedź edukacji na potrzeby dzieci. „Pedagogika. Studia i Rozprawy”, t. 28, s. 229-239.
Nowosad, I. (2018) Kultura szkoły versus klimat szkoły. „Kultura i Edukacja”,
nr 1(119), s. 41-53.
Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Parczewska, T. (2019). (Nie)wykorzystany potencjał outdoor education. Wybrane
aspekty badań. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, t. 580, nr 5, s. 50-58
123

ALICJA MACIEREWICZ

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych. (2016) Koncepcja pedagogiczna przedszkoli leśnych. Białystok
Polak, B. (2013) Podstawy teorii kształcenia. Szczecin: Szczecińska Szkoła
Wyższa Collegium Balticum
Tuszyńska, L. (2016) Przyroda jako wartość wczesnej edukacji dziecka na drodze
zrównoważonego rozwoju, [w:] Tuszyńska, L (red.) Koncepcja zrównoważonego
rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych. s. 101-123. Warszawa:
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [dostęp 16.03.2021]
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920880
Zawada, I. (2013). Przestrzeń edukacyjna klasy szkolnej. „Roczniki Pedagogiczne”, t. 5(41), nr. 2, s. 75-94

The natural environment
as an example
of an unusual educational space

Summary: The education process supports the comprehensive development of the child based on the activity and well-thought-out, full
involvement of the pedagogue. It should be close to real life, social
and individual needs. School should not only serve to teach, but also
to develop the child's own educational activity, serve self-development
and self-education. An individual develops under the influence of the
surrounding conditions, and everyday experience fosters the development of motivation and interests. The teaching process does not have
to be limited to the school building, and may go beyond it, as exemplified by forest kindergartens. Conducting outdoor activities allows you
to combine theory with practice, build knowledge and then use it in
activities. Education in the natural environment has many advantages,
and thus increases the effectiveness of teaching.
Keywords: environment, natural environment, educational space, forest kindergartens, education
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Wspieranie działań
inwestycyjnych w odnawialne
źródła energii na przykładzie
gminy miejsko- wiejskiej

Streszczenie: Regulacje Unii Europejskiej ukierunkowują kraje członkowskie na stopniowe zwiększanie udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym. Kluczowym jest więc
wspieranie działań służącym wytwarzaniu i dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych. Operacje tego typu pozwalają na prowadzenie polityki
zrównoważonego rozwoju, opartego na wykorzystywaniu zasobów naturalnych przy jednoczesnej trosce o środowisko. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko- pomorskiego
Urząd Marszałkowski w Toruniu prowadzono działania wspierające
wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej z OZE, skierowane do
mieszkańców województwa. Jednym z wnioskodawców była położona
w powiecie bydgoskim miejsko- wiejska gmina Koronowo. W związku
z tym przeprowadzono badania, których celem była analiza zadeklarowanych działań z uwzględnieniem rodzaju instalacji, jej mocy oraz
miejsca zamieszkania beneficjentów. Zgłoszono 51 wniosków, w których zgłoszono zapotrzebowanie głównie na instalacje fotowoltaiczne,
a w mniejszym stopniu instalacje solarne oraz powietrzne pompy ciepła. Nie zgłoszono zapotrzebowania na kotły na pellet. Z możliwości
skorzystania z dofinansowania chętniej korzystali mieszkańcy obszarów
wiejskich, niż miejskich. Zarówno mieszkańcy wsi, jak również miasta
zadeklarowali chęć zainstalowania paneli fotowoltaicznych, jednak ich
średnia wnioskowana moc była większa na wsi o 1 kW w porównaniu
do instalacji zadeklarowanych na terenie miasta i wynosiła 7,41 kW.
Dokonano analiz opłacalności inwestycji fotowoltaicznych, mających
na celu określenie szacunkowych kosztów montażu, a także kalkulację
opartą na średnim zużyciu energii elektrycznej przed realizacją projektu,
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dotyczącą długości okresu spłaty poniesionych kosztów na inwestycję.
Czas zwrotu inwestycji realizowanych przy udziale środków publicznych był średnio o 3 lata i 3 miesiące krótszy niż w przypadku prywatnego wykonania instalacji OZE i wynosił średnio 3 lata i 9 miesięcy
dla montażu w obrębie domu mieszkalnego oraz 4 lata i 7 miesięcy dla
montażu w lub na innych budynkach lub na gruncie. Najdłuższym
okresem, potrzebnym do spłaty inwestycji cechowały się instalacje
o najmniejszej mocy.
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, dofinansowanie OZE,
instalacje fotowoltaiczne

WSTĘP
Europejskie przepisy zakładają stopniowe zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Polski. Celowym
więc jest więc wspieranie działań służącym wytwarzaniu i dystrybucji energii
ze źródeł odnawialnych. Działania takie wpisują się w ideę zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich i wiejskich, który wymaga wparcia ze strony polityki kraju. Uwarunkowania geograficzne Polski pozwalają na wytwarzanie
energii odnawialnej, a innowacyjne technologie prowadzą do uzyskiwania coraz większych wyników produkcji energii, bez ingerencji w ekosystem [Szczerbowski i Ceran 2013, Snarski 2015].
Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego przystępując do działań
na rzecz tworzenia odnawialnych źródeł energii (OZE) stają się inwestorami takich zadań lub ich beneficjentami. Ponad wszelką wątpliwość korzyści
z wprowadzania energii pochodzącej z OZE są kluczowe dla troski o środowisko naturalne i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Alokacja
publicznych środków pomocowych przeznaczonych na OZE dla gmin jest
szansą dla inwestorów, których rozwój gospodarczy i ekonomiczny pozwala
promować niewielkie gminy w kraju i na świecie [Sasinowki 2017]. Ostatnie
lata pokazują, że zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii rośnie. Ma
to bezpośredni związek z narastającym problemem smogu w kraju, możliwością wyczerpania pokładów węgla brunatnego i kamiennego oraz rosnącymi cenami energii elektrycznej. Potencjał źródeł naturalnych w Polsce jest
jednak wykorzystywany w zbyt małym stopniu, co ma silny związek z rachunkiem ekonomicznym. Dlatego ważne jest wspieranie energetyki odnawialnej, będącej motorem rozwoju polityki energetycznej najbliższych dekad
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Dofinansowywanie tego typu inwestycji pomaga w podejmowaniu decyzji,
a wynika to przede wszystkim z akceptowalnego przez osoby fizyczne poziomu
wkładu własnego przy częściowym pokryciu kosztów całkowitych z budżetu
państwa i Unii Europejskiej [Wielewska i Zająkała 2019; Sobczyk i Baran
2016].
Najważniejszym źródłem odnawialnym jest energia słoneczna, której
roczny potencjał energetyczny jest 15 tysięcy razy większy od zasobu energii
pochodzącej z paliw kopalnianych i energii atomowej. Do odnawialnych źródeł zaliczyć należy także energię wiatrową, wodną, geotermalną oraz energię
pochodzącą z biogazu i biomasy. Województwo kujawsko- pomorskie, obok
województwa pomorskiego i śląskiego znajduje się w czołówce kraju pod
względem wykorzystania OZE [Krupnik i Brożek 2008].
Instytucją prowadzącą nabory na działania wspierające rozwój energii odnawialnej jest właściwy urząd marszałkowski. Gminy, jako podstawowe jednostki samorządu terytorialnego mające wpływ na politykę energetyczną mogą
wnioskować o przyznawanie dofinansowania na ten cel. Jedną z gmin, która
w ramach naboru na działanie 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” zebrała od zainteresowanych właścicieli nieruchomości dane dotyczące zapotrzebowania na odnawialne źródła
energii i złożyła wniosek o dofinansowanie była gmina miejsko- wiejska położona w powiecie bydgoskim: Koronowo.
W związku z tym przeprowadzono badania zainteresowania funduszami
w wyżej wskazanej gminie. Celem pracy była analiza złożonych wniosków,
z uwzględnieniem rodzaju instalacji, jej mocy, kosztów oraz miejsca zamieszkania beneficjentów działania będących właścicielami budynków mieszkalnych na terenie gminy Koronowo. Analizie poddano także szacunkowe koszty
montażu najchętniej wybieranej w programie instalacji fotowoltaicznej, a także kalkulację opartą na średnim zużyciu energii elektrycznej przed realizacją
projektu, dotyczącą długości okresu użytkowania, po którym nastąpi zwrot
poniesionych kosztów na inwestycję.
METODYKA
Dane do badań uzyskano z Urzędu Miasta i Gminy Koronowo, która była beneficjentem działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: mikroinstalacje, schemat 1: budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki
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zdrowotnej)”. Każda z jednostek biorąca udział w konkursie miała do dyspozycji kwotę jednego miliona złotych [www.mojregion.eu].
Analizę przeprowadzono w gminie Koronowo, administracyjnie położonej w powiecie bydgoskim, w województwie kujawsko- pomorskim. Gminę miejsko- wiejską zamieszkuje blisko 24 tysiące osób, z czego ponad 10,5
tysiąca zamieszkuje na terenie miasta. Pozostali mieszkańcy zameldowani są
w 33 sołectwach, z czego najwięcej osób mieszka w Mąkowarsku, Tryszczynie
oraz Wtelnie, a liczba mieszkańców w każdym przypadku przekracza 1000
zameldowanych osób. Najmniejszymi sołectwami pod względem ludności są
Skarbiewo, Osiek i Popielewo, w których zamieszkuje mniej niż 100 osób
[www.bip.koronowo.pl]
Dane udostępnione przez właściwy urząd zostały przygotowane w oparciu o informacje pozyskane od zamieszkujących na terenie gminy właścicieli
nieruchomości, którzy wyrazili chęć skorzystania z dofinansowania. Inwestycja podejmowana w ramach dotacji mogła być przeznaczona jedynie na
potrzeby gospodarstwa domowego i nie mogła służyć wytwarzaniu energii
na działalność gospodarczą, w tym na cele gospodarstw rolnych. Montaż instalacji możliwy był na budynkach istniejących lub będących w budowie, pod
warunkiem uzyskania odbioru technicznego do końca kwietnia 2019 roku.
Działania promocyjne, mające na celu rozpowszechnienie działania prowadzone były poprzez organizację cyklicznych spotkań z mieszkańcami Koronowa i okolic. Łącznie zorganizowano 4 zebrania, na których obecni byli
urzędnicy gminni oraz specjaliści techniczni z zakresu montażu instalacji do
produkcji energii z odnawialnych źródeł. Spotkania miały miejsce w Koronowie, Tryszczynie, Mąkowarsku oraz Wierzchucinie Królewskim.
Działanie pozwalało na uzyskanie dofinansowania, a jego wielkość ustalana była dokonywano na podstawie iloczynu poniesionych kosztów netto
i maksymalnego poziomu zwrotu. Co ważne, mimo przeznaczenia wytworzonej energii na potrzeby osób fizycznych w celach bytowych, instalacje mogły
być montowane na innych budynkach, będących własnością wnioskodawcy,
w tym budynkach inwentarskich czy magazynach i garażach. Przy wyborze
miejsca montażu, szczególnie w przypadku instalacji fotowoltaicznych oraz
solarnych kluczowym było określenie miejsca najlepszego nasłonecznienia.
Położenie inwestycji wiązało się jednak z zróżnicowaną wysokością podatku
VAT, który dla instalacji na lub w budynku mieszkalnym wynosił 8%, natomiast przy montażu na lub w budynku gospodarczym lub na powierzchni
gruntu wyniósł 23%. Biorąc pod uwagę ten fakt rzeczywista kwota dofinansowania wyniosła około 46% przy montażu w obrębie budynku mieszkalnego
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oraz około 42% dla instalacji na gruncie lub budynku gospodarczym. Zapotrzebowanie na moc instalacji kalkulowano na postawie uśrednionych danych
z rachunków za energię elektryczną. Całkowity koszt inwestycji dla osoby
fizycznej mógł wynieść do stu tysięcy złotych. Beneficjenci mogli dokonywać
wyborów spośród instalacji solarnych, powietrznych pomp na potrzeby ciepłej
wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na pellet.
Do analizy długości okresu zwrotu inwestycji, dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznych wykorzystano dane dotyczące kosztów netto instalacji wskazanych przez przez Urząd Miasta i Gminy w Koronowie. Właściciele
budynków mieszkalnych, zgłaszający zapotrzebowanie na instalację fotowoltaiczną zobowiązani byli za pośrednictwem przedsiębiorstwa zajmującego
się montażem urządzeń do przedłożenia projektu technicznego, w którym
uwzględniono zaplanowaną moc instalacji. Jej wielkość ustalano na podstawie
średniorocznego zużycia energii elektrycznej. Beneficjenci programu mogli
zgłaszać projekty o poziomach mocy w przedziale 1,74-9,86 kW. Instalacje
o najmniejszej mocy (1,74 kW) wybrały gospodarstwa domowe, których roczna suma kosztów związanych z opłaceniem rachunków za energię elektryczną wynosi około 900zł. Instalacja o największej dostępnej w programie mocy
(9,86 kW) została skierowana do osób, które rocznie na ten cel wydają około
5400 zł. Przykładowe zestawienie uwzględniające ponoszone koszty na elektryczność przed dokonaniem inwestycji OZE i związane z tym zapotrzebowanie na moc instalacji oraz koszty przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Koszty wykonania instalacji fotowoltaicznych w zależności od ich mocy
[opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Koronowo]
Lp.

Koszt energii
Moc instalacji
elektrycznej (zł /
fotowoltaicznej (kW)
miesiąc)

Koszt
instalacji
netto (zł)

Koszt brutto Koszt brutto
(VAT 8%) (VAT 23%)

1

75,00

1,74

6203

6699

7629

2

100,00

2,32

8270

8932

10173

3

150,00

3,19

11372

12282

13987

4

200,00

4,35

15507

16748

19074

5

250,00

5,51

19642

21214

24160

6

300,00

6,67

23777

25679

29246

7

350,00

7,54

26879

29029

33061

8

400,00

8,7

31014

33495

38147

9

450,00

9,86

35149

37961

43233
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Koszt instalacji podano w kwotach zaokrąglonych do pełnych złotych
w dół. W badaniach dokonano analizy okresu potrzebnego na spłatę inwestycji
przeprowadzonej we własnym zakresie, bez korzystania z kredytów i pożyczek
oraz po otrzymaniu dofinansowania przy dwóch możliwościach lokalizacji
montażu i związanej z tym stawki podatku VAT (8 lub 23%). Celem obliczenia długości okresu spłaty inwestycji, która mogłaby zostać zrealizowana
bez udziału środków publicznych, obliczone koszty brutto podzielono przez
kwotę miesięcznych rachunków za energię elektryczną. Czas zwrotu inwestycji, która przeprowadzana była w ramach działania obliczono na podstawie
ilorazu wkładu własnego i sumy opłat za energię elektryczną za jeden miesiąc.
W tym celu w pierwszej kolejności obliczono kwotę dofinansowania (koszt
netto x 50%), a następnie odjęto ją od kwot brutto uwzględniających 8%
i 23% podatek VAT. Analogicznie do wcześniejszej analizy otrzymane koszty
podzielno przez wartość rachunków z jednego miesiąca za elektryczność.
WYNIKI I DYSKUSJA
Łączny kwalifikowany koszt realizacji zadania na terenie gminy wyniósł
1.034.940,00 zł netto, wykorzystując dostępną pulę środków w około 50%.
Mieszkańcy gminy Koronowo w naborze złożyli 51 wniosków na instalacje
o łącznej mocy 315,44 kW. Zgłoszono zapotrzebowanie na 1 instalację solarną o mocy 11,6 kW oraz 7 pomp powietrznych pomp ciepła o łącznej
mocy 17,5 kW. Nie odnotowano zainteresowania montażem kotłów na pellet.
Szczegółowe dane dotyczące liczby oraz zakresu wniosków z uwzględnieniem
miejsca zamieszkania beneficjentów przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Liczba przyjętych w gminie Koronowo wniosków na działanie
3.1 z podziałem na miejsce zamieszkania beneficjentów [opracowanie własne
na podstawie danych UMiG Koronowo]
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Lp.

Miejscowość
zamieszkania
beneficjentów

Łączna liczba
wniosków

Łączna moc
instalacji
[kW]

Wnioskowana liczba
instalacji wraz
z podziałem

1

Buszkowo

3

13,92

- 3 instalacje
fotowoltaiczne

2

Gogolin

2

16,82

- 2 instalacje
fotowoltaiczne

3

Gogolinek

1

11,6

- 1 instalacja solarna
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4

Gościeradz

2

18,56

- 2 instalacje
fotowoltaiczne

5

Koronowo

11

66,59

-1 pompa ciepła
-10 instalacji
fotowoltaicznych

6

Lucim

3

21,06

1 pompa ciepła
- 2 instalacje
fotowoltaiczne

7

Łąsko Małe

1

6,38

- 1 instalacja
fotowoltaiczna

8

Mąkowarsko

3

13,34

- 3 instalacje
fotowoltaiczne

9

Morzewiec

3

18,74

-1 pompa ciepła
- 2 instalacje
fotowoltaiczne

10

Okole

2

8,3

1 pompa ciepła
- 1 instalacja
fotowoltaiczna

11

Samociążek

1

1,74

- 1 instalacja
fotowoltaiczna

12

Sitowiec

1

9,86

- 1 instalacja
fotowoltaiczna

13

Tryszczyn

14

82,14

- 3 pompy ciepła
- 11 instalacji
fotowoltaicznych

14

Więzowno

1

9,86

- 1 instalacja
fotowoltaiczna

15

Witoldowo

2

11,02

- 2 instalacje
fotowoltaiczne

16

Wtelno

1

5,51

- 1 instalacja
fotowoltaiczna

SUMA

51

315,44

O pomoc finansową w ramach OZE częściej wnioskowali mieszkańcy
wsi, którzy złożyli 40 podań o przyznanie pomocy finansowej. Wśród beneficjentów pochodzących z tych terenów znajdowały się osoby zamieszkujące
15 sołectw gminy Koronowo. Odsetek złożonych przez te osoby wniosków
w przeliczeniu na jednego mieszkańca terenów wiejskich wyniósł 0,003,
a dla mieszkańców miasta jedynie 0,001. W Mąkowarsku- największym sołectwie gminy Koronowo, liczącym 1326 mieszkańców zgłoszono jedynie trzy
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instalacje do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z odnawialnych
źródeł. Taką samą liczbę wniosków odnotowano w Morzewcu (192 mieszkańców), Buszkowie (402 mieszkańców) oraz Lucimiu liczącym 543 osób.
Największym zainteresowaniem wykazali się mieszkańcy Tryszczyna, którego liczba ludności jest mniejsza o 257 osób w porównaniu do Mąkowarska
i blisko dziesięciokrotnie mniejsza od mieszkańców Koronowa. Właściciele
nieruchomości położonych w tej miejscowości zaplanowali montaż 11 instalacji fotowoltaicznych oraz 3 pomp ciepła. W pobliskim Wtelnie, w którym
zameldowanych jest ponad tysiąc osób wnioskowano o dofinansowanie na
jedną instalację o mocy 5,51 kW. W pozostałych sołectwach składano po
jednym lub dwa wnioski. Spośród możliwych do wyboru w ramach programu odnawialnych źródeł energii największym zainteresowaniem cieszyły się
instalacje fotowoltaiczne, których dotyczyło blisko 83% złożonych wniosków
o łącznej mocy ponad 286 kW. Najmniejszą wnioskowaną instalację o mocy
1,74 kW zadeklarowano na domu mieszkalnym w Samociążku. Wśród 43
wniosków dotyczących energii pozyskanej z paneli fotowoltaicznych, dziewięć projektów zakładało wykorzystanie maksymalnej mocy dla tego rodzaju
instalacji w ramach dofinansowania, czyli 9,86 kW. Wnioskodawcami byli
mieszkańcy Tryszczyna (2 instalacje) oraz Koronowa, Lucimia, Gościeradza,
Sitowca, Morzewca, Gogolina i Więzowna (po 1 instalacji).
Osoby zameldowane w Koronowie złożyły 10 wniosków, w których
zgłoszono zapotrzebowanie na instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 64,09
kW. Instalacje miały kolejno moc: 3,48 kW, 4,35 kW, 4,93 kW, 5,51 kW,
6,67 kW, dwukrotnie po 6,96 kW, 7,25 kW, 8,12 kW oraz 9,86 kW. Liczba
paneli związana z mocą instalacji wahała się od 12 sztuk do 34 przy największej mocy. Zapotrzebowanie gospodarstwa domowego z terenu miasta Koronowa na energię pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej wyniosło średnio
6,41 kW. Na terenach wiejskich zgłoszono instalacje o łącznej mocy 248,85
kW, z czego aż 222,25 kW z przeznaczeniem na panele fotowoltaiczne. Średnia moc wnioskowanej instalacji wykorzystującej zjawisko fotowoltaiczne
w sołectwach wyniosła 7,41 kW.
Przeprowadzone obliczenia pozwoliły jednoznacznie stwierdzić, że okres
spłaty inwestycji polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych realizowanych przy udziale środków publicznych był średnio o 39 miesięcy krótszy dla
montażu w zarówno dokonanego w obrębie domu mieszkalnego oraz innych
budynków lub na gruncie, niż w przypadku prywatnego wykonania instalacji
OZE (tabela 4, tabela 5). Najdłuższym terminem zwrotu poniesionych kosztów cechowały się instalacje fotowoltaiczne o mocy 1,74 kW oraz 2,32 kW.
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W przypadku inwestycji prywatnych, pokrycie kosztów montażu w zależności
od jego miejsca szacuje się na siedem lat i 6 miesięcy do nawet 8 lat i pół roku..
Po skorzystaniu z dofinansowania czas ten skraca się do 4-5 lat posiadania
odnawialnego źródła energii. Zgodnie z wyliczeniami okres spłaty pozostałych
wielkości instalacji jest krótszy. Najbardziej ekonomiczna okazała się instalacje
o mocy 2,61 kW oraz 3,19 kW, która pokrywa miesięczne rachunki za elektryczność wynoszące 125zł. Czas spłaty wkładu własnego w ramach działania
3.1 na budynku mieszkalnym wyniósł jedynie 3,5 roku oraz 4 lata i 7 lub
osiem miesięcy w przypadku, gdy inwestycja została poczyniona na innym
budynku lub gruncie. Brak uzyskania pomocy publicznej wydłuża czas spłaty
tej samej instalacji o ponad 3 lata.
Tabela 4. Czas zwrotu inwestycji realizowanych na budynkach mieszkalnych
(VAT 8%),przy inwestycjach OZE realizowanych bez dotacji oraz z dofinansowaniem
[opracowanie własne na podstawie danych UMiG Koronowo].

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Moc instalacji
[kW]
1,74
2,32
2,61
3,19
3,77
4,35
4,93
5,51
6,09
6,67
6,96
7,54
8,12
8,70
9,28
9,86
ŚREDNIA

Inwestycja realizowana
prywatnie,
VAT 8%

Inwestycja realizowana
z dofinansowaniem,
VAT 8%

7 lat i 6 miesięcy
7 lat i 6 miesięcy
6 lat, 9 miesięcy
6 lat, 10 miesięcy
6 lat, 11 miesięcy
7 lat
7 lat, 1 miesiąc
7 lat, 1 miesiąc
7 lat, 2 miesiące
7 lat, 2 miesiące
6 lat, 11 miesięcy
6 lat, 11 miesięcy
7 lat
7 lat
7 lat, 1 miesiąc
7 lat, 1 miesiąc
7 lat i 1 miesiąc

4 lata
4 lata
3 lata, 8 miesięcy
3 lata, 8 miesięcy
3 lata, 9 miesięcy
3 lata, 9 miesięcy
3 lata, 10 miesięcy
3 lata, 10 miesięcy
3 lata, 10 miesięcy
3 lata, 10 miesięcy
3 lata, 9 miesięcy
3 lata, 9 miesięcy
3 lata, 9 miesięcy
3 lata, 9 miesięcy
3 lata, 10 miesięcy
3 lata, 10 miesięcy
3 lata, 10 miesięcy
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Tabela 5. Czas zwrotu inwestycji realizowanych na budynkach gospodarczych lub
gruncie (VAT 23%),przy inwestycjach OZE realizowanych bez dotacji oraz z dofinansowaniem [opracowanie własne na podstawie danych UMiG Koronowo].

Lp.

Moc instalacji
[kW]

Inwestycja realizowana
prywatnie, VAT 23%

Inwestycja realizowana
z dofinansowaniem,
VAT 23%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1,74
2,32
2,61
3,19
3,77
4,35
4,93
5,51
6,09
6,67
6,96
7,54
8,12
8,70
9,28

8 lat, 6 miesięcy
8 lat, 6 miesięcy
7 lat, 8 miesięcy
7 lat, 10 miesięcy
7 lat, 11 miesięcy
8 lat
8 lat, 1 miesiąc
8 lat, 1 miesiąc
8 lat, 2 miesiące
8 lat, 2 miesiące
7 lat, 10 miesięcy
7 lat, 10 miesięcy
7 lat, 11 miesięcy
8 lat
8 lat

5 lat, 1 miesiąc
5 lat, 1 miesiąc
4 lata i 7 miesięcy
4 lata i 8 miesięcy
4 lata i 9 miesięcy
4 lata i 9 miesięcy
4 lata i 10 miesięcy
4 lata i 10 miesięcy
4 lata i 10 miesięcy
4 lata i 10 miesięcy
4 lata i 8 miesięcy
4 lata i 9 miesięcy
4 lata i 9 miesięcy
4 lata i 9 miesięcy
4 lata i 9 miesięcy

16

9,86
ŚREDNIA

8 lat, 1 miesiąc
8 lat

4 lata i 10 miesięcy
4 lata i 9 miesięcy

Instalacja o maksymalnej mocy (9,86 kW) dostępnej w ramach działania, która cieszyła się największym zainteresowaniem przy montażu w obrębie
domu mieszkalnego zwraca się po upływie 3 lat i 10 miesięcy, a przy instalacji
w pozostałych dozwolonych miejscach po upływie 7 lat
Ponad sześciokrotnie mniejsze zainteresowanie w porównaniu do fotowoltaiki odnotowano dla powietrznych pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody
użytkowej. Na terenie gminy zarejestrowano 7 wniosków, z czego 6 z pochodziło z miejscowości wiejskich. Wszystkie pompy w projektach technicznych
miały moc 2,5 kW, co pokrywa dzienne zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla
3-5 osób stale zamieszkujących gospodarstwo domowe wynoszące średnio
300l.

134

WSPIERANIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ...

Jeden wniosek, którego beneficjentem był mieszkaniec Gogolinka dotyczył zapotrzebowania na instalację solarną o powierzchni 5,7 m2 i mocy 11,6
kW.
PODSUMOWANIE
Mieszkańcy miejsko- wiejskiej gminy Koronowo (gmina), będącej jedną z największych pod względem powierzchni gmin znajdujących się w województwie kujawsko- pomorskim zaledwie w 50 procentach wykorzystali
potencjał działania 3.1. na rzecz wspierania odnawialnych źródeł energii.
Z dotacji inwestycji służącym wytwarzaniu i dystrybucji energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych chętniej korzystali mieszkańcy wsi, niż miasta. Najwięcej wniosków wpłynęło z miejscowości położonej najbliżej dużej aglomeracji
(miasta wojewódzkiego), co może wiązać się dużym zainteresowaniem budownictwem mieszkaniowym w ostatnich latach.. Spośród czterech dostępnych
inwestycji największym zainteresowaniem cieszyły się działania polegające na
montażu instalacji fotowoltaicznych. Pozostałe mikroinstalacje (pompy ciepła,
solary) były wybierane zdecydowanie rzadziej. Nie zgłoszono zapotrzebowania na kotły na pellet. Na terenach wiejskich wybierano do montażu instalacje fotowoltaiczne o średniej mocy większej o 1 kW niż te same instalacje na
terenie miasta. Czas zwrotu inwestycji realizowanych przy udziale środków
publicznych był średnio o 39 miesięcy krótszy niż w przypadku prywatnego
wykonania instalacji OZE i wynosił średnio 3 lata i 9 miesięcy dla montażu
w obrębie domu mieszkalnego oraz 4 lata i 7 miesięcy dla montażu w lub
na innych budynkach lub na gruncie. Najdłuższym okresem, potrzebnym do
spłaty inwestycji cechowały się instalacje o najmniejszej mocy: 1,74 kW oraz
2,32 kW. Osoby zgłaszające zapotrzebowanie na taką moc, miesięcznie na rachunki za energię elektryczną przeznaczały od 75 do 100 złotych.
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Supporting investment activities
in renewable energy sources
on the example of an urban-rural commune

Summary: Regulations of the European Union direct the member
states to gradually increase the share of energy from renewable sources
in the energy balance. It is therefore of key importance to support
activities aimed at the production and distribution of energy from
renewable sources. Operations of this type allow for a sustainable development policy based on the use of natural resources with simultaneous concern for the environment. As part of the Regional Operational Program of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, the Marshal’s
Office in Toruń, activities were carried out to support the production
and distribution of energy from renewable sources, addressed to the
inhabitants of the voivodeship. One of the applicants was the urban-rural commune of Koronowo, located in the Bydgoszcz poviat.
Therefore, research was carried out to analyze the declared activities,
taking into account the type of installation, its capacity and the
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place of residence of the beneficiaries. 51 applications were submitted
in which the demand was mainly for photovoltaic installations,
and to a lesser extent solar installations and air heat pumps. No demand for pellet boilers has been reported. The inhabitants of rural areas
were more willing to take advantage of the subsidy than the inhabitants
of urban areas. Both the inhabitants of the village and the city declared
their willingness to install photovoltaic panels, but their average demanded power was higher in the countryside by 1 kW compared to the
installations declared in the city and amounted to 7.41 kW. An analysis
of the profitability of photovoltaic investments was carried out in order
to determine the estimated installation costs, as well as a calculation
based on the average electricity consumption before the project implementation, regarding the length of the repayment period for the costs
incurred for the investment. The payback time for investments carried
out with the participation of public funds was on average 3 years and
3 months shorter than in the case of private implementation of renewable energy installations and was on average 3 years and 9 months for
installation within a residential house and 4 years and 7 months for
installation in or on other buildings or on land. The installations with
the lowest capacity were characterized by the longest period needed
to pay off the investment.
Keywords: renewable energy sources, renewable energy sources, photovoltaic installations
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Realizacja inwestycji budowlanych
na obszarach Natura 2000
i innych obszarach
ochrony przyrody

Abstrakt: W niniejszym opracowaniu szczegółowo zostało omówione
pojęcie inwestycji budowlanej oraz został umiejscowiony zakres tytułowego zagadnienia w procesie inwestycyjno-budowlanym. Scharakteryzowane zostały formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000,
zarówno pod kątem powstania, jak i obecnego stanu prawnego w Polsce
i Unii Europejskiej. Przedstawiony obecnie obowiązujący stan prawny
możliwości realizacji inwestycji budowlanych przez inwestorów na terenach objętych różnego rodzaju formami ochrony przyrody stanowi
jedynie zarys ograniczeń oraz kwestii wymagających zbadania przez inwestora przed rozpoczęciem prac budowlanych i realizacją inwestycji.
Słowa kluczowe: Natura 2000, ochrona przyrody, inwestycje
budowlane

Wstęp
Inwestor z zamiarem inwestycji budowlanej musi rozważyć szereg czynników wpływających na planowaną inwestycję. Na budowlany proces inwestycyjny składa się szereg działań, od ustalenia warunków zabudowy, aż do
oddania obiektu do użytkowania1. Konieczne jest aby sama realizacja robót
Proces inwestycyjny w świetle polskiego prawa budowlanego, FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz sp.k. dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH), https://www.paih.gov.pl/
files/?id_plik=34995 (dostęp: 27.03.2021), s. 3.

1

139

WIKTORIA POMYKALSKA

budowlanych została poprzedzona chociażby opracowaniem projektów planowanego przedsięwzięcia czy uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji zgodnie z prawem.
Dla dalszych rozważań istotnym będzie określenie na którym z etapów
procesu inwestycyjnego należy zbadać przesłanki związane z ograniczeniami
w realizacji inwestycji. Będzie to właściwie początkowy z etapów, na którym
dokonuje się ustalenia dopuszczalnego przeznaczenia i stanu prawnego nieruchomości. Wówczas należy zweryfikować czy nieruchomość może być zabudowana zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym, a także czy jej stan prawny
nie budzi zastrzeżeń.
W literaturze przedmiotu2 wskazuje się na istnienie siedmiu faz procesu
budowlanego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Identyfikacja potrzeby biznesowej lub publicznej
Planowanie sposobu realizacji potrzeby
Przygotowanie inwestycji
Budowa lub budowa z projektowaniem
Uruchomienie inwestycji
Rozliczenia inwestycji i jej podsumowanie
Wdrożenie wniosków z procesu inwestycyjnego na przyszłość.

W drugiej z siedmiu faz procesu budowlanego dokonuje się m. in. planowania dotyczącego potrzebnych zasobów ludzkich, sprzętowych, finansowych oraz bada się warunki brzegowe, w tym ograniczenia lokalizacyjne3.
Na tym etapie wykonuje się niezbędne badania geologiczne, inwentaryzacyjne
i archeologiczne.
Trzeba podkreślić, że prawo do dysponowania nieruchomością ograniczane jest nie tylko przepisami techniczno-budowlanymi lecz również aktami
prawa lokalnego. Inwestor powinien zatem sprawdzić czy nieruchomość jest
objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zweryfikować czy planowana przez niego inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem
nieruchomości (rolnicze, przemysłowe lub budowlane) oraz jaka jest kwalifikacja gruntów4. Ponadto na tym etapie inwestor powinien ustalić, czy będzie
uprawniony do dysponowania wybraną nieruchomością na cele budowlane
M. Skorupski, Kontraktowanie w budownictwie, Wydawnictwo Must Read Media, Warszawa 2019, s. 14-15.
3
Ibidem, s. 14-15.
4
Proces inwestycyjny w świetle polskiego prawa budowlanego, FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz sp.k. dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH), https://www.paih.gov.pl/
files/?id_plik=34995 (dostęp: 27.03.2021), s. 8.
2
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czyli czy na podstawie posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości będzie
uprawniony do zabudowy terenu.
Formy ochrony przyrody
Ochrona przyrody polega na „zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody”5. Zgodnie
z tezą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w ramach zasad zrównoważonego rozwoju mieści się nie tylko ochrona przyrody, lecz również troska
o rozwój społeczny i cywilizacyjny związany z koniecznością budowania stosownej infrastruktury6.
W art. 6 ustawy o ochronie przyrody wymienione są następujące formy ochrony przyrody: 1) parki narodowe; 2) rezerwaty przyrody; 3) parki
krajobrazowe; 4) obszary chronionego krajobrazu; 5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody; 7) stanowiska dokumentacyjne; 8) użytki ekologiczne;
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Pięć form wymienionych powyżej jako pierwsze określane są jako obszarowe. Ochrona ta polega na wyznaczeniu fragmentów przestrzeni (obszarów)
o szczególnej wartości przyrodniczej jako poddanych szczególnym rygorom
prawnym, które mają zapewnić niepogorszenie stanu rozumianego w ten sposób przedmiotu ochrony7.

Obszary Natura 2000 –
status i znaczenie w prawie polskim
Obszary Natura 2000 stanowią część Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Sieć ta jest jedną z form ochrony przyrody8, a jednocześnie jest
najmłodszą z nich, wprowadzoną w 2004r. w Polsce jako jeden z obowiązków
związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej.
Celem stworzenia tej ponadnarodowej instytucji o charakterze ochronnym jest zapobieganie przed zniknięciem z powierzchni naszej planety ponad
200 najcenniejszych i zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn.
zm.).
6
Wyrok NSA z 7.07.2006 r., II OSK 507/06.
7
G. Dobrowolski, Obszar Natura 2000 jako prawna forma ochrony przyrody, PPP 2013,
nr 5, s. 26-40.
8
Wyrok NSA z 24.06.2010 r., II OSK 961/09, LEX nr 649109.
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ponad tysiąca rzadkich i zagrożonych gatunków. Unikalność tej formy ochrony przyrody polega na tym, że kraje członkowskie tworzą sieć na podstawie
jednakowych założeń określonych w prawie oraz wytycznych Unii Europejskiej, zarządzają nią przy zastosowaniu podobnych instrumentów9, wspólnie
troszczą się o odpowiednie środki finansowe i jej promocję.
Zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie przyrody, sieć obszarów Natura
2000 obejmuje 1) obszary specjalnej ochrony ptaków; 2) specjalne obszary
ochrony siedlisk; 3) obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.
Ustawa stanowi w tym zakresie implementację dwóch kluczowych dyrektyw
– Dyrektywy Rady 92/43/EWG10 oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/147/WE11. Utworzenie obszarów Natura 2000 ma na celu zapewnienie przetrwania wymienionych w Dyrektywie 92/43/EWG typów siedlisk w rejonach ich naturalnego występowania. W szczególnych przypadkach
dyrektywa przewiduje możliwość odtworzenia siedlisk. Jednocześnie w świetle
art. 6 ust. 3 dyrektywy „każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może
na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu
z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego
skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów ust.
4 właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz,
w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa”12.
Aby podkreślić o jakich obszarach w skali kraju mówimy, należy wskazać,
że sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 powierzchni lądowej kraju, w tym
145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (PLB) oraz 849 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (PLH)13.
Za opracowanie projektu listy obszarów Natura 2000 jest odpowiedzialny Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Odbywa się to zgodnie
z przepisami prawa Unii Europejskiej. W piśmiennictwie natomiast wielokrotnie pojawia się pogląd, zgodnie z którym „Instrumenty planowania
https://www.gdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody (dostęp: 21.03.2021r.)
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L. z 1992 r. Nr 206, str. 7 z późn. zm.).
11
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 20,
str. 7 z późn. zm.).
12
Por. G. Dobrowolski, Obszar Natura 2000 jako prawna forma ochrony przyrody, PPP
2013, nr 5, s. 26-40.
13
https://www.gdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody (dostęp: 21.03.2021r.)
9

10
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przestrzennego służą rozwojowi infrastrukturalnemu oraz ochronie środowiska poprzez wdrażanie takiej polityki przestrzennej, która realizuje z jednej
strony postulaty gospodarcze i społeczne przy uwzględnieniu wymogów zrównoważonego rozwoju, z drugiej − równie istotnej − strony realizuje cel odrębny
w postaci zachowania lub przywracania równowagi przyrodniczej14”.
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 stanowi realizację idei ochrony
różnorodności biologicznej wspólnej dla wszystkich krajów UE oraz potrzeby ochrony gatunków i siedlisk, które zagrożone są wyginięciem. Główny cel
i założenie stanowi utrzymanie najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego Europy poprzez stworzenie skutecznych narzędzi oraz wypracowanie sposobów postępowania gwarantujących skuteczną ochronę przyrodniczej bioróżnorodności przy jednoczesnym postępie gospodarczym, co stanowi
wdrażanie w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju15.
Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 można scharakteryzować opierając się na czterech podstawowych filarach: „1) sprawności i rzetelności wyboru/typowania elementów sieci, 2) efektywności organizacji i zarządzania nią,
3) skuteczności ochrony zlokalizowanych tam wartości przyrodniczych oraz
4) adekwatności finansowania podejmowanych działań”16.
Warto wskazać, że jedynie skuteczny mechanizm zweryfikowania, a następnie wyróżnienia cennych dla środowiska pod względem różnorodności obszarów, przy jednoczesnym chronieniu zagrożonych siedlisk i gatunków, może
właściwie rekompensować ograniczenia wprowadzane wobec inwestorów i realizację programowych założeń.

Inwestycje budowlane
Przy definiowaniu pojęcia inwestycji budowlanej, trzeba mieć na względzie szereg czynników, które zostaną dalej omówione. Pojęcie to należy odróżnić od innych, często spotykanych w literaturze przedmiotu terminów, takich
jak „proces budowlany” lub „proces budowy”17. Ponadto pojęcie to nie jest
tożsame z pojęciami takimi jak „proces inwestycyjny” czy „proces inwestycyjno-budowlany”. Wskazać należy, że są to pojęcia o znacznie szerszym zakresie
M. Kistrowski, M. Pchałek, Natura 2000 w planowaniu przestrzennym - rola korytarzy
ekologicznych, Warszawa 2009, s. 11.
15
A. Bołtromiuk, Przesłanki utworzenia i geneza sieci Natura 2000, [w:] red. A. Bołtromiuk,
M. Kłodziński, Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, Warszawa 2011, s. 100.
16
Ibidem, s. 101.
17
M. Lidzbarski, Projektant i inni uczestnicy w realizacji inwestycji budowlanej ze środków
publicznych, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń, 2019, s. 96.
14
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przedmiotowym, obejmującym niejednokrotnie kwestie analiz opłacalności,
zapewnienia finansowania i innych aspektów18.
Przez pojęcie inwestycji budowlanej należy rozumieć określenie całokształtu czynności niezbędnych do zrealizowania określonej inwestycji,
a w tym wyodrębnić dwa etapy: przygotowanie i realizację inwestycji19. Inwestycja budowlana nie posiada w polskim porządku prawnym definicji legalnej,
jednakże ustawodawca niejednokrotnie posługuje się terminem inwestycji,
chociażby inwestycji w zakresie dróg publicznych, inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, inwestycje w zakresie lotnisk użytku publicznego, inwestycje dotyczące linii kolejowych czy inwestycje celu publicznego20.
W literaturze przedmiotu inwestycja budowlana określana jest dość szeroko, jako „wszelka działalność człowieka, której celem jest zmiana sposobu
zagospodarowania terenu, polegająca bądź na budowie lub wykonywaniu
innych robót budowlanych, bądź na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części”21. Ponadto wskazuje się, że należy utożsamiać inwestycję budowlaną z przedmiotem jakim jest efekt zrealizowanych
robót budowlanych, a więc obiektem budowlanym wraz z urządzeniami
budowlanymi22.

Ograniczenia
w realizacji inwestycji budowlanych
Ograniczenia na obszarach chronionego krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu stanowi tereny chronione ze względu na
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych23. Obszary te, w przeciwieństwie do parków krajobrazowych, nie posiadają własnego zarządu, ani
planu ochrony określającego zakres ich działań. W dużej mierze obejmują one
tereny użytkowane gospodarczo, przy uwzględnieniu zakazów określonych
18
W. Korzeniewski, Podstawy prawne i organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego,
Warszawa 2000, s. 12-13.
19
M. Lidzbarski, Projektant i inni uczestnicy w realizacji inwestycji budowlanej ze środków
publicznych, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń, 2019, s. 96.
20
K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Wolters
Kluwer, Warszawa 2012, s. 21.
21
Ibidem, s. 22.
22
Ibidem, s. 22.
23
Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 55 z późn. zm.).
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w akcie ustanawiającym. Stanowią jednocześnie ważne obszary migracji organizmów żywych. Obecnie w Polsce istnieje 407 obiektów zakwalifikowanych
jako obszary chronionego krajobrazu24.
Wyznaczenie takiego obszaru następuje w formie uchwały sejmiku województwa z jednoczesnym określeniem nazwy, położenia obszaru, sprawującego nadzór, oraz ustaleń dotyczących czynnej ochrony ekosystemów.
Poniżej zostanie przedstawiony katalog ograniczeń, pojawiających się na
terenach obszaru chronionego krajobrazu, katalog ten ma charakter zamknięty.
Za wymienieniem ograniczeń w sposób enumeratywny przemawia chociażby
teza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
8 listopada 2011 r., według której „Katalog zakazów wprowadzanych dla danej formy ochrony przyrody nie może być poszerzony o inne zakazy, których
nie przewiduje u.o.p. Wszelkie ograniczenia w postaci zakazów wprowadzane
uchwałą sejmiku województwa muszą mieć podstawę ustawową i mieścić się
w ramach katalogu zakazów określonego w art. 24 u.o.p.”25.
Na podstawie ustawy o ochronie przyrody26, w art. 24 wymienia się następujące ograniczenia, czynności których nie można wykonywać na obszarach
chronionego krajobrazu: zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko27; zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych28; zakaz wykonywania prac ziemnych
trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń
wodnych.
Ponadto wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych, w tym zakaz budowania nowych obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych
zbiorników wodnych oraz zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach

https://www.gdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody (dostęp: 21.03.2021r.)
Wyrok WSA w Warszawie z 8.11.2011 r., IV SA/Wa 1507/11.
26
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn.
zm.).
27
W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
28
Jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
24
25
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wodnych29. Zakaz ten nie dotyczy urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
Co więcej na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy o ochronie przyrody
istnieje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m
od linii brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.
Wymienione wyżej ograniczenia dotyczyły możliwości wprowadzenia
wspomnianych zakazów na obszarach chronionego krajobrazu, istnieją również obligatoryjne zakazy na obszarach chronionego krajobrazu. W tym dla
terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oraz położonych w strefach, uregulowanych na podstawie art. 23a ust. 1 pkt
1 ustawy o ochronie przyrody, istnieje zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych. Podobnie w przypadku terenów nieobjętych miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, wówczas także istnieje zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych, a także zakaz lokalizowania tychże obiektów odbiegających od lokalnej formy architektonicznej, jak również
obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 2 kondygnacje lub 7 m.
Omówione zakazy nie dotyczą: wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym; realizacji inwestycji celu
publicznego oraz wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań
ochronnych lub planu zadań ochronnych.
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2018 r.30, wprowadzenie wyżej omówionych zakazów
nie może odbywać się w sposób dowolny, bez zachowania odpowiednich proporcji, czy naruszający inne wartości chronione Konstytucją, jak np. zasadę
równości podmiotów.
Istotny w tym zakresie jest również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2016 r.31, który stanowi o tym, że zakazy formułowane
w aktach prawa miejscowego, tworzących obszary chronionego krajobrazu,
wydane na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, ograniczają
prawo własności nieruchomości.
Z racji tego, że ograniczają prawo własności, będące pod ochroną konstytucyjną, równocześnie muszą one podlegać ocenie pod kątem zgodności

Usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym
w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne.
30
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 29.05.2018 r., II SA/Bd 1232/17.
31
Wyrok NSA z 15.07.2016 r., II OSK 2809/14.
29
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z konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Kluczowy element zasady proporcjonalności stanowi ważenie praw konstytucyjnie chronionych oraz wartości,
w celu ochrony których prawa te są ograniczane. Znajduje to odniesienie
w nakazie ograniczania praw, gdy jest to konieczne w demokratycznym
państwie dla ochrony wartości wskazanych w powołanym przepisie ustawy
o ochronie przyrody. Wynika z tego, że każdy podmiot stosujący przepisy
uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, musi wyważyć prawo
własności oraz ochronę przyrody, jako części środowiska. Stąd tak ważnym
jest maksymalne umożliwienie realizacji inwestycji budowlanych przez inwestorów przy jednoczesnym zachowaniu prokonstytucyjnej wykładni przepisów
ustawy o ochronie przyrody.
Ponadto właściciel nieruchomości znajdującej się w strefie obszaru chronionego krajobrazu posiada legitymację skargową do zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu, która ogranicza jego konstytucyjną i ustawową swobodę korzystania
i dysponowania swą działką32.
Co więcej, właściciele obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem
wejścia w życie planu ochrony dla parku krajobrazowego oraz uchwały, o obszarze chronionego krajobrazu, naruszających przepisy tych aktów nie są zobowiązani do ich dostosowania.
Właściciel obiektu budowlanego, wzniesionego przed dniem wejścia
w życie wspomnianych aktów, może zwrócić się do samorządu województwa
z wnioskiem o pokrycie kosztów dostosowania jego obiektu budowlanego do
przepisowych wymagań.
Ograniczenia na terenach Natura 2000
W świetle realizacji inwestycji budowlanych należy wskazać, ze zabronione jest podejmowanie działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi
działaniami znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura
2000.
Jednakże ochrona przyrody w ramach sieci Natura 2000 nie powinna stać
w sprzeczności z realizacją inwestycji i rozwojem gospodarczym. Planowane
inwestycje, których realizacja może mieć szkodliwy wpływ na obszary Natura
2000, wymagają przeprowadzenia uprzedniej oceny oddziaływania na obszar
Natura 2000.

32

Wyrok WSA w Warszawie z 3.11.2009 r., VIII SA/Wa 456/09.
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Plany i inwestycje, które nie będą wywierały istotnie negatywnego wpływu na chronione gatunki i siedliska przyrodnicze, są dopuszczalne do realizacji na obszarach Natura 2000. Nawet stwierdzenie znacząco negatywnego
oddziaływania na taki obszar nie wyklucza możliwości zrealizowania przedsięwzięcia czy przyjęcia planu33.
Art. 33 ustawy o ochronie przyrody stanowi o zakazach obowiązujących
na obszarach Natura 2000. Zakazy te dotyczą podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie
oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
1)
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar
Natura 2000 lub 3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego
powiązania z innymi obszarami.
Jednakże jeśli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, (w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym,
a jednocześnie brak jest rozwiązań alternatywnych), właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich - dyrektor
właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub działań,
mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Wydanie zezwolenia musi nastąpić z jednoczesnym zapewnieniem
wykonania kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności
i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.
Ponadto, wydając wspomniane zezwolenie, przez podmiot wydający powinien zostać określony zakres, miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej, wraz z zobowiązaniem do jej wykonania nie później niż
w terminie rozpoczęcia działań powodujących negatywne oddziaływanie.
W takim przypadku można zezwolić na realizację przedsięwzięcia jeśli
realizuje on wymogi nadrzędnego interesu publicznego, a nie może on zostać
osiągnięty w inny sposób. Wówczas koniecznym jest skompensowanie szkód
poniesionych przez przyrodę, tak aby utrzymać spójność sieci.
Jeżeli negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk lub gatunków priorytetowych, zgoda może być wydana tylko jeżeli nadrzędny interes publiczny
wiąże się z ochroną zdrowia i życia ludzi, zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego albo uzyskaniem korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego. W innych przypadkach wynikających
33

https://www.gdos.gov.pl/natura-2000-a-aktywnosc-czlowieka (dostęp: 27.03.2021)
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z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego przed udzieleniem
zgody państwo członkowskie musi wystąpić o opinię do Komisji Europejskiej34.
Odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie
oddziaływania na obszar Natura 2000 stanowi w istocie formę ingerencji
w jej prawo własności. Ingerencja ta jest jednak dopuszczalna, jeżeli organ administracyjny wskaże konkretne, określone na podstawie u.o.p. okoliczności
uzasadniające jego ograniczenie35.
W świetle art. 33 ust. 1 i 2 u.o.p. właściwy organ dokonując uzgodnienia powinien rozważyć, czy planowana inwestycja, jaka ma być przedmiotem
decyzji pozwolenia na budowę, może pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w sposób znaczący wpłynąć
negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura
200036, jednakże niedopuszczalne jest, co do zasady, wydanie zgody na realizację przedsięwzięcia, co do którego nie wykluczono znaczącego negatywnego
oddziaływania na obszary Natura 200037.
Zakończenie
Różnorodność biologiczna jest skutecznie chroniona w Polsce w zasadzie
tylko w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, gdzie obowiązują ścisłe
przepisy pozwalające na ochronę środowiska naturalnego, a przy tym tereny te
stanowią jedynie 1,5% powierzchni kraju. Pozostałe formy ochrony obszarowej, mimo że obejmują niemal 1/3 terytorium państwa, mają dużo mniejsze
znaczenie38.
Ochrona bioróżnorodności w ramach sieci Natura 2000 stanowi połączenie ochrony obszarowej z ochroną gatunkową. Dotyczy ona pewnej określonej
liczby siedlisk i gatunków, które są wymienione w odpowiednich załącznikach
dyrektywy ptasiej i siedliskowej i prowadzona jest nie na całym terytorium
Unii Europejskiej, a jedynie na wybranych obszarach. Co istotne na obszarach
należących do sieci Natura 2000 dopuszczalna jest działalność ludzka, pod
warunkiem że nie stanowi ona zagrożenia dla osiągnięcia celów ochrony39.

Ibidem.
Wyrok WSA w Warszawie z 6.06.2019 r., VIII SA/Wa 286/19.
36
Wyrok WSA w Warszawie z 5.07.2017 r., IV SA/Wa 848/17.
37
Wyrok NSA z 4.10.2016 r., II OSK 3230/14.
38
J. Engel, Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, Warszawa
2009, s. 13-14.
39
Ibidem, s. 13-14.
34
35
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Inwestor na właściwym etapie procesu inwestycyjnego powinien rozważyć wszelkie przysługujące mu prawa, lecz także wynikające z tego prawa
ograniczenia. Kupno nieruchomości gruntowej, gruntu rolnego czy nierolniczego nie zawsze będzie jednoznaczne z możliwością uzyskania pozwolenia na
budowę w ogóle, lub w przewidzianym początkowo przez inwestora kształcie.
W tym miejscu należy wskazać, że prawo własności nie jest współcześnie prawem absolutnym. Podlega ono ograniczeniu wskutek działań ustawodawcy
dążącego do realizacji określonych interesów publicznych. Uprawnienia właścicielskie, w tym te polegające na swobodnym dysponowaniu gruntami i ich
zagospodarowaniem doznawały i nadal doznają ograniczeń. W orzecznictwie
podkreśla się, że pojmowanie prawa własności jako prawa absolutnego do
rzeczy mogłoby się obrócić w wielu wypadkach przeciwko samym właścicielom, ponieważ korzystanie z rzeczy w sposób nieograniczony prowadziłoby do
naruszenia interesów innych właścicieli, a w konsekwencji do niedających się
pogodzić konfliktów. Wynika z tego, iż pojmowanie własności w takim rozumieniu mogłoby stać się podstawą wybujałego indywidualizmu i egoizmu,
a w konsekwencji doszłoby do samozniszczenia instytucji własności40.
Zagadnienie ochrony przyrody powinno być rozpatrywane w oparciu
o zasady zrównoważonego rozwoju, zapewniając maksymalne możliwości
ochrony środowiska naturalnego i zagrożonych gatunków przy jednoczesnym
rozwoju gospodarczym oraz rozwoju nowych inwestycji. Zauważalna jest
również potrzeba regulacji kwestii związanych z ochroną bioróżnorodności
celem zapewnienia najwyższych standardów ochrony oraz wyeliminowania
działań niepożądanych, zbytniej ingerencji człowieka w otaczające nas środowisko naturalne.
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Implementation of construction investments
in Natura 2000 areas and other
nature protection areas

Abstract: This study discusses the concept of a construction investment in detail and lists the scope of the title issue in the investment
and construction process. Forms of nature protection have been characterized, including Natura 2000 sites, both in terms of the establishment and the current legal status in Poland and the European Union.
The currently applicable legal status of the possibility of implementing construction investments by investors in areas covered by various
forms of nature protection is only an outline of limitations and issues requiring examination by the investor before starting construction
works and implementation of the investment.
Keywords: Natura 2000, nature protection, construction investments
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