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Od redakcji
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami bieżącego numeru EKOWIEŚCI, w których przybliżymy
zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie wiosennym. W tym numerze rozpoczynamy cykl artykułów na temat przyczyn i skutków zmian klimatu.
Pragniemy także przybliżyć ideę zrównoważonego
rozwoju oraz jego cele i korzyści jakie ze sobą niesie.
Jesteśmy forum dyskusyjnym dla szerokiego grona przedstawicieli instytucji i organizacji oraz społeczności lokalnych, miejscem wymiany doświadczeń i poglądów na temat szeroko pojętej ekologii
i ochrony środowiska.
Jeżeli macie ciekawe przemyślenia, doświadczenia związane z ekologią, ochroną środowiska
czy prowadzoną edukacją ekologiczną zapraszamy
do współpracy.
Zespół redakcyjny zaprasza wszystkich do tworzenia kolejnych numerów EKOWIEŚCI.

Z życia Centrum
TAM BYLIŚMY
Międzyszkolny konkurs
ekologiczny dla uczniów
Szkół Podstawowych
w SP 10
Konkurs został podzielony
na kilka trwających równorzędnie konkurencji. W konkurencji
plastycznej uczniowie w zespołach, dowolną techniką wykonywali pracę plastyczną – jeden
element dużej układanki pt. „Kujawy – region przyjazny środowisku”. W części informatycznej
uczniowie wykonali pracę – stronę tytułową albumu pt. „Kujawy
- region przyjazny środowisku”.
Natomiast w części dotyczącej
wiedzy uczniowie uczestniczyli
w turnieju na który składało się
kilka konkurencji: puzzle, rozpoznawanie organizmów, krzyżówka ekologiczna, ekologia po
angielsku lub niemiecku.

cjonalnych zakupów oraz segregacji odpadów. Podczas debaty
zostały podsumowane działania
edukacyjne kształtujące kompetencje ekologiczne uczniów Zespołu Szkół nr 9 oraz omówione
wyniki przeprowadzonej ankiety
wśród społeczności szkolnej.

i zachętę do dalszej pracy. Dziękujemy wszystkim instytucjom,
które na happeningu Dnia Ziemi
miały swoje prezentacje. W tym
roku temat Dnia Ziemi związany
był z przeciwdziałaniem niskiej
emisji.

125 lat
Szkoły Podstawowej
w Grabkowie

Debata szkolna w Zespole Szkół nr 9 pt. „Czy mówimy
NIE bezmyślnym zakupom – czy
budujemy społeczeństwo recyklingu?” dotycząca właściwych
zachowań konsumenckich, ra-

Dzień Ziemi 2016
Dzień Ziemi, kolejne obchody przeszły już do historii. Bardzo
dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność, wsparcie

Szkoła Podstawowa w Grabkowie ma już 125 lat. Aby upamiętnić tą długoletnią historię
zorganizowano
uroczystości
jubileuszowe i festyn. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się
polową mszą świętą, następnie
przemawiali gospodarze, wójt
Stanisław Adamczyk i Anna
Kłódka – dyrektor Zespołu Szkół,
wcześniej dyrektor szkoły podstawowej oraz zaproszeni goście.
Po przemówieniach nadszedł
czas na Świętowanie oraz zwiedzanie stoisk zaproszonych wystawców.
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Z życia Centrum
Ekologiczny rok w województwie kujawsko-pomorskim
trwa nadal – zapraszamy
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje projekt „Ekologiczny rok w województwie kujawsko-pomorskim” jako serię zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży
Zgodnie z kalendarzem zajęcia tematycznie powiązane są z obchodzonymi świętami ekologicznymi. Przeprowadzono już część warsztatów dla szkół toruńskich, które odbyły się w siedzibie
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Szkoły chętne do udziału w bezpłatnych warsztatach prosimy zgłaszać do Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej pod numerem tel.
54 232 76 82. Poniżej przedstawiamy tematykę, którą można w dowolny sposób modyfikować i łączyć.
3 Światowy Dzień Konsumenta – promowanie racjonalnych zakupów, postawy ekokonsumenta,
zachowań sprawiających, że codzienne wybory
są ekologiczne – zdobienie toreb bawełnianych.
3 Zdobienie techniką decupage – jak wykorzystać
rzeczy powtórnie.
3 Wiosna w przyrodzie.
3 Dzień Ziemi – Co możemy zrobić dla Ziemi?
3 Święto Polskiej Niezapominajki – promowanie
walorów przyrody.
3 Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej.
3 Produkcja ekologicznych mydełek – jak być
czystym ekologicznie.
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3 Budki lęgowe dla ptaków – jak powinny wyglądać?
3 Światowy Dzień Ochrony Środowiska – ekologiczny dom.
3 Zajęcia w terenie – gry i zabawy przyrodnicze.
3 Europejski Dzień Bez Samochodu – promowanie transportu zbiorowego, aktywności fizycznej
i nordic walkingu.
3 Wytapianie świec z wosku pszczelego – rola
owadów zapylających w przyrodzie.
3 Boże Narodzenie – okazja do zrobienia własnoręcznie prezentów przyjaznych środowisku.
3 Zima w przyrodzie.
3 Dzień LOP – bioróżnorodność w Polsce – co to
takiego i jak ją chronić?
3 Dzień dokarmiania zwierzyny leśnej – warsztaty z tworzenia karmników z ogólnodostępnych
materiałów.

Z życia Centrum
W dniu 25 lutego, w Centrum Koordynacji Projektów
Środowiskowych w Warszawie
odbyła się Gala Finałowa ogólnopolskiego programu „Odpowiedzialnie z Naturą”, organizowanego przez redakcję
portalu Ekorynek.com. Podczas
gali ogłoszono wyniki III edycji
internetowego plebiscytu „Eko
Inspiracja 2015”.
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
otrzymało dyplom oraz możliwość korzystania
z godła Ekoinspiracja 2015.

„Aktywni 50+”
20 kwietnia 2016 roku, odbyła się wycieczka
po zielonych miejscach naszego miasta oraz event
ekologiczny, którego uczestnikami byli „aktywni
50+”. Był to ostatni element projektu edukacyjnego
„Aktywni 50 + z przyrodą za pan brat”, który finansowany był przez Fundację ANWIL dla Włocławka.
Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od obejrzenia pomnika przyrody, zlokalizowanego na terenie ogródków działkowych „Sosenka”. Dalej udaliśmy się na
stopień wodny na Wiśle, gdzie dyskutowaliśmy nad
potrzebom korzystania z odnawialnych źródeł energii. Po burzliwych dyskusjach przejechaliśmy do
rezerwatu Kulin oraz na taras widokowy we Włocławku. Seniorzy mogli zobaczyć, gdzie zlokalizowane się piękne okazy drzew, które w przyszłości
można by utworzyć pomniki przyrody. Uczestnikom pokazany został także rezerwat Dębice, który
zlokalizowany jest na osiedlu Michelin. Na ciekawy
i interesujący wykład pań z Nadleśnictwa Włocławek przejechaliśmy do Ośrodka Edukacji Ekologicznej we Włocławku. Tam czekał na nas ciepły
obiad i kawa. Cały dzień zakończył event ekologiczny z okazji Dnia Ziemi. W tym celu udaliśmy
się do lasu, gdzie pod czujnym okiem fachowców
posadziliśmy „las”. Po całym dniu atrakcji seniorzy
wzięli udział w ognisku połączonym z wypiekiem
kiełbasek. Za możliwość przeprowadzenia tych
działań serdecznie dziękujemy fundatorowi – Fundacji ANWIL dla Włocławka – bez pomocy której
nie byłoby możliwe zrealizowanie projektu.
mgr Aleksandra Fornalewicz

Eko-animatorzy Seniorzy
Seniorzy chcą mieć wpływ na swoje miasto,
przekonują o tym działający ekolodzy z KDUTW.
Stworzyli oni w 2012r Koło Ligi Ochrony Przyrody
w Centrum Ekologii we Włocławku. Przewodniczącą została Wiesława Milczarek
Inicjatywa podjęcia działań poprzedzona była
projektami „Rok dla klimatu” oraz „Bioróżnorodność to także MY” organizowanymi przez Fundację „Ziemia i Ludzie”. Uczestnikami tego przedsięwzięcia było 30 UTW w Polsce w tym 4 Oddziały
działające w KDUTW. W ramach spotkań zorganizowano konferencje połączone z warsztatami, które
dały uczestnikom wiele informacji i motywacji do
podjęcia działań pro-ekologicznych. Dowodem jest
fakt, że słuchacze KDUTW wzięli sobie poważnie
sprawę do serca i zaangażowali się by w ich mieście powstały pomniki przyrody. W tym celu powołano specjalny zespół pod kierownictwem Marii
Balakowicz, który był odpowiedzialny za przygotowanie wszelakiej dokumentacji, którą przekazano
do Urzędu Miasta. Wszystkie działania koordynuje
dr Maria Palińska Dyrektor WCEE i Prezes Zarządu
KDUTW – Jerzy Nowacki. Podjęte działania cieszą
się dużym zainteresowaniem i aprobatą miejscowej
społeczności. W ramach działalności podjęto akcję
edukacyjną w Szkole podstawowej w Koninie. Zajęcia przeprowadził pan Jerzy Nowacki, wzbogaciły
one ofertę edukacyjną szkoły o elementy dotyczące

bioróżnorodności, jej ochrony, wpływu człowieka
na klimat z uwzględnieniem działalności kopalni
węgla brunatnego w Koninie.
Prezes KDUTW Jerzy Nowacki
Wiesława Mielczarek
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Edukacja ekologiczna
Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
rozwija swoją działalność
Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego
Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku rozpoczął swoją działalność od roku akademickiego 2009/10. KDUTW to regionalny Uniwersytet, który skupia słuchaczy z obszaru Kujaw
i Ziemi Dobrzyńskiej. Ideą utworzenia KDUTW
było i jest realizowanie projektów edukacyjnych,
kulturalnych i rozrywkowych. W skład tego przedsięwzięcia wchodzą interesujące wykłady, szkolenia i inne formy z różnych dziedzin jak kursy
językowe, informatyczne, sekcje sportowe, kluby
dyskusyjne, zespoły wokalne czy kabarety. Formuła programowa Uniwersytetu postawiła na otwarty
profil, uwzględnia sugestie także, że strony swoich
słuchaczy, by zapewnić uczestnikom zajęć taką tematykę, która wzbudza ich zainteresowanie. W ten
właśnie sposób chce prowadzić i rozwijać swoją
działalność dla szerokiego kręgu seniorów.
Jerzy Nowacki
Wiesława Mielczarek

Skąd się biorą śmieci w lesie...?

Kwiecień to miesiąc, w którym obchodzimy
„Dzień Ziemi”, dzień „naszej matki”, bez której nie
byłoby ani nas ani świata, który nas otacza, może
warto byłoby pochylić się nad tak trudnym tema-

6

tem, jakim są śmieci w lesie. Teoretycznie każdy
nas wie, że śmieci do lasu nie wolno wyrzucać, ale
co z tego skoro teoria nie idzie w parze z praktyką?
W tym czasie rok rocznie odbywa się szereg
spotkań, promujących postawy pro ekologiczne
w społeczeństwie, którym towarzyszą wspólne akcje sprzątania świata czy wspólne sadzenie lasu.
Jednakże tych złych nawyków odnośnie śmieci nie
da się wyplenić, mimo ogromnych starań związanych chociażby z edukacją przyrodniczo-leśną.
Każde z nas edukatorów liczy na to, że im wcześniej zaczniemy krzewić wśród dzieci pozytywne
zachowania, tym większe prawdopodobieństwo,
że w życiu dorosłym będą potrafiły, choć na chwilę
zatrzymać się w tym pędzącym świeci i zastanowić
nad naszą planetą. A skoro przyjdzie czas na zastanowienie to może i na działanie i wśród tych młodych ludzi znajdzie się kolejny przyrodnik gotowy
do walki o piękną przyrodę.

Edukacja ekologiczna
Także wracając do pytania skąd się biorą śmieci w lesie? Odpowiedź jest trudna, bo
ciężko jest zrozumieć jak wiele wysiłku trzeba włożyć w to, żeby przywieźć do lasu starą
pralkę, lodówkę czy już niepotrzebny zestaw
wypoczynkowy. Czemu tak trudno jest zabrać ze sobą puste opakowania po spożytych
produktach, kiedy tylko wystarczy stosować
się do prostej zasady „zabierz ze sobą powrotem, wszystko to, co przyniosłeś do lasu”.
Fenomen śmieci tym bardziej jest nieodgadniony, że względu na to, iż we wszystkich
miejscach przeznaczonych do wypoczynku na łonie natury, takich jak parkingi leśne
wraz z infrastrukturą, miejsca biwakowania
czy przeznaczone do rozpalania ognisk wyposażone są w kosze na śmieci. Kolejną niezrozumiałą
kwestią jest to, że na dzień dzisiejszy nie ma problemu z odbiorem jakichkolwiek śmieci a każdy jest
zobowiązany do podpisania umowy o wywóz śmieci. Wydawać się może oczywistym fakt, że w XXI
wieku problem śmieci nie powinien w ogóle istnieć,
bo skoro cywilizacja idzie na przód to i my nie powinniśmy zostawać w tyle.
My leśnicy wkładamy ogromny trud pracy w to,
żeby lasy nadal były piękne i czyste, po za organizowanymi akcjami sprzątania, cyklicznie sami porządkujemy lasy. Dowodem na naszą syzyfową pracę są
liczne zielone worki z logo Lasów Państwowych, które po brzegi wypełnione są śmieciami. Tak przygotowane „pakunki” czekają w miejscach zbiorczych na
odbiór przez firmę zajmującą się wywozem śmieci.
Ale walka ze śmieciami w lesie to nie tylko czas i

praca służb terenowych, to również ogromny nakład
finansowy, jaki ponosi nadleśnictwo.
To przykre, że zamiast inwestować w kolejne
ścieżki edukacyjne czy miejsca wypoczynku dla
społeczeństwa musimy przeznaczać te pieniądze na
„walkę z wiatrakami”, bo komuś ciężko zrozumieć,
że las to nasze wspólne dobro, o które jesteśmy zobowiązani dbać. Skoro przyroda potrafi dać nam tak
wiele to odwdzięczmy się jej szacunkiem.
Pamiętajmy, że las i planeta ziemia są naszym
domem a nikt w domu nie wyrzuca śmieci na podłogę, czy po prostu za siebie, dlatego pamiętajmy
szanujmy to, co mamy, bo jesteśmy tu tylko na
chwilę a przyrodę dostaliśmy tylko w opiece dla pokoleń, które będą po nas. Tylko od nas zależy, jakie
zostawimy po sobie świadectwo!
Magdalena Kokosza
Nadleśnictwo Włocławek

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy – forma
ochrony przyrody, w obecnych realiach prawnych
W Polsce mamy 122 parki krajobrazowe, których łączna powierzchnia to 2,61 mln ha, co stanowi 8,3% powierzchni kraju. Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody są to wielkoobszarowe
struktury ochronne, które nie koncentrują się na samej przyrodzie, ale na ich odmiennym charakterze,
wartościach przyrodniczych, ekologicznych, kulturowych lub krajobrazowych. Powinny one gwarantować właściwie zbalansowaną koegzystencję między ludźmi a przyrodą.

Tak też jest w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym, który ze względu na unikalne
w kraju tereny o wysokich i zróżnicowanych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych został powołany do życia, jako 6 w Polsce
5 kwietnia 1979 roku.
Ogólna powierzchnia wynosi 38 950 ha, oraz
14 195 ha strefy ochronnej.
Obecnie Park funkcjonuje w oparciu o ustawę
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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Edukacja ekologiczna
Rozporządzenie nr 37/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Rozporządzenie nr 56 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17maja 2005 r., które
określają zasady funkcjonowania Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, wyznaczając
położenie administracyjne Parku, cele jego ochrony
oraz zakazy, jakie obowiązują w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym.
Na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji
publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92poz. 73)
wszelkie kompetencje dotyczące funkcjonowania
parku krajobrazowego przeszły do samorządów
wojewódzkich. Tak też od 1 sierpnia 2009 r. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy jest w gestii
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uchwała Nr XII/212/11 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011 r.
określa statut Gostynińsko-Włocławskiego Parku
Krajobrazowego, który zawiera informacje dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania Parku, strukturę organizacyjną, logo Parku oraz zadania Służby
Parku i dyrektora.
W wyniku tych zmian oraz zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli nowelizacją z dnia
18.08.2011r. (Dz.U.Nr224, poz.1337), która weszła
w życie 01.01.2012roku, uznano marszałka województwa organem ochrony przyrody. Nie wyposażono go jednak w żadne kompetencje w tym zakresie.
Problemem jest nie tylko to, ale sama ustawa
o ochronie przyrody, która posiada wiele niespójnych i chaotycznych rozwiązań, dużo zawartych
w niej regulacji jest nieskutecznych, zachowawczych i przestarzałych. Brak jest jednolitego systemu ochrony przyrody powiązanego z rozwiązaniami w innych państwach Unii Europejskiej.
Wobec tej sytuacji parki krajobrazowe w tym też
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przegrywają z presją inwestycyjną i osadniczą lokalnych społeczności. Obowiązujące przepisy zamiast
pomagać chronić parki, dodatkowo komplikują ich
funkcjonowanie.
Dyrektorzy parków krajobrazowych nie mają
wystarczających instrumentów prawnych do odpierania zamierzeń inwestycyjnych i osadniczych na
atrakcyjnych krajobrazowo i przyrodniczo terenach.
Mogą jedynie składać wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Większość
gmin jednak nie ma takich planów i w praktyce
urzędnicy zezwalają na inwestycje.
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W wielu przypadkach dyrektor nawet nie wie o toczących się postępowaniach, gdyż większość instytucji
nie czuje się w obowiązku go informować, jedynie dobra współpraca oraz wyrozumiałość przedstawicieli niektórych szczebli administracji czasami skutkuje przekazywaniem dokumentów do wiadomości dyrektora.
Nieuregulowana jest też kwestia finansowania
funkcjonowania parków obejmujących swoim zasięgiem tereny leżące na więcej niż jednym województwie. Tak jest w Gostynińsko-Włocławskim
Parku Krajobrazowym, który leży na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego i Mazowieckiego,
a całość obciążeń spoczywa na Samorządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Paradoksalnie, w ostatnich latach dzięki szerokiemu strumieniowi unijnych pieniędzy, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Europejskiemu
Obszarowi Gospodarczemu i Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz uzyskiwanym dopłatom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaplecze techniczne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego zdecydowanie się rozbudowało
i zostało dostosowane do obecnych standardów.
Przeniesiony i rozbudowany został Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych, dokończona pracownia dydaktyczna, budowana od ponad 16 lat.
Znajdują się w niej interaktywna makieta parku,
kioski stereoskopowe, projektor 3D wraz z filmem
w tej technologii pt.”Tajemnice przyrody Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego” oraz
cały szereg innych sprzętów edukacyjnych.
Powstał również nowoczesny ogród edukacyjny
„Rycykowy zakątek” wokół pracowni dydaktycznej.
Znajduje się w nim 8 enklaw tematycznych, wiele urządzeń naukowych, gier i zabaw terenowych,
dzięki którym podczas zabawy przekazywane są
treści edukacji przyrodniczej.
Zmodernizowana została ścieżka dydaktyczna
„Niecka Kłócieńska”, w ramach której powstała m.in.
platforma widokowa przy jeziorze Lubiechowskim,
wieża widokowa przy jeziorze Rakutowskim oraz
wydany został nowoczesny przewodnik po ścieżce
zintegrowany z aplikacją mobilną na telefony.
Te nowe elementy pozwalają w doskonały sposób prowadzić i rozwijać edukację ekologiczną.
Niestety jest to jedyna dziedzina z zakresu działalności Parku, która uległa poprawie.
Witold Kwapniski
dyrektor GWPK

Edukacja ekologiczna
Pogadanki nadwiślańskiego klimatologa
Bez lania wody
Dziękuję Przemiłej Znajomej z Redakcji za zaproszenie do dzielenia się z Czytelnikami uwagami
o tym, co dzieje się u nas z klimatem i jego otoczeniem. Globalne ocieplenie, dla którego już używamy międzynarodowego skrótu GW (global warming)
jest faktem, którego dziś nikt nie neguje. Ostatni
kwiecień był znów najcieplejszy od dwustu lat i gotów jestem przyjąć zakład, że takich najcieplejszych
miesięcy będziemy mieli jeszcze bardzo wiele,
a krajowy rekord temperatury będzie pobity przed
upływem stulecia od jego ustanowienia (29 lipca 1921, 40,2oC, Prószków koło Opola). Pozostaje jeszcze bogaty pakiet wątpliwości dotyczących
przyczyn tego procesu i jeszcze więcej sporów o to,
co mamy w tej sytuacji czynić. Dla nas szczególnie
ważne jest czy i co mamy czynić wokół siebie. Na
przykład na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej.
Zacznijmy od problemu szczególnie ważnego. Jesteśmy w najsuchszej części kraju. Roczne
sumy opadu rzeczywistego, czyli tego, który naprawdę wpada do deszczomierza, wynoszą w tej
części Polski przeciętnie około 600 mm, czyli jak
niektórzy przeliczają 600 litrów na m2. To niewiele.
Tymczasem żmudnie zestawiane przez badających
współczesne zmiany klimatu prognozy są bardzo
niepokojące. Już w drugiej połowie stulecia należy spodziewać się powolnego, ale trwałego spadku
opadu w całej środkowej i wschodniej Polsce. Więcej, już obecnie obserwowane są modyfikacje struktury tych opadów. Coraz mniej pochodzi ich z układów chmur typowych dla ośrodków niżowych.
Mowa o niegdyś tak popularnych „trzydniówkach”
kiedy pada powoli, równo i długo, co pozwala na
dobre nawilżanie gleby. Za to zwiększa się udział
ulew raptownych i krótkotrwałych, kiedy grożą nam
lokalne podtopienia, a nawet uruchamianie błotnych potoków. Coraz częściej notujemy krótsze
i dłuższe okresy posuszne, kiedy wody po prostu
brakuje. Dotkliwe jest to zwłaszcza wiosną, kiedy zwykle liczyliśmy na spore porcje wody z roztopów. Dziś permanentnie bardzo brakuje śniegu
do topnienia. Ubiegłej zimy na Kujawach pokrywa
śnieżna praktycznie nie wykształciła się.
Wnikliwy Czytelnik pewnie domaga się krótkiego wyjaśnienia dlaczego tak się dzieje i dziać bę-

dzie. Zatem stosowne, popularne repetytorium geofizyczne.
Najpierw o parze wodnej. Woda jako jeden z niewielu związków występuje na Ziemi we
wszystkich stanach skupienia. Przypomnijmy, że
średnio jest jej w dolnej warstwie atmosfery (troposferze) od prawie zera do 4%. Nad Włocławkiem
przeciętnie około 1,5 %. Jest ona jednak wszędzie
i do wysokości 7-10 km jest dość dobrze wymiesza
na w powietrzu. Para wodna także intensywnie pochłania promieniowanie zwrotne ziemi, powiększając efekt cieplarniany, ale nie ta jej właściwość jest
najważniejsza.
Para wodna, jako zmniejszająca się emanacja
starzejącej się Ziemi, musi wielokrotnie w ciągu
roku dokonać wymiany by dostarczyć złaknionej
Ziemi niezbędnej wody. „Jednorazowy” deszcz
miałby średnio u nas zaledwie kilka mm, większe
ilości wody muszą być uzupełnione poprzez parowanie i wszechobecny transport pary w głąb kon
tynentów. Dotychczas mechanizm ten funkcjonował bez zarzutu. Jeśli przyjąć, że średni opad
atmosferyczny wynosi na Ziemi 1000 mm, a wody
w atmosferze jest 25 m, owa pełna wymiana musi
odbywać się co 8 dni (40 razy w roku). Już z tego
wyliczenia wynika, że na Kujawach ten obieg jest
jakby powolniejszy, bo do 1000 mm wiele brakuje,
a naprawdę nigdy jeszcze nie zmierzono tu takich
rocznych sum spadłej wody. Porównajmy te dane
z rekordową wartością 23 000 mm (czyli 23 m).
Tyle wody wlało się do deszczomierza w 1981 r. na
posterunku meteorologicznym w Cherapunji w hinduskiej prowincji Assam - w Tatrach potrzeba na to
40 lat. Pomyślmy ile razy musi się w Assamie dokonywać pełen cykl obiegu wody, jak bardzo dynamiczna jest atmosfera i bliskie oraz wydajne źródła
pary wodnej.
Dla nas tym źródłem jest Atlantyk, niezbyt odległy, ale w związku z postępującym globalnym
ociepleniem niestety oddalający się. W sensie cyrkulacyjnym. Owo „oddalanie się” wynika z mechanizmu napędzania intensywnej cyrkulacji zachodniej pozwalającej na kierowanie ku centralnej
Europie, ale też Azji, wilgotnego atlantyckiego powietrza. Motorem jest kontrastowość termiczna pomiędzy okolicami podbiegunowymi, czyli Arktyką,
a strefą obniżonego ciśnienia w rejonie Islandii (Niż
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Islandzki). Czym różnice termiczne są większe, co
oznacza także większe różnice ciśnienia, tym motor działa sprawniej. Dalej sięgają strugi wilgoci
dające deszcz i śnieg aż po daleką Syberię. Otóż
wspomniany kontrast zmniejsza się. Coraz cieplejsza Arktyka gubi swój lodowy płaszcz, co szybko
prowadzi do dalszego ocieplenia, a więc znikania
lodowych morskich kier. Od lodu promieniowanie słoneczne odbijało się w 80 procentach; woda
pochłania je w podobnej skali. Jest już pewne, że
morskie lody arktyczne stopią się przed połową stulecia i Arktyka będzie ocieplała się dalej. Być może
zacznie intensywnie topić się gruby lądolód grenlandzki. Stale słabnąc będzie dostawa wody z układów chmur skojarzonych z wędrującymi w naszą
stronę niżami północnoatlantyckimi. Jeśli nie ustanie proces globalnego ocieplanie się, może to doprowadzić do skrajnego przesuszenia wnętrza Eurazji. A my jesteśmy na jej brzegu. Oto powód, dla
którego powinniśmy interesować się przyszłością
Arktyki oraz sztucznym jej podgrzewaniem.
Nie ma w tej chwili miejsc na Ziemi, gdzie nie
może spaść deszcz. Możliwy jest wszędzie, choć
gdzieniegdzie zrasza ziemię rzadko. Wszędzie jest
zatem możliwa „dostawa” odpowiedniej ilości pary
wodnej potrzebnej do osiągnięcia stanu nasycenia,
rozpoczęcia kondensacji powstania chmur, uruchomienia złożonych procesów formowania się opadu.
Ale w trzeciorzędzie prawdopodobnie były takie
warunki we wnętrzu ówczesnego prakontynentu
euroazjatyckiego. Było wtedy o 4oC cieplej. Setki,
a nawet tysiące lat bez opadów to apokalipsa gorsza
od potopu.
Mniej wody dla całej Polski najsilniej odczują niziny Wielkopolski i Mazowsza. Jednocześnie
odczują także równolegle rozwijający się proces
przebudowy procesów hydrometeorologicznych
o charakterze lokalnym. Więcej energii w atmosferze prowadzi do zwiększonej frekwencji i siły takich
zjawisk jak silne wiatry, burze z gradem i trąbami,
a także (to nie sprzeczność) gwałtowne śnieżyce
i obfite osady lodu (szron, gołoledź, sadź). Wszystko to źle brzmi nie tylko dla rolników i leśników,
ale też dla transportu, budownictwa, gospodarki komunalnej i dla ogółu mieszkańców.
Wiemy już o ludzkich grzechach powodujących
globalne ocieplenie. To niefrasobliwe uwalnianie
ogromnych ilości sztucznego ciepła, zmiana własności powierzchni, na którą padają promienie słoneczne i oczywiście emisja całej gamy gazów cie-
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plarnianych z CO2 na czele. A czy nieświadomie nie
zmieniamy warunków obiegu wody w przyrodzie?
Po chwili zastanowienia dojdziemy do wniosku, że
zdecydowana większość naszych działań prowadzi do przyspieszenia obiegu wody, zwłaszcza jego
atmosferycznej fazy. Wiele czynimy, by wcześniej
niż w naturze następowało jej parowanie z różnych
powierzchni nasyconych wodą. Popatrzmy na rolnictwo. Rośliny użytkowe, których plony stale wzrastają, potrzebują więcej wody, dostają ją i szybciej
oddają atmosferze drogą parowania i transpiracji.
Przemysł – tu woda w ogromnych objętościach
używana jest do chłodzenia. Kłęby pary zasilają atmosferę w wilgoć znacznie wcześniej, niż mogłoby
to nastąpić na odpowiednim etapie cyklu opad-odpływ-parowanie. Gospodarka wodna, w tym regulacja rzek i budowa zbiorników wodnych to także
przyspieszanie obiegu – ze zbiorników woda silniej
paruje, a skanalizowana rzeka szybciej odprowadza
wodę do mórz i oceanów. Także zabudowa miejska
powoduje przyspieszony odpływ wody deszczowej
kanalizacją. Zresztą wszystkie zmiany charakteru
podłoża, następujące przede wszystkim kosztem naturalnych zbiorowisk roślinnych, zwłaszcza lasów,
prowadzą do przyspieszenia obiegu wody. Czyli do
straty tego co przyniosła nam z chmurami natura.
W metrze sześciennym chmury jest około pół
grama wody. „Porządna” chmura burzowa Cumulonimbus dźwiga w sobie pół miliona ton wody, czyli tyle ile małe jezioro. Na szczęście cała ta woda
nie może wypaść na przekór błędnemu określeniu
o obrywaniu się chmur. Globalne ocieplenie powoduje, że chmury burzowe stają się coraz cięższe,
bo są większe i „wodniejsze”. Nie wolno z tego
wyciągać wniosku, że globalne ocieplenie może
spowodować, że chmury zaczną spadać. W ogóle,
wzorem znanego prawa geologicznego continuum,
nie zakładamy zmian praw fizyki atmosfery w epoce postępującego ocieplenia. Krople deszczu nadal
będą fasolowate, a chmury będą miały podstawy,
a nie „baranie futro” ze wszystkich stron. Nadal cała
woda dla nas przybędzie nad Wisłę z atlantycką
para wodną. Nie szukajmy nadziei „w nowym rozdaniu” zasobów przez przepotężną boginię Gaję.
W świetle wspomnianych prognoz pojawiło się
wyzwanie, którego nie można lekceważyć. Napisaliśmy, ale powtórzmy, że Polska jest obecnie w skali
Europy jednym z krajów o najmniejszych zasobach
słodkiej wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Tymczasem spodziewany wzrost temperatury po-

Edukacja ekologiczna / Zrównoważony rozwój
wietrza przyczyni się do zwiększenia parowania
wody z powierzchni gruntu i z roślin oraz częstszego niedoboru pokrywy śnieżnej. Dominujące scenariusze przewidują, że w latach 2040-2060 średni
przepływ wody w największych polskich rzekach
zmniejszy się względem obecnego o 2-5%. Może
to oznaczać, że częściej niż obecnie będziemy mieli do czynienia z letnimi lub wiosennymi okresami
posuchy, które będą powodować straty w uprawach
rolnych. Dominujące scenariusze zmian klimatu
pokazują, że w nadchodzących dziesięcioleciach
będziemy mieli do czynienia z większą częstością
zarówno powodzi, jak i letnich susz połączonych
z falami upałów. Zwiększy się zatem zmienność pogody z roku i na rok, a przez to także jej nieprzewidywalność. Klimat może stać się dzięki temu bardziej „radykalny”, a skutki tego odczujemy wszyscy.
Oczywiście jest to tylko scenariusz zmian klimatu
i – jak każdy scenariusz – jest obarczony pewnym
błędem. Tylko, że specjaliści nieustannie obniżają
skalę możliwego błędu.

Wreszcie nie ma co liczyć na świadomą interwencję człowieka. Cyrkulacja atmosferyczna w skali kontynentalnej jest dla nas zbyt potężna. Potrafimy już zmienić gradową chmurę w deszczową,
rozpraszać mgły nad lotniskami, chronić plony
przed przymrozkami. Wszystko przy wykorzystaniu
wiedzy. W niewielkim zakresie i bardzo lokalnie
jesteśmy w stanie modyfikować warunki panujące
pod atmosferycznym kloszem. Dla większych obszarów wymaga to ogromnych energii, którymi nie
dysponujemy. Przez długie lata pozostaniemy więc
na garnuszku (dosłownie i w przenośni) naturalnej
atmosferycznej konewki.
Zastanówmy się co powinniśmy czynić tu,
w najsilniej narażonej części kraju , bo przecież nie
było celem tego tekstu wyłącznie straszenie i wspieranie bezradności. Napiszemy o tym w następnym
numerze.

dr Witold Lenart

Rozwój zrównoważony – teoria a praktyka
Choć na ponad 250 stronnicach prezentują swoją koncepcję rewolucji efektywności,
wiedzą, że ona sama nie wystarczy, bowiem dla pełnego ekorozwoju najważniejszy
wydaje się być styl życia ludzi, ich przyzwyczajenia i motywy podejmowanych wyborów.
o. Stanisław Jaromi OFM Conv. Franciszkańskie inspiracje do etyki środowiskowej

Wstęp
Pojęcie rozwoju zrównoważonego pochodzi
z leśnictwa, a użyte zostało po raz pierwszy przez
Hansa Carla von Carlowitza i oznaczało sposób gospodarowania lasem, w taki sposób, aby wycinać
tylko tyle drzew, ile może w to miejsce urosnąć,
tak, aby las mógł się odbudować. Obecnie nazwa ta
nie odnosi się tylko do leśnictwa, ale stanowi doktrynę polityczną, która w takim rozumieniu została
zdefiniowana już w roku 1987 w słynnym Raporcie
Brundtland - Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych pt. „Nasza wspólna przyszłość”. Definicja sformułowana
wówczas mówi, że rozwój zrównoważony to proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia z zachowaniem możliwości zaspokojenia tych samych aspiracji przez

przyszłe pokolenia. Idea zrównoważonego rozwoju
opiera się na trzech filarach: trosce o środowisko
naturalne, równości społecznej i efektywności ekonomicznej. Zrównoważony rozwój oznacza, taki
wzrost gospodarczy, który prowadzi do zwiększania spójności społecznej oraz podnoszenia jakości
środowiska naturalnego, m.in. poprzez ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na
stan środowiska i ochronę zasobów przyrodniczych.
Zrównoważony rozwój stanowi element prawa
międzynarodowego. Problematykę zrównoważonego rozwoju porusza Agenda 21 oraz Konwencja
o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa
w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska
z 1998 roku w Aarhus. Konwencja ta dotyczy prawa
człowieka do czystego środowiska. Mamy tutaj na
uwadze prawo do informacji, do udziału społeczeń-
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stwa w podejmowaniu decyzji i dostępu do sądownictwa w ochronie środowiska, które są określane
jako „następna generacja” praw człowieka i stanowią kluczowy element w realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Natomiast Agenda 21 stanowi
dokument programowy, który przedstawia sposób
opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Została ona sformułowana i przyjęta podczas konferencji „Środowisko
i Rozwój” z inicjatywy ONZ w 1992 roku na II Konferencji w Rio de Janeiro zorganizowanej podczas
Szczytu Ziemi. Od tego czasu zrównoważony rozwój jest celem globalnym. Dążenie do zrównoważonego rozwoju potwierdzono na Szczycie Świata
w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, który odbył
się w Johanesburgu w 2002 roku. Unia Europejska
przewodziła podczas obu tych szczytów w zakresie budowania zrównoważonej wizji przyszłości.
Wcześniej w Traktacie Amsterdamskim z 1997 roku
określono zrównoważony rozwój jako misję Unii.
Natomiast pierwszą Strategię Zrównoważonego
Rozwoju UE przyjęto w Gőteborgu w 2001 roku,
została ona później uzupełniona o wymiar środowiskowy. W latach 2005 -2006 dokonano przeglądu
postępów w zakresie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, a Rada Europy przyjęła zaktualizowaną Strategię Zrównoważonego Rozwoju, która
tworzy ogólne ramy działań na rzecz rozwoju zrównoważonego. W strategii uznano, że wciąż utrzymują się niezrównoważone tendencje w zakresie
zmian klimatu i wykorzystywania energii, zagrożeń
dla zdrowia publicznego, ubóstwa, wykluczenia
społecznego, presji demograficznej i starzenia się
społeczeństwa, zarządzania zasobami naturalnymi,
utraty bioróżnorodności, użytkowania ziemi i transportu: wyłaniają się też nowe wyzwania1.
W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju zyskała rangę konstytucyjną – (art. 5 Konstytucji RP
z 1997 roku), a definicja zrównoważonego rozwoju
znalazła się w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.
Przy czym zrównoważony rozwój to „taki rozwój
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania
1
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możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”2. Ta ustawa ma zasadnicze znaczenie dla
całego systemu prawnego ochrony środowiska, do
wprowadzonych w niej definicji i zasad odwołują
się przyjmowane później przepisy. Wśród których
wymienić należy: Ustawę z 18 lipca 2001 – Prawo
wodne, Ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
Ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
czy wreszcie Ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym. Zrównoważony rozwój pojawia się również w aktach prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki np.
w Ustawie z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
W lipcu 2000 roku został opracowany dokument „Strategia zrównoważonego rozwoju Polski
do roku 2025”, który został uchylony w październiku 2007 roku. Z najnowszych dokumentów zasługuje na uwagę raport „Polska 2030 – wyzwania
rozwojowe” przedstawiony w 2009 roku3. W roku
2008 została opracowana i opublikowana przez
Ministerstwo Środowiska Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku
2016. Działania zaplanowane w obszarze ochrony
środowiska w Polsce wpisują się w cele i priorytety
Unii Europejskiej oraz 6 Wspólnotowego programu
działań w zakresie środowiska naturalnego. Do najważniejszych wyzwań które powinniśmy zrealizować należy zaliczyć:
• działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,
• przystosowanie do zmian klimatu,
• ochrona różnorodności biologicznej.
Wszystkie opracowywane dokumenty strategiczne dla Polski takie jak Strategia Rozwoju Kraju
2007-2015, Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 oraz opracowywane programy operacyjne
uwzględniają zasady i cele rozwoju zrównoważonego. W czasie negocjacji programów perspektywy
finansowej 2007-2013, eksperci Komisji Europejskiej odwoływali się do zrównoważonego rozwoju.
Opracowywane strategie regionalne i regionalne
programy operacyjne powiązane są bezpośrednio
2

3

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627
Dziubińska- Burchard M. Zrównoważony rozwój – naturalnie! Przegląd komunalny 3 (222) 2010 Wydawnictwo Abrys

Zrównoważony rozwój
z zrównoważonym rozwojem. Zasady zrównoważonego rozwoju znajdują odbicie w celach jak
i również w zestawie wskaźników służących ocenie
realizacji regionalnych programów operacyjnych4.
Rozwój zrównoważony ma więc podstawy
prawne do jego realizacji w gospodarce na wszystkich poziomach rozwoju naszego państwa. Według definicji F. Piontek „jest procesem a jego
istotą jest zapewnienie trwałej poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez
kształtowanie właściwych proporcji między trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, ludzkim
i przyrodniczym”. Rozwój zrównoważony obejmuje: gospodarowanie zasobami ekonomicznymi, gospodarowanie zasobami ludzkimi, kształcenie świadomości w relacji do skali wartości i wybór modelu
życia, gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
gospodarowanie przestrzenią, rozwiązania instytucjonalne warunkujące przebieg procesów rozwoju,
sferę moralną. Relacje pomiędzy poszczególnymi
sferami zależą od indywidualnych uwarunkowań
i cech poszczególnych krajów5. Rozwój zrównoważony bazuje na dwóch podstawowych założeniach: koncepcji potrzeb – w szczególności potrzeb
najbiedniejszych oraz na tym, że przy zaspokajaniu
potrzeb należy brać pod uwagę ograniczone możliwości i nie ignorować granic wyznaczanych postępowi gospodarczemu i społecznemu przez środowisko naturalne.
Zadaniem Polski będzie taki rozwój gospodarczy, który zapewni szybki wzrost poziomu życia
z jednoczesnym zachowaniem i respektowaniem
zasad ochrony środowiska i ochrony przyrody.
Wartości ekologiczne i społeczne stawiane są na
równi z wartościami ekonomicznymi zgodnie
z najważniejszą zasadą zrównoważonego rozwoju. Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju
oraz prowadzenie rozwoju gospodarczego państwa uwarunkowane jest przede wszystkim świadomością ekologiczną społeczeństwa, równowagą
wzajemnych relacji gospodarka–środowisko–społeczeństwo oraz podejmowaniem decyzji o rozwoju gospodarczym regionu po konsultacji ze społeczeństwem i przy jego czynnym udziale. Celem
zrównoważonego rozwoju wobec tego będzie nie
4

5

Kwieciński J., Zrównoważony rozwój a programowanie rozwoju regionalnego. Barometr zrównoważonego Rozwoju
2008/2009, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2009
Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego
Polski., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

tyle wzrost poziomu co jakości życia. Procesy decyzyjne winny być proste i przejrzyste z dostępem informacji dla przedstawicieli społeczeństwa,
szczególnie ważne na etapie planowania i podejmowania decyzji dotyczących konkretnych przedsięwzięć uwzględniając przy ich planowaniu ocenę
oddziaływania na środowisko. Główną wartością
Polski jest zachowana w wielu regionach kraju różnorodność biologiczna, walory przyrodnicze, krajobrazowe, tereny leśne i wodne. Rozwój naszego
kraju powinien uwzględniać te uwarunkowania.
Środowisko przyrodnicze obejmuje ogół elementów
przyrodniczych, w szczególności powierzchnię Ziemi wraz z glebą, kopaliny, wody, powietrze, faunę
i florę, a także krajobraz, zarówno będący w stanie
naturalnym jak i przekształconym przez człowieka. Zachowanie ładu środowiskowego jest również
elementem wpływającym na rozwój zrównoważony. Tylko w oparciu o środowisko przyrodnicze
i uwzględniając poszanowanie dla przyrody możliwy będzie rozwój gospodarczy z uwzględnieniem
zasad zrównoważonego rozwoju.

Rozwój zrównoważony, definicje, cele,
zasady
„Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który
zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi
oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń
i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi” (Stappen 2006, s. 27-28)6.
Ekorozwój – sustainable development, jest synonimem rozwoju zrównoważonego. Charakteryzuje się następującymi cechami: zrównoważonością,
trwałością i samopodtrzymywaniem się rozwoju.
Definicji rozwoju zrównoważonego jest bardzo
wiele, w zależności od tego, kto jest ich autorem.
Poniżej przedstawiam niektóre z nich:
wg. W. Bojarskiego – rozwój społeczno-gospodarczy zharmonizowany ze środowiskiem przyrodniczym zarówno lokalnym, jak i szerszym- włączając w to różne ekosystemy oraz zasoby i struktury
glebowe, wodne, geologiczne i atmosferyczne oraz
6

Stappen 2006, s. 27-28
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ogólnie rozumianą urodę krajobrazu w celu zachowania ich walorów w możliwie najdłuższych odcinkach czasu7.
wg. M. Donhoffa – utrzymanie zamożności
poprzez wprzęgnięcie do rozwoju technologii
oszczędnych i nieagresywnych8
wg. S. Kozłowskiego – rozwój zacnego trwania
uwzględniający element, samoograniczania się jednostek i całych społeczeństw9.
wg. I Sachsa – rozwój skierowany na harmonizowanie celów społecznych i ekonomicznych
z ekologicznie rozsądnym gospodarowaniem10.
wg. Burchard-Dziubińskiej – rozwój systemów:
społecznego, gospodarczego i przyrodniczego gwarantujący im pozostanie w stanie wzajemnej harmonii w taki sposób, który w pełni chroni bioróżnorodność11.
Pod pojęciem ekorozwoju rozumieć można
ideę społeczno-filozoficzną, nowoczesny kierunek
rozwoju gospodarki jak i nowy kierunek badan naukowych. Ekorozwój musi uwzględniać istniejące
w rzeczywistości powiązania miedzy społeczeństwem gospodarką i środowiskiem przyrodniczym.
Praktycznie ekorozwój oznacza całościowe i systemowe ujmowanie zjawisk gospodarczych, społecznych i przyrodniczych, postrzeganie ich współzależności. Szczególnie postrzeganie zależności miedzy
formami użytkowania środowiska, stanem ekosystemów i jakością życia społeczeństwa. W praktycznym stosowaniu ekorozwoju chodzi również o wybór priorytetów rozwojowych uwzględniających
zestaw kryteriów ekonomicznych, ekologicznych
i społecznych. W rozwoju zrównoważonym traktujemy środowisko przyrodnicze jako organicznej
całości, które podlega procesom rozwojowym im
ocenianie zmian stanu środowiska poprzez nowy
paradygmat jego wartości jakim jest zachowanie
zdolności ekosystemów do trwałego rozwoju. Ekorozwój w praktyce stosuje się również do przestrze7

8

9

10

11
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Bojarski W. Problemy rozwoju społecznego poszanowaniem
dóbr przyrody, Ossolineum, Wrocław 1988
Dőnhoff i in., Weil sich das Land Anders muss, Ein Manifest
Rowohl Reinbeck.1992
Kozłowski S., Społeczne wzorce zachowań promujące ekologiczny model konsumpcji., „Człowiek i Przyroda”, KUL,
Lublin 1996, nr4
Sachs I., Globalne problemy ekorozwoju.,”Wdrażanie polityki ekorozwojem, mat. Konf. Kraków 1995
Burchard-Dziubińska M., Wdrażanie koncepcji ekorozwoju
przez polskie przedsiębiorstwa przemysłowe, „Wdrażanie
polityki ekorozwoju, ESES i ZN Odział Polski, Kraków 1994

gania ładu przestrzennego i instytucjonalno- politycznego.
Na rysunku przedstawiono zależności pomiędzy
wszystkimi sferami życia i ich wpływem na zrównoważony rozwój. Rozwój zrównoważony jest jak
najdalej idącą koncepcją urządzania i prowadzenia
gospodarki oraz jedyną strategią, która stwarza możliwości powstrzymywania katastrofy ekologicznej.12
Utrzymanie jakości powietrza
Gospodarka wodna
Utrzymanie jakości gleb
Przyroda, krajobraz, ochrona
Zapewnienie zaopatrzenia w energię
Wydajność
Problematyka demograficzna
Gospodarka odpadami

Gospodarowanie zasobami

Zrównoważony rozwój
Produkcja
i usługi
Planowanie przestrzenne
Pozwolenia eksploatacyjne
Zintegrowane podejście do ograniczania zanieczyszczeń
Księgowanie kosztów związanych ze środowiskiem
Postęp techniczny
Polityka dotycząca produktów
Gospodarowanie odpadami

Sterowanie
mobilnością
Informacja,
Oświata,
szkolenie

Planowanie przestrzenne wraz z oceną
Oddziaływania na środowisko
Planowanie infrastruktury
wraz z wyborem środków i ooś
Organizacja ruchu drogowego
Ograniczenie zanieczyszczeń komunikacyjnych

Rys. Zrównoważony rozwój (w modyfikacji własnej)13

Cele rozwoju zrównoważonego
Generalnym celem ekorozwoju jest lepsze zaspokajanie fizycznych i psychicznych potrzeb człowieka poprzez prawidłowe jego oddziaływanie na
środowisko przyrodnicze.
Według F. Capry celami ekorozwoju są następujące rodzaje działań:
• długotrwałe wykorzystanie odnawialnych zasobów naturalnych,
• efektywna eksploatacja nieodnawialnych źródeł
energii,
• utrzymywanie stabilności procesów ekologicznych i ekosystemów,
• ochrona różnorodności genetycznej oraz ogólna
ochrona przyrody,
• zachowanie i polepszanie stanu zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa pracy i dobrobytu.

12

13

Borys T. „Wskaźniki ekorozwoju”Białystok 1999, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko
Kozłowski S. Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
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Zasady ekorozwoju
– rozwoju zrównoważonego
Zasada główna ekorozwoju zwana inaczej zasadą respektowania ekorozwoju – zawiera jednoznaczne ustalenie, że obowiązek ochrony środowiska nie może być traktowany jako pozostający
w konflikcie z interesami gospodarki, stanowi element prawidłowego gospodarowania, a działalność
naruszająca ten obowiązek jest bezwzględnie nielegalna.
Zasada uwzględniania wymogów ochrony środowiska w działalności planistycznej – zakłada,
że planowanie przestrzenne powinno uwzględniać
problemy gospodarowania zasobami środowiska.
Zasada praworządności – każdy przepis prawny powinien być ściśle przestrzegany bez stosowania ustępstw i wyjątków. Zasada ta jest szczególnie
ważna aby nie przekraczać ustalonej prawnie i administracyjnie skali ingerencji w środowisko, nawet
wówczas, gdy użytkownicy skłonni by byli ponieść
ciężar rekompensaty finansowej z tytułu przekroczenia.
Zasada odpowiedzialności sprawcy-zanieczyszczający płaci – oznacza przyjęcie przez zanieczyszczającego środowisko pełnej odpowiedzialności
materialnej za skutki degradacji środowiska. Odpowiedzialność może dotyczyć: każdego obywatela
i każdego gospodarstwa domowego, każdej jednostki organizującej życie obywateli, każdego producenta i usługodawcy.
Zasada likwidacji zanieczyszczeń u źródła – zaleca unikać wytwarzania zanieczyszczeń i stosować
obiegi zamknięte (recykling).
Zasada ekonomizacji – dotyczy wykorzystania mechanizmu rynkowego z zachowaniem niezbędnego interwencjonizmu rynkowego. Zasada ta
kształtuje politykę ekologiczną za pomocą mechanizmów rynkowych poprzez:
• odpowiednie systemy opłat za korzystanie ze
środowiska,
• wprowadzanie preferencyjnych kredytów i subwencji inwestycyjnych,
• stosowanie zróżnicowania podatkowego,
• stosowanie systemu depozytowego,
• wprowadzanie rynku uprawnień,
• wprowadzanie narzutu ekologicznego do paliw.
Zasada regionalizmu- dotyczy trzech obszarów:
obszaru ekologicznego zagrożenia, obszarów o du-

żych walorach przyrodniczych, obszarów pośrednich.
Zasada uspołecznienia- polega na udziale obywateli, grup społecznych i organizacji pozarządowych w całym procesie ochrony i kształtowania
środowiska, przez edukację ekologiczną, budzenie
świadomości ekologicznej oraz budowanie nowej
etyki zachowań wobec środowiska.
Zasada wspólnego rozwiązywania europejskich
i globalnych problemów ochrony środowiska –
oznacza konieczność współpracy międzynarodowej, przestrzeganie konwencji dotyczących ochrony środowiska.
Rozszerzenie zasady „zanieczyszczający płaci”, czyli zanieczyszczający płaci, użytkownik płaci
i ofierze się płaci.
Zasada przezorności – to inaczej strategia minimalizująca najgorszy możliwy wynik. Polega na
ustanowieniu standardów bezpieczeństwa lub stosowaniu zastawów ekologicznych.
Zasada pomocniczości – to zasada decentralizacji. Narzędzia polityki powinien kreśląc najniższy
szczebel decyzyjny14.
CDN
dr Maria Palińska

14

Kozłowski S. Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
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Nasz Włocławek jes

st ciekawy...

Ochrona przyrody
Wiosenne przebudzenie
Wiosna
Naplotkowała sosna
Że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
-Przyjedzie pewno furą…
Jeż się najeżył srodze:
-Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął :
-Ja nie wierzę,
Przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął:
-Wiem coś o tym,
Przyleci samolotem.
Skąd znowu
– Rzekła sroka Ja z niej nie spuszczam oka
I w zeszłym roku w maju
Widziałam ją w tramwaju.
-nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem.
-A ja wam dowiodę,
Że właśnie samochodem.
-Nieprawda bo w karecie!
W karecie? Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Że płynie właśnie łódką!
A wiosna przyszła pieszo .
Już kwiatki za nią spieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią – Witaj wiosno.
(Jan Brzechwa)

Wiosna jest porą roku na którą wszyscy czekamy z utęsknieniem. Początek wiosny to oczywiście bardzo teoretyczna granica, bowiem w każdej
dziedzinie nauki rozpoznać go można według odmiennych zasad. Dla meteorologów i klimatologów
głównym wyznacznikiem jest oczywiście temperatura. Jeśli średnia dobowa mieści się w granicach
od zera do 5 stopni, to mamy przedwiośnie, zaś
jeśli przekracza 5 stopni to jest już termiczna wiosna. Oczywiście początkowo jednego dnia możemy
mieć do czynienia z przedwiośniem, innego z wiosną, a potem na krótko z termiczną zimą, jednak jeśli ocieplenie jest długotrwałe i dodatkowo progno-
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zy nie zapowiadają powrotu zimy, to można ogłosić
nadejście przedwiośnia, a więc wczesnej wiosny.
Cały rok kalendarzowy podzielony jest na pory
roku, które to są wyznaczone według różnych kryteriów. Pory roku – okresy klimatyczne, będące następstwem ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca
i nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity
tego ruchu. Ruch obiegowy Ziemi przy stałym nachyleniu osi obrotu sprawia, że warunki oświetlenia
Ziemi zmieniają się w rytmie rocznym, co pociąga
za sobą zmiany klimatyczne oraz wpływa na wegetację roślin i tryb życia zwierząt. Nauka o wpływie
pór roku na świat roślin i zwierząt to fenologia.
W klimacie umiarkowanym tradycyjnie wyróżnia się cztery pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę,
ale już teraz zaczęto wyróżniać dwie przejściowe
pory roku: przedwiośnie i przedzimie. W innych
strefach klimatycznych może być wyróżniona inna
liczba pór roku np. w strefie klimatów podzwrotnikowych: pora sucha (lato) i pora deszczowa (zima).

Astronomiczne pory roku
Podstawą wyznaczenia dat zmian astronomicznych pór roku jest górowanie Słońca w zenicie nad
równikiem bądź zwrotnikami. Ich występowaniu towarzyszą zmiany długości trwania dnia i nocy. Podział
na pory roku pod względem astronomicznym odbywa
się w następujący sposób (dla półkuli północnej):
3 Wiosna (92 dni i 21 godzin) zaczyna się 20 lub
21 marca (równonoc wiosenna) i trwa do początku lata,
3 Lato (93 dni i 14 godzin) zaczyna się 21 lub 22
czerwca (przesilenie letnie) i trwa do początku
jesieni,
3 Jesień (89 dni i 18 godzin) zaczyna się 22 lub 23
września (równonoc jesienna) i trwa do początku zimy,
3 Zima (89 dni i 1 godzinę) zaczyna się 22 grudnia
(przesilenie zimowe) i trwa do początku wiosny.
Każdy moment zmiany pory roku wyznaczany
jest za pomocą specjalnych obliczeń i obserwacji astronomicznych, i w rzeczywistości co roku
wypada o innej porze dnia, a nawet innego dnia.
W związku z tym np. początek wiosny wypada czasami nie 21 a 20 lub 22. dnia marca. Podobnie jest
z początkiem innych pór roku.

Ochrona przyrody

Meteorologiczne pory roku
Ludzie, a szczególnie klimatolodzy, mają tendencję do uogólniania. I tak często chcemy wiedzieć czy dana pora roku była cieplejsza czy chłodniejsza, suchsza czy wilgotniejsza niż zwykle.
W tym celu należy przyjąć konkretne ramy czasowe
do obliczania średnich statystycznych. Ponieważ
pory termiczne mają „ruchome” daty, nie specjalnie
się do tego nadają. Pory astronomiczne – owszem,
ale i te nie zaczynają się zawsze w tych samych
dniach roku. Dlatego przyjęto(w Polsce), że wyróżniamy 4 pory meteorologiczne.
3 Wiosnę – od 1 marca do 31 maja,
3 Lato – od 1 czerwca do 31 sierpnia,
3 Jesień – od 1 września do 31 listopada,
3 Zimę – od 1 grudnia do 27/28 lutego

Fenologiczne pory roku
dla Europy Środkowej
według J. Sokołowskiej (1980)
Fenologia zajmuje sie związkiem między zmianami w rozwoju roślin i zwierząt a zmianami klimatycznymi zachodzącymi na danym obszarze.
Fenolodzy wyróżniają 8-9 (a czasem nawet 10-12)
pór roku, ponieważ biorą pod uwagę więcej zjawisk przyrodniczych, np. kiełkowanie określonych
roślin, lęgi danych ptaków, zrzucanie liści na zimę.
A jak pięknie brzmią nazwy niektórych z nich, np.
przedzimek, spodzimek, pierwiośnie, złota jesień.
3 początek wiosny – początek topnienia śniegu;
kwitnienie: leszczyna, wierzba iwa, przylaszczka,
3 wczesna wiosna – kwitnienie: mniszek lekarski,
czeremcha zwyczajna; pojawienie się liści: kasztanowiec zwyczajny, brzoza brodawkowata,
3 pełnia wiosny – zazielenienie się lasu liściastego; kwitnienie: kasztanowiec zwyczajny, bez,
3 wczesne lato – kwitnienie: bez lekarski, żyto
ozime,
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3 lato – kwitnienie: lipa; dojrzewanie: bez lekarski, jarząb
pospolity,
3 wczesna jesień – kwitnienie:
wrzos zwyczajny; dojrzewanie: kasztanowiec zwyczajny,
borówka brusznica,
3 jesień – zmiana barwy i opadanie liści,
3 zima – okres spoczynku roślin – przerwa w wegetacji.
Temat wiosny w przyrodzie
wraca co roku jak bumerang
z jej nastaniem i za każdym razem budzi w nas miłe skojarzenia i emocje. Może to za sprawą
dłuższych dni po długiej zimie,
może dzięki cieplejszym promieniom słońca, a może za sprawą
samego zainteresowania tym co
dzieje się właśnie w przyrodzie
i naszych poszukiwań zwiastunów wiosny. Wiosna to okres,
w którym w przyrodzie odbywa
się wiele: trwają powroty ptaków, odbywają się toki, zajmowane są terytoria, składane są
jaja, na świat przychodzą młode,
zimujące u nas zwierzęta budzą
się z zimowego snu i hibernacji,
kwitną pierwsze kwiaty, słowem
przyroda budzi się do życia po
zimowej nostalgii.
Generalnie gdy ktoś nas zapyta o pory roku bez zastanowienia wymieniamy: wiosna, lato,
jesień, zima. Fenolodzy wyróżniają ich więcej. Wiosnę dzielą
na przedwiośnie, pierwiośnie
i pełnię wiosny.

Przedwiośnie
Okres przedwiośnia, w odróżnieniu od przedzimia, charakteryzuje się wieloma intensywnymi przemianami w przyrodzie.
Z powodu trwale utrzymujących
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Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis Mill.)

Temperatury progowe klimatogenicznych pór roku
w Polsce według Romera
(Okres wegetacyjny wyszczególniono na zielono)

Pory roku

Średnia dobowa temperatura 0C

zima

≤ 0 °C

przedwiośnie

0 °C do 5 °C

wiosna

5 °C do 15 °C

lato

≥ 15 °C

jesień

5 °C do 15 °C

przedzimie

0 °C do 5 °C

zima

≤ 0 °C

Temperatury progowe klimatogenicznych pór roku
w Polsce według IMiGW
Pory roku

Średnia dobowa temperatura 0C

zima

≤ 0 °C

przedwiośnie

0 °C do 5 °C

wiosna

5 °C do 15 °C

przedlecie

10 °C do 15 °C

lato

≥ 15 °C

polecie

10 °C do 15 °C

jesień

5 °C do 10 °C

przedzimie

0 °C do 5 °C

zima

≤ 0 °C

Ochrona przyrody
się dodatnich temperatur powietrza następuje topporzekadła ludowe w marcu jak w garncu i kwienienie pokrywy śnieżnej i lodu. Następuje to od
cień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.
góry, przy zamarzniętym gruncie, a także zamarPrzedwiośnie to zaranie wiosny. Na rozmarznięzniętych niektórych zbiornikach i ciekach wodtych łęgach zakwitły zawilce, w buczynach przynych. Woda z roztopów spływa głównie do cieków
laszczki, w borach sosnowych – sasanki. Alergicy
i zbiorników wodnych, a tylko w małym stopniu
zaczęli narzekać na pyłki kwitnącej leszczyny i olzwiększa wilgotność pól uprawnych. Jest również
szy. Zakwitły też modrzewie, wierzby i tarniny oraz
przyczyną wylewów i powodzi wiosennych (nadforsycje.
miar wody i zatory lodowe). Przedwiośnie następuPrzedwiośnie objawia się kwitnieniem geofitów
je, gdy temperatura powietrza waha się miedzy 0 a 5
(roślin ziemnopączkowych, zimujących w postaci
stopni Celcjusza i trwa mniej więcej do pierwszej
bulw, kłączy, cebulek i korzeni, gdzie też zgromadekady kwietnia. Przedwiośnie charakteryzuje się
dzone są zapasy pokarmowe) w pierwszej kolejnodość dużą zmiennością pogody,
co ma swoje odzwierciedlenie
w przysłowiu ludowy „w marcu
jak w garncu” i uważane jest za
początek wegetacji. Jego znamiona to coraz dłużysz dzień,
pojaw pierwszych roślin zielnych
oraz „ruszenie soków” w roślinach wieloletnich. Okres przedwiośnia jest okresem wschodów
pierwszych roślin zielonych oraz
budzenia się soków w roślinach
wieloletnich. Dla roślin rocznych
i dwuletnich niebezpieczne są
wtedy przymrozki – gdy za dnia
jest ciepło, a w nocy przychodzi z powrotem zamrożenie powierzchni ziemi. Jest to również
Mniszek lekarski (Taraxacum officinale)
okres niebezpieczny dla roślin
o zdrewniałych pniach, gdyż z powodu różnicy
ści takich jak śnieżyczka przebiśnieg, czy krokutemperatur zaczynają przedwcześnie krążyć soki
sy w naszych ogrodach, następnie ziarnopłonów
w ich częściach nadziemnych przy ciągle jeszwiosennych i zawilców gajowych. Kwitnie także
cze zamarzniętej części podziemnej (stąd bielenie
nektarodajny wawrzynek wilczełyko, którego silna
drzew owocowych w sadach w celu ochrony przez
woń kwiatów wabi pierwsze owady. Cała roślina,
nagrzewającym je ostrym wiosennym słońcem, a co
ze względu na obecność toksycznych związków –
za tym idzie w celu spowolnienia budzenia się tych
darfiny i mezereiny, od których pochodzi łacińska
roślin do życia). Przedwiośnie charakteryzuje się
nazwa tego krzewu Daphne mezereum L., jest silnie
dość dużymi zmianami temperatur pomiędzy dniem
trująca. Wzdłuż leśnych potoków w lasach bukoi nocą w przypowierzchniowej części ziemi oraz
wych, głównie w górach, ale także na niżu, kwitnie
w powietrzu, gdyż dzień jest już długi, Słońce stoi
lepiężnik biały, miododajna roślina o grubych pęwysoko na niebie i mocno grzeje, występuje mało
dach i kwiatach biało-seledynowych. Na poboczach
dni z dużym zachmurzeniem, a powierzchnia grunleśnych dróg i nad rowami kwitnie na żółto podbiał
tu jest odsłonięta zarówno poprzez brak okrywy
pospolity. Dopełnieniem barw wczesnowiosennych
roślin zielonych, jak i brak liści krzewów i drzew.
kwiatów są kwitnące błękitem przylaszczki pospoDla przedwiośnia charakterystyczna jest również inlite oraz od ciemnoróżowych po niebieskie kwiaty
tensywna zmienność pogodowa (np. jednocześnie
miodunki plamistej. Poza tym kwitną leśne drzewa:
pada deszcz i świeci słońce), czego przejawem są
leszczyna (niekiedy już w lutym) i olsza czarna.
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Ich kwiatostany to długie, zwisające „kotki”. Szarość lasu ożywa zielenią porastających korę drzew
mchów, niedługo łanami pojawią się kwitnące zawilce, kokoryczki, szczawiki i wiele innych.

owada) biedronki, żuki i niektóre motyle, jak choćby nazywany „zwiastunem wiosny” – latolistek cytrynek.
Bytujące w lasach ssaki, jak jelenie, daniele
i sarny zmieniają szatę (futra) z zimowego na letnie
i w tym czasie pozostawiają mnóstwo śladów w postaci zgubionej sierści. Byki jelenie i daniele zrzucają noszone z dumą poroże. W marcu rodzą się
też młode zajączki, tzw. marczaki, a także często
młode dziki, zwane w gwarze łowieckiej pasiakami.

Pierwiośnie

Bocian biały (Ciconia ciconia)

W świecie zwierząt trwają wiosenne gody, tokują cietrzewie, jarząbki i żurawie. Na niebie możemy
zobaczyć klucze powracających gęsi, żurawi, bocianów, wysoko w górze nad polami uwijają się pracowite skowronki, a jaskółki znowu będą zwiastować
nam deszcz. Zaczyna się ruch w gniazdach
ptaków – samice składają jaja. Dla przesądnych pierwsze wiosenne „kuku” to zwiastun
finansowego powodzenia lub niepowodzenia w danym roku. Wędrując po lesie słyszymy uporczywe dudnienie dzięciołów w pnie
drzew i wesołe trele sikorek, które właśnie
odbywają swoje gody. Z ptaków które odleciały jesienią wróciły już żurawie, gęsi, myszołowy i skowronki. Niektóre ptaki, z tych
które nie odleciały od nas na zimę, w tym
okresie przystępują już do lęgów. Można wymienić tu chociażby kruki i puszczyki.
Pojawiają się pierwsze owady – zimujące w postaci doskonałej (czyli dorosłego
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Po przedwiośniu następuje pierwiośnie, czyli
czas, gdy kwitnąca przyroda zaczyna w pełni cieszyć nasze oczy. To czas kwitnienia pierwiosnków,
kaczeńców, borówek, porzeczek i poziomek. Łąki
stają się zielono-żółte za sprawą wszędobylskich
jaskrów (tam, gdzie mokro) lub mleczy (tam, gdzie
bardziej sucho). Głogi okrywają się białym kwieciem. Drzewa zaś zaczynają się zielenić, wreszcie
widzimy pierwsze listki brzóz, dębów i lip. Najwcześniej wyprowadza lęgi zimorodek, który już
w lutym zaczął budować gniazdo w ziemnej norze.
Teraz jaja składają myszołowy, bociany, orliki. Cietrzewie składają jaja w gnieździe zbudowanym na
ziemi, ukrytym w podszycie. Kocą się rysie, łasice
i tchórze, a jelenie i sarny znowu przybierają letnią,
bardziej brązowopłową szatę. W ciepłe, słoneczne
dni zobaczymy ruch w mrowisku, robotnice wychodzą, żeby ogrzać się na słońcu. Tak samo wygrzewają się na piasku lub kamieniach nasze nieliczne
jaszczurki: zwinka i żyworodna. Także pszczoły
wylatują już z uli. Może nie powinniśmy cieszyć się

Knieć błotna (Caltha palustris L.)

Ochrona przyrody
na ich widok, bo przysłowie mówi: „Jeśli w kwietniu pszczoły latają, długie chłody zapowiadają”.

Pełnia wiosny
Maj to czas prawdziwej eksplozji w świecie
roślin. Kwitną drzewa, które wcześniej rozwinęły
pierwsze liście, np. kasztanowce, lilaki (bzy) czy
dęby szypułkowe. Kwitną także sosny, klony, jawory, jarząby. W runie leśnym rozwinęły pąki mącznica, bagno, żarnowiec i oczywiście konwalie majowe. Na mokrych łąkach obsypane białym kwieciem
czeremchy rozsiewają swój czarowny zapach. Wieczorami treluje słowik. Z sadzawek i strumyków dolatuje kumkanie żab. Z wysokich traw, trzcinowisk,
zarośli dobiegają odgłosy ptaków trelujących zalotnie, żeby przywabić samice. W norach zimorodków
wykluwają się już pisklęta, a inne, nie tak ranne
ptaszki, np. cietrzewie czy szpaki, dopiero składają
jaja. Na przełomie maja i czerwca rodzą się młode
sarny, jelenie, łosie i żubry.
A to niektóre przyrodnicze symptomy wiosny:

Nazwa „szczawik” pochodzi od kwasu szczawiowego, który ta roślina zawiera. Spożywany
w dużych ilościach może mieć właściwości toksyczne, ale dawniej z liści przyrządzano sałatki,
zupy i napoje orzeźwiające. Szczawik był stosowany w medycynie ludowej: jego liście tłuczono,
miażdżono i przykładano na rany. Natomiast w stanach zapalnych dziąseł, żuto świeże liście. Szczawik zawiera dużo witaminy C.

Śledziennica skrętolistna
Roślina ta występuje w miejscach wilgotnych,
na brzegu cieków wodnych. Łatwo ją rozpoznać po
liściach, które w pobliżu kwiatów na górze łodygi
są żółte. Natomiast jej kwiaty są niepozorne i bardzo drobne, widoczne dopiero po dłuższym dokładnym przyglądaniu się. Sięga do wysokości ok.
20 cm. Kwitnie od marca do maja, jest jedną z najwcześniej zakwitających krajowych roślin wiosennych. Ciekawostką jest fakt ze jest nie tylko rośliną
samopylną ale zapylaną przez ślimaki. Natomiast

Szczawik zajęczy
Jego bardzo charakterystyczne liście trójlistkowe spotkamy
powszechnie gdy tylko zacznie
topnieć śnieg. Ze względu na
swój wygląd jest często nazywany mylnie koniczyną. Kwiaty o barwie białej pojawiają się
w kwietniu i utrzymują do maja.
Aby obserwować tą roślinę musimy pochylić się i szukać jej
wśród ściółki, gdyż jest mała, jej
wielkość to tylko 8-15 cm. Za to
występuje licznie tworząc na danym terenie całe kobierce.
Preferuje gleby lekko kwaśne
i miejsca bardzo cieniste. Jest roDyptam jesionolistny (Dictamnus albus L.)
śliną cieniolubną, wystarcza jej
nawet odrobina światła słonecznego. Jej liście są
jej owoce rozsiewa woda. Nazwa śledziennica wybardzo wrażliwe na działanie promieni słoneczwodzi się od tego że dawniej w medycynie ludowej
nych dlatego przy silnym nasłonecznieniu składają
stosowano ją do leczenia chorób śledziony. Natosię jak parasol wzdłuż nerwu głównego. Również
miast jej nazwa łacińska pochodzi od nazwy „chryw nocy są złożone. Zjawisko to zwane jest „snem
zo” co oznacza dosłownie złoto, gdyż rodzina ta
roślin” i przyczynia się do regulacji wyparowywawidziana z daleka mieni się barwami złota.
nia wody przez roślinę.

23

Ochrona przyrody
ju podziemnego korzenia. Kwiaty zawilca zapylane
są przez owady a nasiona roznoszone przez mrówki. Nie posiada miodników ale ze względu na dużą
produkcję pyłku kwiatowego stanowi ważne źródło
pokarmu dla owadów.

Żaba trawna (Rana temporaria)

Zawilec gajowy
Zawilce wczesną wiosną w okresie od marca do
maja tworzą w lesie biało-zielone kobierce. Zawilce zaczynają zakwitać w marcu, najsilniejsze kwitnienie następuje w kwietniu i kończy się w maju.
Po wydaniu owoców liście zawilców pozostają widoczne w runie leśnym jeszcze do lata. Wysokość
pojedynczej rośliny to ok. 25 cm. Zawilec to tzw.
geofit czyli roślina, która wykorzystuje nagromadzone w kłączu pod ziemią substancje pokarmowe. By
móc właściwie wykorzystać krótki okres wiosenny,
gdy na drzewach brak liści, a do dna lasu dociera
wiele światła rośliny muszą szybko wypuścić liście,
zakwitnąć i zawiązać owoce. Udaje się im to dzięki
substancjom odżywczym zgromadzonym podczas
poprzedniego sezonu właśnie w kłączu czyli rodza-

Zawilec żółty (Anemone ranunculoides L.)

Wawrzynek wilczełyko
Wawrzynek to krzew do wysokości 1m. Charakterystyczna cechą jest fakt że wawrzynek kwitnie
przed rozwojem liści w końcu lutego lub w marcu.
Kwiaty różowe, zebrane w gęste grona, intensywnie
pachnące. Lancetowate liście, skupione w pęczki,
zrzuca na zimę. W czerwcu i lipcu dojrzewają jaskrawoczerwone, lśniące owoce, wielkości ziarna
grochu, na których chętnie żerują ptaki. Jagody te
należą do pestkowców i obok kory są najbardziej
trującą częścią rośliny. Wawrzynki są często niszczone przez
ludzi którzy obłamują kwitnące
gałązki lub wykopują całe krzewy do domowych ogródków.
Wawrzynek jest pod ochroną gatunkową.

Fiołek leśny

Zawilec gajowy (Anemone nemorosa L.)
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Roślina znana i rozpoznawana przez wszystkich. Jej wysokość do 25 cm. Kwiaty fioletowe,
posiadają ostrogę koloru fioletowego. Kwitnie od kwietnia do
czerwca. Bezwonne kwiaty zapylają pszczoły, zwabione barwnymi kwiatami i nektarem zbierającym się w ostrodze.

Ochrona przyrody
przysmakiem mrówek i zachęca
je do przemieszczania nasion
w kierunku mrowiska.

Przylaszczka pospolita
Kwitnie w zależności od pogody od marca do maja. Ma
piękne kwiaty niebiesko-fioletowe. Rośnie w lasach i zaroślach
głównie na podłożu wapiennym.
Preferuje stanowiska cieniste
o dużej wilgotności. Roślinę łatwo rozpoznać nawet gdy nie
kwitnie po charakterystycznych
trójklapowych liściach. Nasiona
przylaszczki to orzeszki z niewielkim białym wyrostkiem naCzosnek niedziwiedzi (Allium ursinum L.)
zwanym elajosomem- zawiera
on substancje tłuszczowe któNasiona w klapach specjalnej torebki, które po
re są chętnie zjadane przez mrówki a przy okazji
dojrzeniu nasion wysychają i wyginają się wyrzuroznoszą one te nasiona tworząc nowe stanowiska.
cając nasiona na odległość kilku metrów. NasioPrzylaszczka znajduje się pod ochroną .
na przystosowane są także do rozsiewania przez
mrówki w taki sposób ze posiadają na swoim końcu substancje tłuszczowa (tzw. elajosom) który jest

Bocian biały (Ciconia ciconia)

Konwalia majowa (Convallaria majalis L.)

Żaba trawna (Rana temporaria)
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Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)

Wszystkie opisane rośliny wiosenne wykorzystują czas, aby zakwitnąć przed rozwojem liści drzew i wykorzystać dogodne warunki do swojego rozwoju. Dzięki temu wiosenny las pełen jest różnorodnych barw
a wiosna uznana jest za najpiękniejszą porę roku,
Tekst i fotografie: Mariola Modrzejewska

PGK Saniko
działa dla miasta i regionu
oraz edukuje ekologicznie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Saniko” od ponad
20 lat świadczy usługi w zakresie
utrzymania czystości i porządku we Włocławku oraz gminach
ościennych. Spółka realizując
zapisy umów przetargowych
zawartych zgodnie z zapisami
Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach prowadzi
następujące działania: odbiór od-
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padów komunalnych, selektywną
zbiórkę odpadów opakowaniowych, pobudowlanych i wielkogabarytowych oraz odbiór
odpadów
biodegradowalnych.
Zgodnie z zapisami umowy zawartej z włocławskim Ratuszem
spółka prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miasta Włocławek do
którego mieszkańcy bezpłatnie

dostarczać mogą odpady problemowe powstające w gospodarstwach domowych. Saniko
prowadzi również Biuro Obsługi
Klienta, w którym mieszkańcy
załatwić mogą wszelkie sprawy
związane z odbiorem odpadów
oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat gospodarowania
odpadami. Warto podkreślić, że
wychodząc naprzeciw zapotrze-

Ochrona środowiska

Zwiedzanie RZUOK w Machnaczu

bowaniu klientów godziny pracy
Biura Obsługi Klienta zostały wydłużone. W chwili obecnej kasa
w PGK Saniko czynna jest od
godziny 7.00 do 17.00. Spółka
zarządza również Regionalnym
Zakładem Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w miejscowości
Machnacz, który zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2012 – 2017 pełni funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Oznacza to, że do RIPOK
w Machnaczu dostarczane są
odpady pochodzące z terenu powiatów włocławskiego i radziejowskiego. Przypomnijmy, że na
mocy umowy przetargowej PGK
Saniko świadczy również usługi
w zakresie letniego oraz zimowego utrzymania ulic i placów na
terenie Włocławka.
Oprócz działalności statutowej PGK „Saniko” podejmuje również szereg dodatkowych
działań proekologicznych na
rzecz edukacji mieszkańców
w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony środo-

wiska. Spółka od lat w ramach
współpracy
z
włocławskim
Urzędem Miasta oraz z urzędami gmin sąsiednich umożliwia
placówkom oświatowym oraz
jednostkom
samorządowym
zwiedzanie Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu. Do
współpracy chętnie zapraszamy
wszystkie placówki oświatowe.
Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z PGK Saniko. Numery kontaktowe znaleźć
można na stronie www.saniko.
com.pl
Wizyta zawsze odbywa się
pod opieką pracowników PGK
„Saniko”, którzy posiadają szeroką wiedzę w tematyce gospodarowania odpadami i zapewniają
najlepszą pomoc merytoryczną
w tym zakresie. Zwiedzający zakład zapoznają się ze sposobami
gospodarki odpadami na terenie
RZUOK i stosowaną w nim technologią. Począwszy od miejsca,
w którym odpady dostarczone
z miasta i regionu trafiają na linię
segregacyjną, przez sito bębnowe, kabinę sortowniczą, aż do
miejsca w którym magazynowa-

ne są wysegregowane surowce
wtórne. Goście mają też możliwość zapoznania się z technologią odzysku i unieszkodliwiania odpadów organicznych oraz
z systemem odzysku i wykorzystania biogazu składowiskowego.
Poznają również proces produkcji energii elektrycznej i cieplnej na bazie pozyskiwanego ze
składowiska odpadów biogazu.
Zwiedzający obejrzeć mogą także tunele foliowe, ogrzewane
wytwarzaną w RZUOK energią
cieplną, w których uprawiane są
rośliny ozdobne. Zapoznanie się
odwiedzających zakład ze stosowaną w nim technologią pozwala mieszkańcom zrozumieć
jak istotną częścią systemu gospodarki odpadami jest dualna
oraz selektywna zbiórka odpadów i jak duży wpływ na odzysk
surowców wtórnych i ich jakość
mają sami mieszkańcy. Edukacja w zakresie segregacji odpadów ma niebagatelne znaczenie
w kontekście gospodarki odpadami. Każda z gmin zobligowana
jest przez Ustawę o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
do osiągania założonych przez
Unię Europejską poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych.
Wymagany poziom recyklingu odpadów opakowaniowych
dla gmin w kolejnych latach wyniesie:
2017 rok – 20%,
2018 rok – 30%
2019 rok – 40%
2020 rok – 50%
Z powyższego zestawienia
widać, że w kolejnych latach wyznaczone do osiągnięcia poziomy odzysku będą szybko rosnąć
i niebagatelną rolę w systemie
gospodarki odpadami odgrywać
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Uczniowie segregują śmieci podczas zajęć ekologicznych

będą mieszkańcy, którzy segregując śmieci znacząco przyczyniają się do polepszenia jakości
i powiększenia ilości odzyskiwanych surowców wtórnych. Stąd
tak duża konieczność ekologicznego edukowania mieszkańców.
Edukację najlepiej zaczynać od
najmłodszych lat toteż lwią część
beneficjentów
prowadzonych

przez PGK Saniko zajęć stanowią
uczniowie włocławskich placówek.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom placówek oświatowych, spółka prowadzi na terenie
szkół i innych instytucji prezentacje dotyczące sposobów gospodarowania odpadami, selektywnej zbiórki odpadów, odzysku

i wykorzystania biogazu składowiskowego oraz prowadzonych przez PGK Saniko działań
proekologicznych.
Uczestnicy
podczas takich spotkań oprócz
wiedzy czysto teoretycznej mogą
uczestniczyć w ćwiczeniach
praktycznych podczas których
weryfikują swoją wiedze nt. segregacji odpadów. Podczas tych
prezentacji uczniowie otrzymują
również specjalnie opracowane materiały informacyjno-edukacyjne dzięki którym zdobytą
wiedzę, mogą przekazać w swoich domach. Dodatkowo Spółka
współpracuje z Włocławskim
Centrum Edukacji Ekologicznej.
Aktywnie uczestnicząc w edukacji młodzieży oraz promując ideę
segregacji odpadów PGK Saniko
wpisuje się w działania władz
miasta ukierunkowane na poprawę czystości i porządku we Włocławku.
inż. Krzysztof Szaradowski

Niedostatki ochrony prawa autorskiego
w systemie ochrony własności intelektualnej
Joanna Sylwia Kierzkowska
doktor nauk prawnych
Gdańska Szkoła Wyższa
Bydgoska Szkoła Wyższa
System ochrony własności intelektualnej w Polsce jest dość skomplikowany. Brakuje jasnych i jednolitych norm prawnych, które mogłyby w sposób
nie budzący wątpliwości chronić podmioty uprawnione do ochrony. Zdawać by się mogło, iż pewne niedostatki są regułą polskiego prawa, bowiem
w wielu przedmiotowych zakresach prawa materialnego od lat są ugruntowane przepisy prawne
a praktyka pokazuje, że znacząca ich cześć nie jest
egzekwowana. Przyczyny są różne od braku narzę-
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dzi do ich egzekucji, poprzez brak odpowiednich
organów nadzorczych i kontrolnych, aż do braku
fizycznych możliwości realizacji norm ustawowych. Czynnikiem, który wpływa na brak wytworzenia odpowiednich mechanizmów ochronnych
i wzorców do naśladowania jest ogólne przyzwolenie społeczne i co najgorsze także instytucjonalne na łamanie przepisów. Problem ten nie pomija
ochrony własności intelektualnej, w tym prawa
autorskiego. Dlatego, warto sprawdzić jak wyglą-
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da zakres prawny w badanej dziedzinie i na ile on
chroni podmioty prawa autorskiego? Odpowiedź na
to pytanie wymaga dokonania gruntownej analizy
genezy prawa międzynarodowego (w tym unijnego) i polskiego oraz zbadanie aktualnych przepisów
prawnych. Dla oceny prawa autorskiego ważnym
jest uzyskanie odpowiedzi, na pytanie – jak skonstruowany jest system prawa w zakresie ochrony
własności intelektualnej? Istotą badanego problemu
jest także wskazanie – gdzie w systemie ochrony
własności intelektualnej znajduje się ochrona prawa
autorskiego?
Geneza prawa ochrony własności intelektualnej wiedzie ku konwencji paryskiej podpisanej już
w 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, która
została ratyfikowana przez Polskę po Akcie sztokholmskim (z 1967 r.), czyli aż w 1975 r. (choć pierwsze założenia ratyfikowano już w 1931 r.). Drugi akt
rangi międzynarodowej chroniący twórców podpisany był trzy lata później, czyli w roku 1986. Konwencja berneńska o ochronie dział literackich i artystycznych ratyfikowana była przez Polskę dopiero
w 1990 r.[1] Wewnętrzne prawo krajowe od lat nie
posiadało jednolitego aktu chroniącego własność
intelektualną. Ochroną prawa autorskiego zajął się
ustawodawca stosunkowo szybko, bo już w 1926
roku. Wtedy to podjęto ustawę z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim [2]. Zmiana ustroju
zaowocowała nowym akty w tym względzie, czyli ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim [3]. Odrębne akty prawne regulowały kwestię ochrony wynalazków i znaków towarowych.
Tu pierwszymi aktami były: ustawa z dnia 31 maja
1962 r. Prawo wynalazcze [4], zastąpione ustawą
z dnia 29 października 1972 r. o wynalazczości [5]
oraz ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych [6].
Dalsze rozważnie na temat ochrony własności
intelektualnej nakazują przenieść się na grunt prawa cywilnego. Bowiem, jedynie tu można poszukać
genetycznych uwarunkowań prawnych w zakresie
„własności”. Własność jako najważniejsze „prawo
rzeczowe” na tle badanego aspektu ochrony musi
być rozpatrywana zgodnie z kanonami wywodzącymi się już z prawa rzymskiego, czyli z uwzględnieniem: 1) prawa do posiadania, 2) prawa do
korzystania 3) prawa do pobierania pożytków.
W prawie polskim „własności” łączy się z pojęciem
„rzeczy”. Zgodnie z art.140 Kodeksu cywilnego
„właściciel może (…) korzystać z rzeczy zgodnie

ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy…” [7] Łączenie prawa
do rzeczy z prawem do „własności intelektualnej”
bywa w praktyce bardzo trudne z uwagi na to, iż
własność intelektualna niejednokrotnie bywa niezmaterializowana, gdyż jest wytworem ludzkiego intelektu. Ochrona ta jest trudna chociażby ze
względu na konflikt interesów. Przenosząc rozważania na grunt przepisów konstytucji okazuje się, że
takie rozbieżności daje, dla przykładu, art. 64 chroniący własność – „każdy ma prawo do własności”
w zestawieniu ze swobodą pozyskiwania informacji wynikającą z art. 54 ustawy zasadniczej, gdzie
„każdemu zapewnia się wolność (…) pozyskiwania
i rozpowszechniania informacji” [8]
W prawie polskim ochrona własności intelektualnej nie jest skodyfikowana. Niesie to za sobą
trudności natury praktycznej. Trudniej bowiem, dokonywać analizy prawnej w jednym zakresie, kiedy jest ona podzielona na wiele aktów prawnych.
Dla badanej materii charakterystycznym jest swoista
„dwutorowość” przepisów prawnych. Z jednej strony – normy zawarte w ustawie z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej [9] a z drugiej – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [10].
Przedmiotem prawa autorskiego jest „każdy”
przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór), czyli „każdy utwór” indywidualny
(art. 1) [10]. Ustawodawca uznał, iż chodzi mu
szczególnie o utwory: „wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi”. Do
tego katalogu włączył utwory „literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy
komputerowe” . Poza tym, przedmiotem prawa
autorskiego są utwory: „ plastyczne, fotograficzne,
lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne,
sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne [oraz] audiowizualne (w tym filmowe)” (art.
1 ust. 2). Z kolei, ustawa w art. 4 normuje katalog
wyłączeń przedmiotowych, uznając iż utworem
nie są: akty normatywne (np. Konstytucja, ustawa,
rozporządzenie itd.); urzędowe projekty aktów normatywnych; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub
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ochronne oraz proste informacje prasowe [10]. Objęte ochroną są „sposoby wyrażania” utworu. Do
zakresu wyłączeń wpisano także „idee, procedury,
metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne” (art. 1 ust. 2 1). Ochronie podlegają także
„utwory” niedokończone (art.1 ust.3).
Pod względem podmiotowym ochronie prawa autorskiego, podlega „twórca” (art. 1 ust.4 oraz
art. 8). Ustawa uniezależnia prawo ochrony własności intelektualnej twórcy na mocy prawa autorskiego
od „spełnienia jakichkolwiek formalności”. Oznacza to, iż twórca chroniony jest z mocy prawa. Zatem treść art. 2 odnosząca się do „opracowania cudzego utworu” (szczególnie tłumaczenia, przeróbki,
adaptacji) jest przedmiotem prawa autorskiego „bez
uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego”.
Czyli opracowanie utworu na podstawie wcześniej
już istniejącego nawet gdy jego treść zostanie „poprzerabiana” musi wskazywać autora pierwotnego.
Korzystanie z prawa autorskiego w zakresie polskiego prawa łączy się z kategoriami: 1) korzystania przez uprawnionego; 2) korzystanie za zgodą
uprawnionego; 3) korzystanie (legalnego) bez zgody
uprawnionego. Ustawodawca w art. 16 określił także pewnego rodzaju „więź twórcy z utworem” polegającą na ochronie „nieograniczonej w czasie” oraz
„niepodlegającej zrzeczeniu się lub zbyciu”. Chodzi tu miedzy innymi o prawo do autorstwa utworu,
oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo. Są to
tak zwane „ autorskie prawa osobiste”.
Zgodnie z powyższym podziałem, ustawa
w art. 17 stanowi, iż „… twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania
nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”. W ten sposób ustawodawca unormował jedno z „autorskich
praw majątkowych”. Poza wyłącznym korzystaniem
przez uprawnionego pozostaje „korzystanie z bazy
danych”, gdzie „opracowanie lub zwielokrotnianie
bazy danych spełniającej cechy utworu, dokonane
przez legalnego użytkownika” nie wymaga zgody
autora.
Na mocy ustawy twórca i jego spadkobiercy
korzystają z praw majątkowych. Korzyści płyną
z utrwalenia i zwielokrotniania utworu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Technika reprograficzną jest powielanie dokumentów, rysunków, map

30

np. metodami małej poligrafii, mikrofilmowanie,
fotografowanie. Dzisiaj najczęściej chodzi o kserokopiowanie np. książek (w tym o tematyce przyrodniczej i środowiskowej). Jednak w tym względzie przepisy były „martwe”, bowiem brakowało
narzędzi egzekucji praw majątkowych z takiego
sposobu rozpowszechniania egzemplarzy (pomimo
obowiązku). Trudno aby przy każdej kserokopiarce
stał sam twórca dzieł pilnujący swoich praw. Z kolei zapis magnetyczny i cyfrowy trzeba rozumieć
jako zapis dźwięku, obrazu i danych (np. na twardym dysku, płycie CD). Obecnie najczęściej, chodzi o kopiowanie plików z muzyką i filmami (także
przyrodniczymi). Twórca może korzystać, z obrotu
oryginałem albo egzemplarzami utworu, na którym
go utrwalono (chodzi też o korzystanie z wprowadzenia tych egzemplarzy do obrotu, użyczenie tego
utworu lub najem oryginału albo egzemplarzy). Korzystanie przez twórcę z praw majątkowych niesie
dla niego uprawnienie do korzyści z rozpowszechniania utworu. Chodzi tu o publiczne wykonywanie, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz
nadawanie i reemitowanie (przez inny podmiot niż
pierwotnie emitujący) oraz publiczne udostępniania utworu (w taki sposób aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym). Narzędziem ochrony „autorskiego prawa
majątkowego” są „opłaty” za korzystania z utworu,
pobierane od wskazanych w ustawie podmiotów
np. producentów i importerów magnetofonów, magnetowidów, kserokopiarek, skanerów a nawet czystych nośników służących do utrwalania. Określony procentowo udział w zyskach powinien trafiać
do twórców i jego spadkobierców „w przypadku
dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych
egzemplarzy” utworu „plastycznego lub fotograficznego” (art. 19). Art. 20 1 ust.1 rozszerzył krąg
podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłat
„prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich…”
Ustawa określa także przepisy w zakresie tzw.
„dozwolonego użytku”, czyli zezwalającego na legalne korzystanie z utworu bez zgody jego twórcy
(uprawnionego). W doktrynie instytucja „dozwolonego użytku” niekiedy nazywana jest „licencją
ustawową”, dzieląc ją na: 1) dozwolony użytek prywatny 2) dozwolony użytek publiczny. Dozwolony
użytek pozwala na wszelkie wykorzystania utworów dla celów osobistych (chodzi tylko o utwory
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wcześniej rozpowszechnione). W pewnym sensie instytucja ta skupia sprzeczne interesy: twórców i ich odbiorców. Dozwolony użytek prywatny
przysługuje osobom pozostającym w związku osobistym [z twórcą]. Zgodnie z art. 23 ust.2 chodzi
o pozostających w związku: „pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego”. „Wolno
w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać
rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty
większych utworów w podręcznikach, wypisach
i antologiach” (art. 27 1), za wyjątkiem baz danych
(art. 30 1).
Dozwolony użytek publiczny ma postać głównie: 1) możliwości podawania informacji w prasie,
radiu i telewizji - krótkich wyciągów i streszczeń
utworów już rozpowszechnionych (art. 25); 2) korzystania z fragmentów przemówień politycznych
i mów na publicznych rozprawach, wykładach
i kazaniach (art. 26 1) 3) korzystania z utworu dla
celów dydaktycznych, oświatowych, naukowych
lub dokumentacyjnych (art.27-30 ); 4) korzystania
z utworów na potrzeby parodii, pastiszu, karykatury; 5) korzystania z utworu dla uświetnienia wydarzeń publicznych i ceremonii religijnych (art. 31).
Dozwolony użytek publiczny ma także postać korzystania z utworu w celu propagowania utworów
plastycznych (art.32 ). Wolno rozpowszechniać
w encyklopediach i atlasach opublikowane utwory plastyczne i fotograficzne (art. 33 pkt. 3). Ustawa zezwala na korzystanie z utworów w innych
celach, w tym poprawy położenia osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwa publicznego, reklamy
publiczne dostępnej wystawy. Korzystać z utworu
można także związku z prezentacją lub naprawą
sprzętu, dla odbudowy lub remontu obiektu budowlanego (z jego rysunku bądź planu). Na mocy
art. 35 ustawodawca chroni twórcę wskazując,
iż nie można „naruszać normalnego korzystania
z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy”.
Prawo od 2015 r. reguluje także kwestie „dozwolonego użytku z utworów osieroconych” z uwagi
na brak możliwości ustalenia podmiotów uprawnionych (art. 355). Przepisy te są konsekwencją konieczności implementacji dyrektyw unijnych. Jedną z nich jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r.,
która poświęcona jest m.in. statusowi dzieł osieroconych [11]. Główna zmiana w polskich przepisach
polegała na pozwoleniu na korzystanie z utworów
osieroconych przez archiwa, instytucje oświatowe

i instytucje kultury w celach takich jak zachowanie,
odnawianie i udostępnianie w celach kulturalnych
i edukacyjnych. W zakresie tzw. utworów out-of-commerce, określonych w prawie polskim jako „
utwory niedostępne w obrocie handlowym”, czyli niedostępne na rynku. Mowa jest o książkach,
dziennikach, czasopismach i innych utworach opublikowanych drukiem. Dzięki nowym przepisom
(art. 3510 – art. 3512 ), instytucje takie jak archiwa,
instytucje oświatowe, uczelnie, jednostki naukowe
będą mogły tego rodzaju pozycje zwielokrotniać
oraz udostępniać za pomocą Internet a ich rejestry
stają się jawne.
Reasumując, instytucja korzystania z utworu
bez zgody twórcy nie dotyczy (czyli zgoda jest konieczna), kiedy chodzi dla przykładu o: 1) korzystanie z programów komputerowych; 2) prowadzenie działalność gospodarczą dla zwielokrotniania
utworów dla własnego użytku osób trzecich, bo
chodzi tu o odpłatne korzystanie z utworu (opłata
3% wpływów z tego tytułu). Z kolei, przytoczenie
w opracowaniu jakiegoś cudzego fragmentu publikacji (książki, czasopisma), ze wskazaniem na
przykład za pomocą przypisu nazwiska (pseudonimu) autora, tytułu i innych cech utworu nie narusza
praw osobistych autora.
Najbardziej charakterystycznym naruszeniem
w zakresie ochrony prawa autorskiego jest plagiat
(z łac. plagium - kradzież). Prawo w Polsce nie definiuje jednoznacznie pojęcia plagiatu. Na podstawie
orzecznictwa sądowego i doktryny należy uznać,
iż plagiatem jest naruszenie autorskich praw osobistych w postaci przywłaszczenia sobie autorstwa
całego cudzego utworu lub części tego utworu bez
podania jego twórcy. W zakresie odpowiedzialności za naruszenia dotyczącej ochrony własności intelektualnej w tym prawa autorskiego można mówić
o dualizmie odpowiedzialności, czyli 1) odpowiedzialności karnej oraz 2) odpowiedzialności cywilnej.
Nowela ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, choć okrzyknięta przez media „rewolucyjną” nie przyniosła wielu
oczekiwanych zmian. W prawdzie poszerzyła ona
znacząco uprawnienia twórcy, który uzyskał prawo
do wynagradzania związane z wypożyczaniem na
zewnątrz między innymi przez biblioteki publiczne
publikacji drukowanych po polsku. Jednak uprawnienie to nie objęło fonogramów, wideogramów
i e-booków a także wypożyczeń w bibliotekach
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szkolnych, uczelnianych oraz Bibliotece Narodowej (art. 28 ust. 4-7). Poza tym, w art. 231 pojawiło się „tymczasowe zwielokrotnienie, o charakterze
przejściowym lub incydentalnym”, zamiast dotychczasowego przejściowego lub incydentalnego zwielokrotniania utworów. Zmiany prawa autorskiego
objęły także likwidację od 1 stycznia 2016 r. Funduszu Promocji Twórczości. [12]
Podsumowując należy dostrzec nadal istniejące
braki w zakresie ochrony własności intelektualnej.
Zmiany prawa autorskiego dokonane w 2015 r. są
małym krokiem na drodze do ukształtowania odpowiedniego systemu ochrony własności intelektualnej w Polsce. Choć nowe przepisy doprecyzowują
i rozszerzają katalog przypadków określanych prawnie jako „dozwolony użytek publiczny” oraz wprowadzają wynagrodzenie za wypożyczenia biblioteczne oraz wprowadzają mechanizmy korzystania
z utworów niedostępnych w obrocie handlowym
i ułatwiają korzystanie z „utworów osieroconych”,
to nadal należy je uznać za niepełne. Najbardziej
rażącym w zakresie prawa autorskiego pozostaje
brak definicji legalnej „plagiatu” oraz jego klasyfikacji (z wyraźnym wskazaniem pojęć normatywnych
wynikających z tego podziału).

[1] Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze
6 listopada 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r. Dz. U. Nr 37 poz. 277) opublikowany tekst w Dz. U.
Nr 2 poz. 8). Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia
1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia
6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca
1967 r. Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r.
Nr 9, poz. 51).
Konwencja berneńska z dnia 9 września 1896r. o ochronie dział
literackich i artystycznych była wielokrotnie uzupełniana, w tym
w Paryżu w 1979 r. Tzw. Akt paryski ratyfikowany był przez Polskę w 1990r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 82 poz. 474).
[2] Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 48
poz. 286) – akt obecnie nieobowiązujący.
[3] Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34
poz. 234) – akt obecnie nieobowiązujący.
[4] Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33
poz.156) – akt obecnie nieobowiązujący.
[5] Ustawa z dnia 29 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U.
Nr 43 poz. 272) – akt obecnie nieobowiązujący.
[6] Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U.
Nr 14 poz. 73) – akt obecnie nieobowiązujący.
[7] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2015 r. poz. 4 i n.) – akt obecnie nieobowiązujący.
[8] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946).
[9] Ustawia z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
[10] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 932 i n.).
[11] Dz. U. UE L 299 z 27.10.2012, s. 5.
[12] Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy
o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1639) likwidacja nastąpiła z dniem 31 grudnia 2015 r.

Warto wiedzieć
Czy to prawda, że żoną jelenia jest sarna?
To nie jest prawda, choć wiele osób tak właśnie
uważa. Jeleń i sarna to dwa różne gatunki, które
możemy spotkać w naszym kraju. Jest jednak wiele
cech, które różnią je od siebie.
Stado
Sarna: rudel
Jeleń: chmara
Członkowie rodziny
Sarna: koza, kozioł lub rogacz, koźlęta
Jeleń: łania, byk, cielak
Rogi
Sarna: porostki (zrzuca jesienią)
Jeleń: poroże (zrzuca wiosną)
Czy to prawda, że biedronka ma tyle lat co kropek
na skrzydłach?
To nieprawda, ilość kropek wcale nie szacuje wieku tego pożytecznego dla nas owada. Większość
biedronek mieszkająca u nas w Polsce żyje ok. 15
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miesięcy. Często ilość kropek jest cechą gatunkową
biedronek. Najczęściej spotkać u nas można biedronkę siedmiokropkę, która na swoich pokrywach
skrzydłowych ma siedem kropek.
Biedronka jest sprzymierzeńcy człowieka w walce
ze szkodnikami roślin. Zjadają chętnie mszyce które
niszczą nasze rośliny.
Czy jeże jedzą jabłka?
Nic bardziej mylnego, jeże nie noszą na swoim
grzbiecie owoców ponieważ simą zapadają w sen
zimowy i nie muszą robić zapasów. Jeże są owadożerne, a więc zjadają owady.
Czy bociany jedzą głównie żaby?
Niestety nie, żaby są tylko uzupełnieniem bocianiej
diety. Zjadają głównie dżdżownice, krety, ryby, ślimaki węże. Kiedyś częściej zjadane były żaby, gdyż
było ich więcej.

