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Morze Bałtyckie to jedyne nasze morze. W dodatku morze, które z racji swojej płytkości (tylko 52 m średnio), 
stagnacji (woda w Bałtyku wymienia się co 90 lat) i minimalnego zasolenia jest szczególnie wrażliwe na presję 
jaką wywiera na nie człowiek. W konsekwencji odbija się to na jakości wody i na zdrowiu morskich ekosystemów, 
zwłaszcza flory i fauny. Jeśli dodamy, że niemal całe terytorium Polski to zlewisko Bałtyku, czyli od Tatr i wzdłuż 
granicy wschodniej i zachodniej wszystko co powstanie i co jest mokre to spłynie wcześniej czy później do jego 
wód, to możemy sobie uświadomić naszą odpowiedzialność za zdrowie naszego jedynego morza. Niestety, 
niewielu, a zwłaszcza Ci żyjący z dala Bałtyku, utożsamia się z problemem zamkniętych plaż w okresie wakacji 
letnich czy też z brakiem typowo bałtyckich gatunków ryb w nadmorskich smażalniach. Realizacja projektu 
„Polska dla Bałtyku” ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na nasze codzienne 
czynności i zachowania i ich ujemny wpływu na nasze morze. Te czynności i te zachowania stanowią bowiem 
presje, od których zależy zdrowie Bałtyku. 

Oddaję w Państwa ręce zbiór informacji o priorytetowych działaniach administracji i nauki, których celem 
jest poprawa zdrowia Bałtyku, zaczynając od nazwania i wytłumaczenia negatywnych oddziaływań,  
a kończąc na pozyskaniu dla Bałtyku nowych przyjaciół. Jednym z wyzwań stojących przed współczesnym 
światem jest walka z procesem eutrofizacji. „Eutrofizacja to nic innego jak przeżyźnienie wód wskutek 
zrzutu do nich nadmiernej ilości tzw. biogenów czyli związków azotu i fosforu, które masowo wytwarzamy i 
zrzucamy do rzek, jezior czy wprost do morza”. Publikacja rozpoczyna się od omówienia tego problemu i jego 
regionalnego wymiaru, ale odnaleźć również możemy informacje na temat programów rządowych wdrażanych 
na rzecz ograniczenia zrzutów do wód odpowiedzialnych za ten proces ładunków biogenów oraz efektów już 
wprowadzonych rozwiązań na przykładzie województw nadmorskich. 

Ważnym elementem jest różnorodność biologiczna Bałtyku, która przeżywa głęboki kryzys, często 
spowodowany agresywną gospodarką człowieka. W niniejszym wydaniu znajdziecie Państwo informacje  
o dostępności narzędzi i możliwościach ograniczania negatywnego wpływu człowieka na środowisko Bałtyku 
z poszanowaniem obu zainteresowanych stron: człowieka i mieszkańców morskich siedlisk. Ideałem byłoby 
wypracowanie zasad morskiego planowania przestrzennego, które w sposób kompromisowy godziłoby jakże 
częste dziś sprzeczne interesy użytkowników morza jak i pasa nadmorskiego. 

Tematem, który ostatnio częściej pojawia się w mediach jest to co zalega na dnie Morza od czasów  
II Wojny Światowej. Jaki wpływ na stan środowiska, a przez to również na ryby, które spożywamy ma zatopiona 
broń chemiczna? Na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź po lekturze tekstu. 

Życzę przyjemnej lektury,
Andrzej Jagusiewicz

Główny Inspektor Ochrony Środowiska
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dr inż. Anna Robak -Bakierowska 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

szczeGólna rola województw nadmorskIch 

w dzIałanIach na rzecz ochrony ŚrodowIska 

morskIeGo morza BałtyckIeGo

W województwach nadmorskich szczególnie wyraźnie uwidacznia się wzajemna zależność 
pomiędzy perspektywami rozwoju i stanem środowiska morskiego Bałtyku. Działania 
podejmowane przez samorządy regionów nadmorskich w zakresie ochrony środowiska 
morskiego, gospodarki, edukacji oraz infrastruktury wpływają na wzmocnienie znaczenia 
regionu oraz na podniesienie konkurencyjności inwestycyjnej województw nadmorskich. 
Podstawą do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu ekosystemu Morza Bałtyckiego 
oraz ochrony przed zanieczyszczeniami są oceny stanu środowiska, oraz wyniki badań 
monitoringu środowiska morskiego realizowane przez instytucje badawcze województw 
nadmorskich.

Morze Bałtyckie wraz z obszarem zlewni tworzy unikalny region pod względem kultury, środowiska oraz 
klimatu. Dla ochrony walorów środowiskowych Bałtyku znaczenie ma współpraca regionalna i działania 
podejmowane lokalnie na rzecz ochrony wspólnego dobra krajów nadbałtyckich. W województwach północnej 
Polski wyraźniej niż w jakichkolwiek innych częściach kraju uwidacznia się wzajemna zależność pomiędzy 
perspektywami rozwoju regionu i stanem środowiska morskiego Bałtyku. Województwa nadmorskie poprzez 
swoje szczególne usytuowanie łączy wspólna tradycja morska, tworząca unikalne w skali kraju wartości, 
znajdująca odzwierciedlenie w kulturze i gospodarce regionu nieodłącznie związanej z morzem.

Bezpośrednio z Morzem Bałtyckim sąsiaduje województwo zachodniopomorskie, pomorskie oraz 
dzięki dostępowi do Zalewu Wiślanego, województwo warmińsko-mazurskie. Najbardziej na zachód 
wysunięte województwo zachodniopomorskie swoim zasięgiem obejmuje morskie wody wewnętrzne 
polskiej części Zalewu Szczecińskiego oraz cieśninę Dziwny i Świny, akwenów będących częścią Morza 
Bałtyckiego. Linia brzegowa Zatoki Pomorskiej i środkowego wybrzeża Bałtyku stanowią naturalną 
granicę województwa. Część lądową tworzą zlewnie rzek odprowadzających wody do Bałtyku. 
Największą z nich jest graniczna rzeka Odra, której dorzecze rozciąga się na Polskę, Niemcy i Czechy. 
Północną część województwa pokrywają zlewnie Zalewu Szczecińskiego oraz rzek Przymorza: 
Regi, Parsęty, Wieprzy - uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego. Sąsiednie województwo 
pomorskie od północy również ograniczone jest Morzem Bałtyckim i wodami Zatoki Gdańskiej. Północną 
część obszaru województwa pomorskiego pokrywają zlewnie przymorskich rzek Słupi, Łupawy i Łeby,  
a południowej zlewnia ujściowego odcinka Wisły. Ulokowane na wschodzie kraju województwo warmińsko-
mazurskie na północnym zachodzie otoczone jest słonawymi wodami Zalewu Wiślanego, stanowiącego część 
Zatoki Gdańskiej, od której odseparowane jest Mierzeją Wiślaną. Obszar północnej części województwa 
pokrywa bezpośrednia zlewnia Zalewu Wiślanego oraz uchodzącej do niego rzeki Pasłęki. Położenie 
województw nadmorskich oraz szczególne warunki hydrologiczne powodują, że problemy regionu Morza 
Bałtyckiego są wyraźnie odczuwalne. Jednocześnie działania podejmowane przez samorządy województw 
nadmorskich na rzecz ochrony środowiska morskiego mają szczególnie znaczenie dla regionu. 

Wzajemne zależności pomiędzy wybrzeżem i samym morzem determinują szczególną odpowiedzialność 
jaka przypada województwom leżącym w pasie nadmorskim. Istotne znaczenie dla ekosystemu 
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morskiego mają działania podejmowane na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń pochodzących z obszaru 
zlewni Bałtyku. Jednocześnie gospodarka w rejonach nadmorskich, związana znacząco z działalnością 
morską rozumianą w szerokim kontekście turystyki, transportu morskiego, przemysłu stoczniowego 
oraz rybołówstwa morskiego uzależniona jest przede wszystkim od jakości wód morskich. 

Pogarszający się stan wód Morza Bałtyckiego skłonił kraje nadbałtyckie do zdefiniowania Bałtyckiego 
Planu Działania HELCOM1, wspólnej strategii, której głównym założeniem jest osiągnięcie dobrego 
stanu wód morskich do 2021 r. poprzez wdrażanie działań dla poprawy stanu ekosystemu Bałtyku  
w czterech obszarach tematycznych: eutrofizacji, substancji niebezpiecznych, ochronie bioróżnorodności  
i działalności na morzu.2 Również na szczeblu Unii Europejskiej szczególne potrzeby Bałtyku doprowadziły 
do ustanowienia pierwszej strategii makroregionalnej - Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. 
Działania podejmowane przez samorządy regionów nadmorskich w zakresie ochrony środowiska 
morskiego, gospodarki i edukacji, infrastruktury oraz bezpieczeństwa na morzu wpłyną na wzmocnienie 
znaczenia regionu, oraz na podniesienie konkurencyjności inwestycyjnej województw nadmorskich. 

Wdrażanie działań na rzecz ochrony Bałtyku w województwach nadmorskich realizowane jest w oparciu 
o funkcjonujące instrumenty prawne i finansowe, system administracji rządowej i samorządowej, 
zaplecze naukowo-badawcze i informacyjne. Na poprawę wód morskich, poprzez ograniczenie dopływu 
zanieczyszczeń z obszaru zlewni, wpłynie wdrożenie działań zapisanych w podstawowych dokumentach 
planistycznych opracowanych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną3, tj. planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy oraz Programu wodno-środowiskowego kraju4. Realizacja tych zadań na 
obszarze województw nadmorskich przyczyni się znacząco do ochrony środowiska morskiego Bałtyku.

Za priorytetowe w zakresie ochrony ekosystemu Bałtyku uznawane jest podejmowanie działań na rzecz 
przeciwdziałania eutrofizacji wód morskich, rozumianej jako proces wzbogacania akwenu w substancje 
biogenne, w wyniku którego wzrasta żyzność wód. Przyczyną eutrofizacji są związki azotu i fosforu 
odprowadzane z obszaru zlewni5. W wyniku działalności człowieka, związanej z gospodarką ściekową w 
sektorze komunalnym i przemysłowym oraz intensyfikacją rolnictwa dochodzi do nadwyżek substancji 
odżywczych i osiągnięcia stanu bardzo wysokiej eutrofii wód. Podejmowanie działań naprawczych 
szczególnie w obszarach nadmorskich przyczyni się do ograniczenia niekorzystnego zjawiska eutrofizacji 
wód morskich.

Właściwa gospodarka wodno-ściekowa mająca na celu efektywne oczyszczanie ścieków w gminach 
województw nadmorskich znacząco przyczyni się do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych 
z sektora komunalnego. W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych  
w województwach nadmorskich zidentyfikowano łącznie aż 212 aglomeracji priorytetowych dla 
wypełnienia Traktatu Akcesyjnego w zakresie wypełnienia wymogów Dyrektywy 91/271/EWG6 oraz 66 
aglomeracji nie stanowiących priorytetu7.

Mając na uwadze znaczenie działań regionalnych państwa strony Konwencji Helsińskiej przyjęły zalecenie 
HELCOM dotyczące zaostrzonych wymagań w zakresie usuwania fosforu z oczyszczalni ścieków 
komunalnych i ustanowienia wymagań dla małych i średnich aglomeracji. W odniesieniu do fosforu 

1 HELCOM Baltic Sea Action Plan”, HELCOM Ministerial Meeting, Kraków, 2007 r.
2 „Wstępny Krajowy Program Wdrażania Bałtyckiego Planu Działań” Warszawa, 2010 r.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2000/60/WE) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 

działania w dziedzinie polityki wodnej
4 „Program wodno – środowiskowy kraju” Warszawa, 2010 r.
5 “Eutrophication in the Baltic Sea – An integrated thematic assessment of the effects of nutrient enrichment in the Baltic Sea 

region” HELCOM, Helsinki, 2009 r.
6 Dyrektywa Rady (91/271/EWG) z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
7 „Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2009” Warszawa, 2010 r.
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zalecenie ustanawia regionalne normy dla ścieków odprowadzanych z oczyszczalni nadbałtyckich,  
i wynosi 0,5 mg P/l.

Samorządy województw nadmorskich oraz spółki wodociągowe z regionu Morza Bałtyckiego odgrywają 
główną rolę we wdrażaniu przepisów UE oraz zaleceń HELCOM z zakresu gospodarki ściekowej.  
W celu zapewnienia wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie oczyszczania ścieków 
komunalnych oraz poprawy gospodarki osadami ściekowymi w zakresie wdrażania zaleceń HELCOM 
ustanowiono Projekt Redukcji Eutrofizacji z Obszarów Zurbanizowanych PURE8. Ze strony Polski  
w projekcie uczestniczył Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie wraz z oczyszczalniami 
ścieków komunalnych „Pomorzany” i „Zdroje” oraz Urząd Miejski w Gdańsku i oczyszczalnia ścieków 
„Gdańsk Wchód”. Podmioty będące partnerami Projektu PURE wdrożyły inwestycje mające na celu 
skuteczne usuwanie fosforu w procesie oczyszczania ścieków do poziomu 0,5 mg/l, rekomendowanego 
przez HELCOM. Projekt jest przykładem działań miejscowych, mających szersze znaczenie w kontekście 
redukcji ładunków substancji biogennych odprowadzanych do Bałtyku. Dobrowolne uczestnictwo 
w projekcie podkreśliło rolę zakładów oczyszczania ścieków w działaniach podejmowanych lokalnie, 
których efekty sięgają znacznie dalej poza obszar gmin, dając jednocześnie wzór i motywacje dla innych. 

Fot. Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych „Pomorzany” (Zdj. ZWiK Szczecin)

Znaczący udział w ładunku biogenów odprowadzanych do Bałtyku mają zrzuty obszarowe z terenów 
wykorzystywanych rolniczo. Do istotnych działań podejmowanych na rzecz zmniejszenia eutrofizacji 
powodowanej zanieczyszczeniami z sektora rolniczego zaliczyć należy wyznaczanie wód wrażliwych 
na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz wdrażanie na obszarach szczególnie 
narażonych programów działań zgodnie z Dyrektywą Azotanową9. W 2012 r. dyrektorzy regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej dokonali kolejnej weryfikacji wód wrażliwych, w wyniku której na obszarach 
województw nadmorskich ustanowione zostały nowe granice obszarów szczególnie narażonych.  
Na obszarze województwa zachodniopomorskiego status obszaru szczególnie narażonego zachowała 
zlewnia rzeki Płoni oraz uzyskała zlewnia Małej Iny. W granicach województwa pomorskiego, w regionie 

8 http://www.purebalticsea.eu/
9 Dyrektywa Rady (91/676/EWG) z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi 

przez azotany pochodzenia rolniczego
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wodnym Dolnej Wisły, w Gdańsku wyznaczone zostały trzy obszary szczególnie narażone obejmujące 
obszar znajdujący się w zlewni rzeki Drybok, rzeki Janka i Dopływu spod Piaseczna oraz rzeki Młynówka 
Malborska. Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, powierzchnia dotychczasowych OSN 
została znacząco zwiększona, obejmując obszary leżące w zlewni rzeki Guber i stanowiącej jej dopływ 
rzeki Sajna. W celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych na wyznaczonych obszarach 
ustawiane są programy działań naprawczych. Ich realizacja przez właścicieli gospodarstw rolnych oraz 
organy administracji w zlewniach rzek województw nadmorskich ma największe znaczenie w szerszym 
kontekście zapobiegania eutrofizacji Bałtyku.

Intensywna produkcja zwierzęca stanowi istotne zagrożenia dla jakości wód będące wynikiem działalności 
człowieka na obszarach wiejskich. Ilość związków azotu i fosforu trafiająca do środowiska wodnego 
zależy od rodzaju hodowli zwierzęcej i wielkości pogłowia. Intensywna hodowla trzody chlewnej i drobiu 
wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wydawanego przez organy administracji samorządowej. 
Z trzech województw nadmorskich, w zachodniopomorskim liczba instalacji objętych obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego jest największa i dla hodowli drobiu wynosi aż 51, a dla trzody 
chlewnej 27. W województwie pomorskim 18 instalacji do hodowli drobiu i 12 instalacji do hodowli trzody 
chlewnej wymaga pozwolenia zintegrowanego. Natomiast w województwie warmińsko-mazurskim 
liczba instalacji podlegających obowiązkowi uzyskania pozwoleń zintegrowanych jest najmniejsza 
i wynosi 13 instalacji dla drobiu oraz 10 instalacji dla hodowli świń. W celu zapewnienia spełnienia 
wymogów ochrony środowiska oraz zmniejszenia zagrożenia dla środowiska wodnego powstającego 
w związku z prowadzeniem instalacji ważne jest prowadzenie regularnych działań kontrolnych przez 
organy administracji województw nadmorskich.

Opisane działania związane z zapobieganiem eutrofizacji i zanieczyszczeniu wód morskich przyczynią 
się przede wszystkim do zapewnienia korzystnych warunków utrzymania ekosystemu morskiego, 
zachowania unikalnych biotopów i ochrony bałtyckich gatunków fauny i flory. Zachowanie naturalnych 
krajobrazów morskich i nadbrzeżnych jest ściśle związane z tworzeniem planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów morskich. Współpraca krajów bałtyckich w tym zakresie realizowana jest 
w ramach programu VASAB (ang. Vision And Strategies Around the Baltic Sea 2010), którego celem 
jest opracowanie Długookresowej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego Regionu Morza Bałtyckiego. 
Istotny wpływ na kształtowanie się współpracy i realizację programu mają przede wszystkim regiony 
nadmorskie i ich władze samorządowe. W 2012 roku zakończono realizację projektu BaltSeaPlan 
dotyczącego planowania przestrzennego na przykładzie Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie 
koncepcji zrównoważonego rozwoju zapewniającego zdrowe środowisko morskie, spójną politykę 
energetyczną, bezpieczny transport morski oraz zrównoważone rybołówstwo. W projekcie uczestniczyło 
siedem krajów nadbałtyckich, a partnerami projektu ze strony Polski był Urząd Morski w Szczecinie, 
Urząd Morski w Gdyni oraz Instytut Morski w Gdańsku.

Dla zachowania krajobrazów morskich i nadbrzeżnych oraz dla zapewnienia dobrze rozwijających się  
i pozostających w równowadze populacji roślin i zwierząt znaczenie ma podejmowanie czynnych działań 
ochronnych poprzez obejmowanie obszarów nadmorskich odpowiednimi formami ochrony jak parki 
narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody i obszary NATURA 2000. Pierwszym parkiem morskim 
w Polsce był leżący w województwie zachodniopomorskim Woliński Park Narodowy, który w 1996 r. 
włączył do swojego obszaru wody morskie, wody Zalewu Szczecińskiego z archipelagiem przybrzeżnych 
wysp. Położony w środkowej części polskiego wybrzeża Słowiński Park Narodowy, obejmuje pas wód 
przybrzeżnych, przymorskie jeziora oraz wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami. Do osobliwości 
świata zwierzęcego należy zaliczyć pojawiające się na morskich obszarach parków foki i morświny. 
Znajdujący się w województwie pomorskim Nadmorski Park Krajobrazowy, gdzie występują wszystkie 
typy wybrzeża charakterystyczne dla południowego Bałtyku, rozciąga się od Białogóry po Mierzeję 
Helską, obejmując również wody Zatoki Puckiej. Piaszczyste plaże oraz występujący na ich zapleczu wał 
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wydmy przedniej stanowią najważniejsze walory Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej. Wszystkie 
cztery parki nadmorskie zostały umieszczone na liście Bałtyckich Obszarów Chronionych HELCOM 
(ang. Baltic Sea Protection Areas, BSPA)10. Również następujące bałtyckie obszary Natura 2000, 
leżące w województwach nadmorskich, zostały nominowane jako obszary HELCOM BSPA: Ujście Odry  
i Zalew Szczeciński, Zatoka Pomorska, Przybrzeżne Wody Bałtyku, Ławica Słupska, Ujście Wisły, Wolin  
i Uznam, Ostoja Słowińska, Zatoka Pucka, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana.

Dla zapewnienia dobrze rozwijających się i pozostających w równowadze populacji roślin i zwierząt ważna 
jest klasyfikacja morskich siedlisk i gatunków. Na forum HELCOM dotychczas przeprowadzona została 
pełna inwentaryzacja listy makrogatunków fauny i flory regionu Bałtyku11. Natomiast, w ramach sieci 
Natura 2000 w województwach nadmorskich za priorytetowe siedliska przyrodnicze, czyli takie, które 
naturalnie nie występują poza granicami administracyjnymi Unii Europejskiej, uznano charakterystyczne 
dla wybrzeża Bałtyckiego laguny (Zalew Szczeciński, Zalew Wiślany) i jeziora przymorskie, śródlądowe 
słone łąki, nadmorskie wrzosowiska bażynowe oraz wydmy szare rozciągające się na całej długości 
polskiego wybrzeża od Świnoujścia po Hel i Mierzeję Wiślaną12.

Dla utrzymania żywotnych populacji poszczególnych gatunków podejmowane są działania w zakresie 
ochrony ssaków morskich, ochrony niekomercyjnych gatunków ryb oraz podejmowania działań na 
rzecz zachowania populacji handlowo eksploatowanych gatunków ryb w bezpiecznych biologicznie 
limitach. Doskonałym przykładem działalności na rzecz odtworzenia i ochrony kolonii fok szarych  
w rejonie południowego Bałtyku jest fokarium na Helu, będące placówką terenową Instytutu 
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz funkcji badawczo-hodowlanej, w ośrodku prowadzona 
jest rehabilitacja osobników chorych. Zarówno przychówek hodowlanego stada, jak też wyleczone 
zwierzęta są wypuszczane na wolność w celu uzupełnienia naturalnej populacji fok. Ważnym zadaniem 
placówki jest działalność informacyjna i edukacyjna, w tym zajęcia dotyczące ochrony ekosystemu Morza 
Bałtyckiego i jego strefy przybrzeżnej, prowadzone w ramach „Błękitnej Szkoły”.

Dla zachowania odpowiedniego poziomu ochrony poszczególnych elementów ekosystemu morskiego 
szczególnie istotne jest zapewnienie spójności ekologicznej obszarów oraz ustanowienie i wdrażanie 
planów ochrony. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, dyrektorzy parków narodowych i dyrektorzy 
urzędów morskich pełnią główną rolę w zarządzaniu obszarami chronionymi w województwach 
nadmorskich.

Zagrożenia dla środowiska Bałtyku, należącego do najczęściej uczęszczanych szlaków morskich, stanowi 
stale zyskujący na znaczeniu transport morski. Porty zlokalizowane wzdłuż wybrzeży Bałtyku umożliwiają 
wymianę handlową oraz ruch pasażerski z wykorzystaniem naturalnych korytarzy komunikacyjnych. 
Zespół portów morskich Szczecin-Świnoujście usytuowany w województwie zachodniopomorskim 
oraz porty województwa pomorskiego Gdańsk i Gdynia mają w Polsce kluczowe znaczenie logistyczne. 
Ponadto w województwach nadmorskich zlokalizowane są mniejsze porty morskie, w których również 
odbywa się przeładunek towarów i obsługa ruchu pasażerskiego13.

Do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu statków na Bałtyku przyczynia się obecnie nowoczesny System 
Automatycznej Identyfikacji Statków, mający na celu monitorowanie i wymianę informacji o ruchu 
statków pomiędzy krajami bałtyckimi. W Polsce działający od 2002 r. System AIS-PL wyposażony  
w 12 stacji brzegowych zlokalizowanych w województwach nadmorskich oraz centrum informatyczne  
w Gdyni jest stale rozbudowywany i unowocześniany.

10 „Planning and management of Baltic Sea Protected Areas: guidelines and tools” HELCOM, Helsinki, 2006 r.
11 „Checklist of Baltic Sea Macro-species” HELCOM, Helsinki, 2012 r.
12 „Opracowanie tekstów przewodników metodycznych dla gatunków i siedlisk przyrodniczych” Kraków, 2012 r.
13 „Gospodarka Morska 2010”, Szczecin, 2011 r.
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Dla ograniczenia zrzutu ścieków z jednostek pływających znaczenie ma przede wszystkim poprawa 
dostępności w polskich portach urządzeń do odbioru ścieków ze statków oraz wdrożenie „systemu 
braku specjalnych opłat” dla ścieków i odpadów schwytanych w sieci rybackie. Porty w Świnoujściu 
oraz w Gdyni uznane zostały za priorytetowe w projekcie planu poprawy dostępności takich 
urządzeń. 

Wdrażanie działań związanych z rozwojem transportu morskiego przyjaznego środowisku oraz realizacja 
inwestycji na rzecz zapewnienia skutecznej służby ratowniczej, minimalizacji emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery oraz zrzutów ścieków ze statków i platform wydobywczych, eliminacją zagrożenia związanego 
z wprowadzeniem gatunków obcych, stanowią kluczowe wyzwania w strategii rozwoju województw 
nadmorskich. 

Podstawą do podejmowania działań w obszarach nadmorskich na rzecz poprawy stanu ekosystemu 
Morza Bałtyckiego oraz ochrony przed zanieczyszczeniami są wyniki badań monitoringu środowiska 
morskiego, prowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska14. Badania wód 
przejściowych i przybrzeżnych realizowane są w ramach wypełniania zobowiązań wynikających  
z Ramowej Dyrektywy Wodnej, przez nadmorskie wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska na 
wodach przylegających oraz leżących w obszarze województwa. Ponadto Oddział Morski IMGW PIB 
w Gdyni prowadzi monitoring otwartego morza, zgodny ze Zintegrowanym Programem Monitoringu 
Morza Bałtyckiego HELCOM COMBINE. W celu zapewnienia kompletnej i aktualnej informacji  
o ładunkach zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do Bałtyku rzekami oraz z punktowych 
źródeł zanieczyszczeń inspektoraty ochrony środowiska z województw nadmorskich prowadzą badania 
monitoringowe w punktach pomiarowo-kontrolnych wyznaczonych w ujściach rzek Przymorza, Wisły 
i Odry. Oceny stanu środowiska morskiego dają podstawy do planowania w obszarach zlewni tych rzek 
działań na rzecz poprawy stanu wód.

Rys. Punkty monitoringu wód przejściowych i przybrzeżnych w latach 2010-2012.

Zapewnienie wzrostu gospodarczego na terenach nadmorskich odbywa się zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Takie podejście pozwala na osiągnięcie kompromisu między gospodarczym 
aspektem, a ochroną środowiska, aby region rozwijał się w sposób zrównoważony z korzyścią dla jego 
mieszkańców i stawał się coraz bardziej atrakcyjny dla odwiedzających go turystów.

14 „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012” Warszawa, 2009 r.
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Małgorzata Ochorok - Jedynak
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

proces eutrofIzacjI jako Główne zaGrożenIe 

dla stanu wód morza BałtyckIeGo

Problem zamkniętych nadbałtyckich plaż pojawia się przeważnie każdego roku. Jego 
przyczyną jest obecność cyjanobakterii, zagrażających zdrowiu człowieka. Pojawiające się 
w okresie letnich wakacji zakwity sinic są efektem zaawansowanego procesu eutrofizacji. 
Bałtyk jest morzem młodym, stosunkowo płytkim z ograniczoną możliwością natleniania. 
Mimo licznych inicjatyw i działań podejmowanych przez administrację centralną i władze 
lokalne, nadal mamy do czynienia z zagrożeniem w postaci nasilającego się procesu 
eutrofizacji. Jednak podejmowane działania takie jak rozbudowa oczyszczalni ścieków czy 
ograniczenie zawartości biogenów w detergentach nie przyniosą zakładanych rezultatów, 
bez udziału całego społeczeństwa, w świadomym korzystaniu ze środowiska. Dlatego 
też istotne wydaje się podniesienie świadomości oraz wrażliwości społecznej na problem 
dopływu do Bałtyku, substancji naruszających równowagę morskiego ekosystemu.

wstęp

Morze Bałtyckie jest morzem wewnątrzkontynentalnym, otoczonym ze wszystkich stron lądem, 
połączone z Morzem Północnym przez wąskie i płytkie Cieśniny Duńskie. To specyficzne położenie 
sprawia, że wymiana wód między Bałtykiem a Morzem Północnym jest znacznie utrudniona. Kilka 
warunków meteorologicznych i oceanograficznych musi być spełnionych jednocześnie, aby mogło dojść 
do wlewu mas słonych wód atlantyckich przez płytkie Cieśniny Duńskie, których znikoma głębokość 
(średnio 14 m) sprawia, że zazwyczaj tylko niewielka ilość wody może się przez nie przedostać. 
Dodatkowo, do Bałtyku wpada wiele dużych rzek, niosąc ładunek wód słodkich z zanieczyszczeniami 
z obszaru całego zlewiska. Utrudnione jest też mieszanie wód powierzchniowych morza z wodami 
głębinowymi ze względu na zjawisko stratyfikacji, czyli uwarstwienia wód o różnej temperaturze  
i zasoleniu. Bałtyk jest jednym z najpłytszych i najmniej słonych mórz świata, jego głębokość wynosi 
średnio 52 m15, podczas gdy, dla porównania w Morzu Śródziemnym jest to 1500 m. Zasolenie Bałtyku 
jest bardzo niskie - wynosi 7,8 ‰. Średnia zawartość soli we wszechoceanie wynosi 35 ‰. Te wszystkie 
czynniki decydują o szczególnej wrażliwości ekologicznej morza, m.in. podatności na eutrofizację, czyli 
zwiększenie zawartości substancji odżywczych, a w efekcie nadmierny zakwit glonów, które blokują 
dopływ światła i tlenu. W celu ograniczenia niepożądanych zjawisk występujących w Morzu Bałtyckim, 
wynikających z antropopresji czyli niekorzystnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze, 
konieczne są wspólne działania, nie tylko rządów wszystkich państw nadbałtyckich, ale też całej 
nadbałtyckiej społeczności, na rzecz poprawy stanu wód morza.

symptomy eutrofizacji

Pod pojęciem eutrofizacji należy rozumieć nadmierne wzbogacenie w substancje pokarmowe wód morskich 
w warstwie powierzchniowej do głębokości, na którą dociera światło. W wyniku tego procesu doszło do 
przeżyźnienia wód Morza Bałtyckiego co z kolei doprowadziło do naruszenia naturalnego ekosystemu Morza16.
15 Eutrophication in the Baltic Sea Helsinki Commission, Baltic Marine Environment Protection Commission
16 tamże
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Prawie cały obszar Polski (99,7%) należy do zlewni Bałtyku. Ładunki biogenów z obszaru 
Polski są dostarczane rzekami, w tym Wisłą i Odrą, w wyniku czego w wodach Bałtyku 
wzrasta koncentracja fosforu i azotu oraz zachodzą znaczące zmiany w stosunkach składników 
pokarmowych. Pierwszymi symptomami eutrofizacji są między innymi wzrost produkcji pierwotnej 
fitoplanktonu, czyli mikroskopijnych organizmów roślinnych oraz sinic, które biernie unoszą się 
w wodzie, zmiana struktury fitoplanktonu w kierunku nasilenia się występowania najprostszych 
form, pojawiające się niebezpieczne zakwity glonów. Kolejnymi etapami pogłębiającego się procesu 
eutrofizacji są ograniczenie przezroczystości wody, zmieniona roślinność podwodna, zmienione 
zespoły dennych bezkręgowców oraz zmniejszająca się ilość tlenu w przestrzeni przydennej17. 
Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są zakwity toksycznych sinic, które zdarzają się coraz częściej, 
czego efektem są zamknięte w okresie letnich wakacji plaże. Odpowiedzią na pytanie kto jest 
odpowiedzialny za obecny stan Bałtyku, jest: my sami. 

Źródła eutrofizacji

Proces eutrofizacji Bałtyku zachodzi w wyniku wzrostu koncentracji biogenów (azotu i fosforu) 
spowodowanej przez dostarczanie ładunków substancji odżywczych z lądu, jak również  
z powietrza. Biogeny pochodzą z szeroko rozumianej działalności gospodarczej i doprowadzane 
są do Morza w wyniku emisji do powietrza (przede wszystkim związku azotu), bezpośrednio 
poprzez odprowadzanie zanieczyszczeń do wód ze źródeł punktowych i obszarowych (zakłady 
przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, rolnictwo, zabudowa rozproszona) oraz naturalnego 
występowania w przyrodzie.

Rys. 1. Model koncepcyjny źródeł biogenów w odniesieniu do Morza Bałtyckiego18

17 Eutrophication in the Baltic Sea, Helsinki Commission, Baltic Marine Environment Protection Commission.
18 Eutrophicationin the Baltic Sea, Helsinki Commission

Główne Źródła eutrofIzacjI
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Zmniejszenie eutrofizacji wód i jej skutków jest celem wielu Dyrektyw UE w tym, w szczególności Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, tzw. Dyrektywy Ściekowej, Dyrektywy Azotanowej oraz Ramowej Dyrektywy 
w sprawie Strategii Morskiej. Dla oceny efektywności prowadzonych działań i wskazania dalszych 
kierunków niezbędna jest wiedza, w jakim stopniu w procesie eutrofizacji wód w Europie uczestniczą 
poszczególne źródła biogenów takie jak: rolnictwo, przemysł, zabudowa rozproszona i oczyszczalnie 
ścieków19. Z raportu Europejskiej Agencji Środowiska20 wynika, że 50-80% zanieczyszczeń azotem 
pochodzi z odpływów wód z obszarów wykorzystywanych rolniczo oraz, że w dalszym ciągu ścieki 
komunalne i przemysłowe stanowią główne źródło zanieczyszczeń wód fosforem. 

Na podstawie przedmiotowego Raportu ocenia się, że w zlewni Odry, ok. 2/3 ładunku fosforu pochodzi 
ze ścieków. Natomiast w innych krajach (np. kraje skandynawskie), gdzie w oczyszczalniach przyjęte są 
wyższe niż w Polsce poziomy usuwania biogenów, głównym źródłem zanieczyszczenia wód fosforem 
staje się rolnictwo. Głównymi przyczynami wysokich wskaźników obciążenia jednostki powierzchni 
terenu ładunkami azotu i fosforu (kg N lub P/ha.rok) jest zwiększony udział procentowy terenów 
rolniczych oraz gęstość zaludnienia. W przeliczeniu na wielkość zrzutów Polska wskazywana jest jako kraj 
mający największy negatywny wpływ na stan wód Morza Bałtyckiego. Jednak gdy ilość doprowadzanych 
ładunków przeliczy się na jednego mieszkańca, sytuacja diametralnie się zmienia. Znaczny jest udział 
Polski w całkowitym ładunku azotu i fosforu w odprowadzanym do Bałtyku – ponad 36% dla fosforu i ok. 
24% dla azotu. W przeliczeniu na 1 mieszkańca zlewni, Polacy są najmniej zanieczyszczającym państwem 
nadbałtyckim21.

podejmowane działania 

Na szczeblu administracji rządowej podejmowane są liczne inicjatywy o charakterze strategicznym, 
regionalnym i legislacyjnym mające na celu dążenie do osiągnięcia dobrego stanu środowiskowego wód 
Bałtyku. Polska, jako Strona Konwencji Helsińskiej o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza 
Bałtyckiego wdraża obecnie na swoim terytorium zalecenia HELCOM odnośnie do stanu wód Bałtyku  
i obszarów lądowych zlokalizowanych w jego zlewni, m.in. poprzez realizację Bałtyckiego Planu Działań, 
który został przyjęty w 2007 roku w Krakowie. Większość tych zaleceń jest zbieżna z zobowiązaniami 
wynikającymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Poprawa jakości środowiska wodnego wiąże się przede wszystkim z procesem wdrożenia Ramowej Dyrektywy 
Wodnej i dokumentów z nią powiązanych. Najnowszym instrumentem wykorzystywanym do osiągnięcia 
dobrego stanu wód morskich jest Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej, która ustanawia ramy 
działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Implementacja przedmiotowej dyrektywy 
nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek osiągnięcia dobrego stanu środowiska w obrębie europejskich 
wód morskich do 2020 roku poprzez wzmocnienie istniejących narzędzi gospodarowania wodami morskimi, 
ujednolicenie działań realizowanych przez Państwa Członkowskie z maksymalnym wykorzystaniem już 
realizowanych programów oraz silniejsze powiązanie działań prowadzonych na lądzie w odniesieniu do wód 
śródlądowych z działaniami dla ich odbiornika jakim jest morze.

W kontekście ograniczenia eutrofizacji Polska wdraża m.in. postanowienia Dyrektywy Azotanowej, czego 
przejawem jest ustanowienie listy obszarów szczególnie narażonych (OSN) i wdrażanie zasad Kodeksu 
Dobrej Praktyki Rolniczej w całym rolnictwie krajowym, a w szczególności na obszarach narażonych. 
Działania koordynacyjne i nadzorcze w tym zakresie podejmowane są głównie przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. 
19 Source apportionment of nitrogen and phosphorus inputs into the aquatic environment. EEA Report No 7/2005. EEA, 

Copenhagen 2005.
20 Eutrophicationin the Baltic Sea, Helsinki Commission
21 Fifth Baltic Sea Pollution Load Compilation (PLC-5), BSEP No. 128A
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Postanowienia tzw. Dyrektywy Ściekowej są realizowane w oparciu o Krajowy program oczyszczania 
ścieków komunalnych koordynowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Podejmowane 
działania mają charakter międzyresortowy, jednak nie można pominąć istotnej roli samorządów 
realizujących zadania inwestycyjne ujęte we wskazanym wyżej programie.

W dniu 15 listopada 2011 roku Państwa Członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowały propozycję 
polskiej prezydencji dotyczącą wprowadzenia kompromisowego rozwiązania w odniesieniu do 
stosowania fosforanów w detergentach piorących i do zmywarek automatycznych. Zawartość fosforu 
w detergentach piorących dla konsumentów, została ograniczona do poziomu 0,5 g w standardowym 
ładunku i obowiązywać będzie od dnia 30 czerwca 2013 roku. Wprowadzone ograniczenie  
w odniesieniu do zawartości biogenów w detergentach do zmywarek automatycznych dla konsumentów, 
wynosić będzie 0,3 g w standardowej dawce/dozie i będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2017 
roku.

W konsekwencji wprowadzone do prawa zmiany spowodują ograniczenie możliwości wykorzystywania 
przez producentów biogenów w detergentach, a przez to zmniejszenie presji każdego gospodarstwa 
domowego na środowisko.

Implementacja przepisów unijnych oraz stosowanie się do rekomendacji HELCOM przyniosły 
duże zmiany w podejściu przedsiębiorców do kwestii ochrony środowiska. Namacalnym dowodem 
wprowadzanych sukcesywnie zmian może być wykreślanie obiektów z listy tzw. HOT SPOTÓW, czyli 
listy opracowanej na forum Komisji Helsińskiej w celu identyfikacji m.in. zakładów przemysłowych 
mających najbardziej negatywny wpływ na stan środowiska Morza Bałtyckiego. Początkowo na liście 
znajdowało się 51 obiektów. Zgodnie z aktualizacją przeprowadzoną w 2012 r. na przedmiotowej 
liście pozostało jeszcze 17 obiektów z obszaru Polski, które wymagają modernizacji, by ograniczyć 
ich negatywny wpływ na środowisko. W większości przypadków są to oczyszczalnie ścieków, które 
wymagają modernizacji, jak również zakłady przemysłowe zazwyczaj jest to przemysł hutniczy  
i chemiczny.

Nadrzędnym wyzwaniem stojącym przed Krajami Bałtyckimi jest osiągnięcie Dobrego Stanu 
Ekologicznego (Good Ecological Status) do roku 2021 poprzez wypełnianie zapisów Bałtyckiego 
Planu Działań oraz dodatkowo dla Państw Członkowskich UE osiągnięcie Dobrego Stanu Środowiska 
(Good Environmental Status) do roku 2020 zgodnie z Ramową Dyrektywą w sprawie Strategii 
Morskiej.

Promowanie postaw pro-środowiskowych jest ważnym elementem działań podejmowanych przez 
administrację centralną z uwagi na konieczność podnoszenia świadomości wpływu codziennych 
czynności na stan środowiska przyrodniczego.

W ramach Bałtyckiego Planu Działań Polska zadeklarowała, że w dużym stopniu zmniejszy ładunki 
azotu i fosforu, odpowiednio o ok. 33% i ok. 69% w 2021 r. w stosunku do roku 200022, odprowadzane 
do Bałtyku wraz z wodami ze źródeł lądowych. Tymczasem, w ostatnich latach, ładunki te wzrastają. 
Duży wpływ na ten stan ma działalność rolnicza, z sukcesywnie zwiększającym się na przełomie 
ostatnich kilkunastu lat zużyciem nawozów azotowych i fosforowych (rys. 3-4).

22  Wstępny Krajowy Program Wdrażania Bałtyckiego Planu Działań, Warszawa, lipiec 2010 s. 112
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Rys. 3. Dynamika zmian zużycia nawozów azotowych w Polsce (źródło: Pietrzak, 2012 na podstawie danych GUS)

Rys. 4. Dynamika zmian zużycia nawozów fosforowych w Polsce (źródło: Pietrzak, 2012 na podstawie danych GUS)

Powodzenie Bałtyckiego Panu Działań w dużej mierze zależeć będzie od rodzaju i skuteczności 
wdrażania środków zaradczych ograniczających zanieczyszczenie wód substancjami biogennymi ze 
źródeł rolniczych. W zakresie działań z tym związanych celowe byłoby zastosowanie w codziennym 
funkcjonowaniu dobrych praktyk rolniczych, które są wypracowywane w ramach realizowanych 
projektów (Baltic Compass, Baltic Deal). Warto podkreślić, że założone efekty projektów są zbieżne  
z rekomendacjami HELCOM23.

23 Examples of measures for reducing phosphorus and nitrogen losses from agriculture. 
http://www.helcom.fi/BSAP/ActionPlan/otherDocs/en_GB/agri_measures/
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Jacek Bełdowski
Instytut Oceanologii PAN

dzIałanIa w sprawIe BronI chemIcznej 

zatopIonej w Bałtyku

Zalegająca w Morzu Bałtyckim zatopiona broń chemiczna pochodzi głównie z arsenałów 
Trzeciej Rzeszy, zatopionych na mocy układu Poczdamskiego. W ciągu 50 lat od zakończenia 
działań wojennych sprawa ta miała wymiar polityczny, co hamowało badania naukowe. Po 
zakończeniu okresu zimnej wojny problemem zajęła się Komisja Helsińska, tworząc grupę 
specjalną CHEMU ds. zatopionej amunicji, której działanie zakończyło się w roku 1994. 
W ciągu kolejnych lat składowiska zatopionej amunicji chemicznej były odwiedzane przez 
ekspedycje wielu krajów, prowadzące badania nad lokalizacją obiektów, hydrografią oraz 
stanem ekologicznym tych obszarów. W roku 2004 międzynarodowy program Modelowanie 
Ryzyka Środowiskowego związanego z Zatopioną Amunicją Chemiczną (MERCW) 
doprowadził do szczegółowego opisania składowiska w pobliżu wyspy Bornholm. W roku 
2010, w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego sformułowano 
projekt flagowy „Ocena potrzeby usuwania broni chemicznej” , koordynowany przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zaś w roku 2011, Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego dofinansował projekt Chemiczna Amunicja – Poszukiwanie i Oszacowanie 
(CHEMSEA). Jednocześnie powołana została nowa grupa specjalna HELCOM pod nazwą 
MUNI. Raport grupy specjalnej ukaże się w 2013 roku, zaś wyniki programu CHEMSEA 
ukażą się w roku 2014.

wstęp

Użycie przez Niemców w 1915 roku, pod Ypres w Belgii chloru spowodowało śmierć i ciężkie 
obrażenia kilku tysięcy żołnierzy. Straszliwe skutki tego pierwszego w historii wypadku użycia 
broni chemicznej skłoniło 40 państw do podpisania w 1925 roku zakazu stosowania w czasie wojny 
gazów trujących i substancji bakteriologicznych. Jednak już wkrótce miał on zostać złamany. Podczas 
kolejnej światowej wojny, w 1942 roku oddziały Wehrmahtu na froncie wschodnim otrzymały tajne 
instrukcje dotyczące zastosowania „Geheimwaffe”. Pod tym kryptonimem kryła się broń chemiczna 
- głównie gazy bojowe24. Na szczęście wiadomość ta dotarła równocześnie do alianckiego wywiadu. 
Hitler szybko otrzymał ostrzeżenie, natychmiastowym odwetem zagroził mu Churchill, a nieco 
później Stalin i Roosvelt. Groźby te były realne. Alianci mieli równie duże, jeśli nie większe zapasy 
bojowych środków trujących (BST) co Niemcy. Użycie „Geheimwaffe” odroczono na czas nieokreślony. 
Później Hitler planował utworzenie tzw. pasa śmierci wokół alpejsko-sudeckiej reduty ostatniej 
szansy. Pas ten miał mieć szerokość 200 km. Prawdopodobnie jedynie dzięki współpracownikowi 
Hitlera, Albertowi Speerowi, który sabotował taktykę spalonej ziemi Niemcy uniknęli milionów ofiar 
i skażenia ziemi na wiele lat. Po zakończeniu wojny alianci znaleźli w poniemieckich magazynach 
kilkadziesiąt tysięcy ton toksycznych związków chemicznych. Największy skład tej broni był  
w Wolgast – kilkanaście kilometrów od Peenemunde, gdzie konstruowano i wystrzeliwano latające 
bomby V1 i rakiety V225.

24  G.P. Glasby. Disposal of chemical weapons in the Baltic Sea, 1997. The Science of the Total Environment 206, s.206-273.
25  tamże
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Na mocy Układu Poczdamskiego, likwidacją niemieckiego uzbrojenia chemicznego miały zająć się armie 
okupacyjne. Odnalezione w różnych miejscach pociski, bomby i zbiorniki z bronią chemiczną, a także 
zamknięte w metalowych pojemnikach zapasy gazów parzących zebrano głównie w porcie Wolgast. 
Stąd miały być przetransportowane na północny Atlantyk i tam zatopione na głębokości 4 tys. 
metrów. Niestety, brak odpowiedniej floty transportowej i wysokie koszty takiej operacji zaowocowały 
niefortunną decyzją zdeponowania broni chemicznej i amunicji klasycznej w Bałtyku. Do morza wyrzucano 
pojemniki zawierające bojowe środki trujące, nie rozbrojone bomby i pociski artyleryjskie. Z powodu 
niekorzystnych warunków meteorologicznych zrzutu większości materiałów dokonano na płytszej 
części Głębi Bornholmskiej. Teoretycznie leżą one na obszarze o średnicy 3 mil morskich. Jednakże,  
z zeznań marynarzy wynika, że zagrożony rejon jest w rzeczywistości większy. Winę za ten stan rzeczy 
ponoszą zarówno niedokładne pomiary nawigacyjne jak i złe oznakowanie rejonu zrzutu. Niebezpieczne 
jest również to, że broń chemiczną topiono w tych samych miejscach co amunicję konwencjonalną. 
Jeśli nawet kilka z nich nie zostało pozbawionych zapalników, istnieje możliwość wybuchu, który 
rozprzestrzeniłby śmiercionośne związki chemiczne. BST często wyrzucano do morza w drewnianych 
skrzyniach, w które były pakowane w fabrykach. Fatalny depozyt nie opadał na dno od razu. Skrzynie 
często długo dryfowały po Bałtyku zanim zatonęły na głębokości jedynie kilku metrów. Część tych 
pojemników została wyrzucona na plaże Bornholmu, Szwecji i Polski.

Poparzenia wyłowioną bronią chemiczną wśród bałtyckich rybaków zdarzają się do dzisiaj. Od 1952 roku 
w Polskiej Strefie Ekonomicznej było 29 wypadków kontaktu z powojennym depozytem. W większości 
przypadków broń chemiczna była po prostu znajdowana podczas połowu ryb. Ludzie, cały połów, sieci  
i kutry – wszystko zostało skażone. Odkażania wymagały także nabrzeża, hale produkcyjne i magazyny. 
Nie zawsze zgłaszano wyłowienia niebezpiecznej broni. Zdarzały się sytuacje, gdy po znalezieniu 
podejrzanego ładunku, rybacy odcinali sieć i jeśli nikt nie uległ poparzeniu, nie informowali władz. 
Duńczycy szacują, iż miejscowi rybacy wyławiają rocznie około 3 ton broni chemicznej. Szacuje się, 
iż w okresie 2000-2005 ok. 1010 kg BST zostało wydobyte jako przyłów, przez rybaków na wschód 
od Bornholmu26, zaś ostatnie znalezisko wspominane w światowej literaturze to wydobycie bomby 
zawierającej CLARK I i gaz musztardowy na wodach Szwedzkich w 2007 r. 27

Oficjalne bałtyckie składowiska zatopionej amunicji chemicznej znajdują się na Głębi Gotladzkiej, Głębi 
Bornholmskiej i na Skagerraku – przy czym istnieją uzasadnione podejrzenia, że są także nieoficjalne 
składowiska (Rys. 1).

Obszar składowiska Głębi Gotlandzkiej obejmuje ok. 1500 km2 i zawiera głównie rozproszone obiekty. 
Obszar składowiska Bornholmskiego obejmuje około 150km2, i zawiera znacznie większą ilość 
zatopionej amunicji, w dużo większym skupieniu. Obszar ten został zidentyfikowany jako poważne 
zagrożenie ekologiczne, jest też najlepiej zbadanym z trzech oficjalnych obszarów. Składowisko  
w rejonie Skagerraku zawiera BST zatopione we wrakach statków – co sprawia, że jest to najbardziej 
skoncentrowane potencjalne źródło BST dla środowiska, lecz ze względu na sposób zatopienia i znaczną 
głębokość, prezentuje także najmniejsze zagrożenie środowiskowe.

W Polskiej Strefie Ekonomicznej wytypowano pięć rejonów28, w których istnieje ryzyko porażenia ludzi 
lub skażenia statków zatopioną bronią chemiczną. Nieoficjalnie mówi się o 60 takich miejscach. Są to: 
okolice Bornholmu (pogranicze z Duńską EEZ) (głębokość 70-105 m; bomby, amunicja artyleryjska, miny 
oraz pojemniki z iperytem, związkami arsenu, chloroacetofenonem), Dziwnowa (głębokość 10-12m;
  
26  Medvedeva, N., Y. Polyak, et al. (2009). Microbial responses to mustard gas dumped in the Baltic Sea. 

Marine Environmental Research 68, 71-81.
27  Astot, C., L. Hagglund, et al. (2007). World War I gas bomb found in harbour pool. 

Ninth International Symposium on Protection against Chemical and Biological Warfare Agents, Gothenburg, Sweden.
28  Andrulewicz E., War Gases and ammunition in the Polish Economic Zone of the Balic Sea, Kafka A. V. (ed.), Sea-Dumped

Chemical Weapons: Aspects, Problems and Solutions, Kluwer Academic Publishers, NATO ASI Series, Vol. 7, 9–15, 1996;
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Rys. 1. Lokalizacja składowisk zatopionej Broni chemicznej w Bałtyku29

pociski artyleryjskie z iperytem, luizytem, Clark I oraz Clark II), Kołobrzegu (głębokość 65 
m; bomby, amunicja artyleryjska, miny oraz pojemniki z iperytem, luizytem, Clark I i Clark II, 
chloroacetofenonem), Darłowa (głębokość 90 m; bomby z iperytem) oraz Helu (głębokość 
105 m; bomby, amunicja artyleryjska, miny oraz pojemniki z iperytem, luizytem, Clark I i Clark 
II, chloroacetofenonem). Jednak największym nieoficjalnym rejonem na polskich wodach jest 
Głębia Gdańska, gdzie wg. niektórych źródeł30 zatopiono około 60 ton amunicji zawierającej gaz 
musztardowy. Zatapiane bomby z bojowymi środkami chemicznymi mogły pomieścić od 13 do 
200 kg BST (!). Grubość skorupy pocisków wynosiła od 1,5 do 3,0 mm. Dzisiejszy stan zatopionej 
amunicji w dużym stopniu uzależniony jest właśnie od grubości skorupy bomb oraz materiału  
z jakiego został wykonany korpus pocisku i zapalnik (stal, stopy aluminium). Istotne jest również  
w jaki sposób broń chemiczna była zatopiona: czy w drewnianych skrzyniach, czy w kadłubie statku 
lub może w betonowych blokach. Bardzo ważny również jest rodzaj osadu na którym znajduje 
się obecnie amunicja. Pociski zagrzebane w mule, zwłaszcza te znajdujące się w pojemnikach, są 
w dobrym, prawie nienaruszonym stanie, często nadają się do użycia. Skorupy bomb o grubości  
1,5-3,0 mm leżące na twardym dnie, skorodowały całkowicie, zaś ich zawartość już od dawna 
wpisała się w zanieczyszczenie Bałtyku31.

29  www.chemsea.eu
30  Barański J., Broń chemiczna zatopiona w Morzu Bałtyckim, materiały z sympozjum naukowego 22 kwietnia 1997 r., AMW, 

Gdynia, 1998.
31  HELCOM (1995). Final Report of the ad hoc Working Group on Dumped Chemical Munition (HELCOM CHEMU) to the 16th 

Meeting of the Helsinki Commission (March 1995) I, HELCOM: 20.
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działania w latach 1947-1994

W trakcie zimnej wojny, w latach następujących po zatopieniu, nie zajmowano się problemem broni 
chemicznej zatopionej w Bałtyku, za wyjątkiem doraźnych działań dotyczących obiektów wyrzuconych 
na brzeg, lub wyłowionych przez rybaków. Zmotywowało to naukowców krajów nadbałtyckich do 
publikacji kilku teoretycznych prac, dywagujących na temat zagrożenia środowiskowego wynikającego  
z korozji i możliwego uwalniania BST do wody i osadów dennych.

Po okresie odprężenia w latach 90., sprawa została oficjalnie zbadana przez powołaną specjalnie w tym 
celu grupę specjalną Komisji Helsińskiej CHEMU. Wyniki jej prac sugerowały, że zatopiona amunicja 
jest w większości przypadków zagłębiona pod powierzchnią osadów i spoczywa w rejonach o niskiej 
aktywności hydrodynamicznej, nie zagraża więc innym obszarom Bałtyku32. Zalecała jednakże dalsze 
badania i raportowanie incydentów związanych z bronią chemiczną. Aktywność ta miała być prowadzona 
pod kierunkiem Danii.

działania w latach 1995-2012

W latach 1993-2000 trwały badania na składowiskach bornholmskim, gotlandzkim i na Skagerraku, 
prowadzone przez Rosję w ramach programu „World Oceans”. W skład badań wchodziły hydrologia 
i analizy chemiczne, skupione przede wszystkim na arsenie i głównych produktach degradacji BST33. 
W ramach powyższego programu Rosja wykonała także analizy magnetyczne/gradiometryczne 
na składowisku bornholmskim oraz badania sondą wielowiązkową i zdalnie sterowanym pojazdem 
podwodnym, które wykazały istnienie wraków statków w rejonie zatopienia amunicji.

W roku 2002, ponownie w ramach programu federacji rosyjskiej „World Oceans” wykonano badania 
geochemiczne, geologiczne i hydrologiczne w rejonie zatopienia broni chemicznej na Bornholmie34.  
W tym samym roku Litewska Agencja Ochrony Środowiska przeprowadziła badania dotyczące warunków 
hydrologicznych, hydrochemicznych, ekotoksykologicznych i biologicznych w rejonie składowiska 
Gotlandzkiego. Badania trwały do roku 2003.35 Wydaje się, że niejako spontanicznie kraje bałtyckie 
wykonywały zalecenia komisji Helsińskiej. Badania wykonane w latach 1995-2010 w istotny sposób 
zwiększyły wiedzę zarówno na temat procesów degradacji w środowisku morskim, jak i ekotoksykologii 
BST. Bardzo rozwinięto aspekt modelowy – w 1994 roku ocena rozprzestrzeniania BST ze składowisk 
była czysto hipotetyczna. Obecne modele bazują na realnych danych i mimo znaczących uproszczeń dają 
możliwość oceny ryzyka z określonym prawdopodobieństwem.

chemical munitions search & assessment (chemsea) - amunicja 
chemiczna – odnalezienie i oszacowanie

Projekt CHEMSEA jest bezpośrednią kontynuacją projektu Modelling Ecological Risks Related to 
Chemical Weapons (MERCW) FP6 Unii Europejskiej. Projekt ten ma na celu zlokalizowanie amunicji 
chemicznej w dotychczas niezbadanych rejonach wokół głębi Gdańskiej i Gotlandzkiej, oszacowanie  

32  HELCOM (1995), Final Report of the ad hoc Working Group on Dumped Chemical Munition (HELCOM CHEMU) to the 16th 
Meeting of the Helsinki Commission (March 1995) I, HELCOM: 20.

33  Paka, V. and M. Spridonov (2001), Research of Dumped chemical weapons made by R/V “Professor Stockman” in the Gotland, 
Bornholm and Skagerrak Dumpsites. Chemical munition dump sites in the coastal environments. T. Missiaen: 27-42.

34  Emelyanov, E. M. and V. A. Kravtsov (2004),Arsenic in the bottom sediments of the Baltic Sea - is it dangerous? International 
Borders Geoenvironmental Concerns, Krynica Morska, Poland, PGJ.

35  Garnaga, G. and A. Stankevitius (2005). “Arsenic and other environmental parameters at the chemical munitions dumpsite in the 
Lithuanian Economic Zone of the Baltic Sea.” Environmental research, monitoring and management 33(3): 24-31.
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stężenia bojowych środków trujących i produktów ich degradacji w osadach dennych otaczających 
znaleziska, a także oszacowanie ryzyka związanego z przypadkowym lub naturalnym uwolnieniem tych 
substancji do toni wodnej.

Struktura projektu obejmuje trzy pakiety tematyczne – Poszukiwawczy, Analityczny i Ryzyka 
Środowiskowego, pakiety odpowiedzialne za zarządzanie i rozpowszechnianie wyników oraz pakiet 
zapewniający przetworzenie wyników ma szereg narzędzi dla użytkowników projektu: mapy rejonów 
skażonych, ujednolicone zalecenia co do prowadzenia prac w rejonach zatopień, model pozwalający 
na oszacowanie rozprzestrzeniania się skażenia w przypadku naruszenia spoczywających na 
dnie pojemników lub skażonych osadów dennych, oraz kompleksową ocenę ryzyka związanego  
z zalegającą na dnie Bałtyku bronią chemiczną.

Użytkownikami projektu są w zamierzeniu urzędy morskie krajów nadbałtyckich, inspektoraty 
ochrony środowiska tych krajów, a także administracja lokalna obszarów nadmorskich, organizacje 
pozarządowe, jak również wszystkie kraje zrzeszone w HELCOM. Strukturę projektu przedstawiono 
na Rys. 2.

Rys. 2. Struktura Projektu CHEMSEA
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poszukiwanie i charakterystyka

Pakiet poszukiwawczy skupia się na odnalezieniu zatopionej amunicji chemicznej i pojemników  
z bojowymi środkami trującymi oraz na scharakteryzowaniu regionów zatopień. Poszukiwania skupiają 
się w rejonie Głębi Gotlandzkiej, trasach transportu BST i Głębi Gdańskiej.

Do poszukiwań stosuje się techniki sonarowe. W okresie 2011-2012, statki pracujące w projekcie 
CHEMSEA zbadały tymi technikami 90% składowiska Gotlandzkiego oraz całość potencjalnego 
składowiska na Głębi Gdańskiej. Zbadano także około 150 km2 dna morskiego w rejonie Rynny Słupskiej 
– obszaru, przez który transportowano broń chemiczną w rejon zatopień – i w którym wielokrotnie 
rybacy wyławiali bomby i pociski.

Zastosowane techniki są niezwykle czułe, ale na dnie morskim spoczywa wiele głazów, przypominających 
kształtem obiekty wykonane ludzką ręką, a także wiele śmieci, wyrzuconych z przepływających statków 
– ekipy CHEMSEA znajdowały nawet takie obiekty jak krzesło biurowe czy rower! Dlatego też dane 
sonarowe poddaje się obróbce, mającej na celu wytypowanie najbardziej prawdopodobnych obiektów. 
W ten sposób, z ponad 25000 obiektów wykrytych na Głębi Gotlandzkiej wyodrębniono 8000, które 
przypominają bomby lub pociski (Rys. 3).

Rys. 3. Obiekty wykryte w jednym z pod-rejonów na Głębi Gotlandzkiej. Kolorem czerwonym oznaczono prawdopodobną amunicję.

Ostatecznym potwierdzeniem rodzaju obiektu jest identyfikacja wizualna i pobranie próbek. Dokonuje 
się tego za pomocą robotów podwodnych sterowanych za pomocą kabla ze statku. Jedno zanurzenie 
zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego (Remotely Operated Vehicle – ROV) trwa około dwóch 
godzin i wymaga idealnych warunków pogodowych. Jak dotąd wykonano w projekcie CHEMSEA około 
300 zanurzeń, z czego około 60% zakończyło się sukcesem.

Kolejnym etapem tego pakietu prac jest charakterystyka rejonów zatopień. Obejmująca przede 
wszystkim scharakteryzowanie kierunku i siły prądów morskich tuż nad dnem – gdyż to właśnie one 
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mogą powodować rozprzestrzenianie skażonych osadów. W tym celu wszelkie dane na ten temat 
dostępne w instytucjach bałtyckich zostały zebrane w bazie danych, zaś nowe dane zostały uzyskane 
poprzez pomiary ze statku i stacji pomiarowych postawionych na dnie Bałtyku – ogółem w rejonie Głębi 
Gdańskiej i Rynny Słupskiej platformy pomiarowe przebywały 6 miesięcy, zaś od września do końca 
2012 roku pomiary będą prowadzone na Głębi Gotlandzkiej.

ekologia - ryzyko środowiskowe

Mimo faktu, iż zatapianie broni chemicznej miało wymiar globalny, wciąż niewiele wiadomo o ich skutkach 
środowiskowych. Skutki środowiskowe zatopionej amunicji szacuje się w oparciu o bioindykatory, 
biomarkery i modelowanie.

Bioindykatory to organizmy, które występują tylko w określonych warunkach. W rejonach zatopień 
występuje niewiele życia, z powodu dużej głębokości i braku tlenu – dlatego też oparto się na biomasie  
i bioróżnorodności nicieni – jednych z najodporniejszych organizmów. Wstępne wyniki wskazują na niższą 
bioróżnorodność tych zwierząt w pobliżu miejsc zatopień, w porównaniu do innych rejonów, jednakże 
wymagane są dalsze badania, z powodu wahań stężenia tlenu na dnie Bałtyku. Dopiero gdy uda się 
przeprowadzić pobieranie próbek dna w wodzie jednakowo natlenionej w różnych miejscach, będzie możliwe 
stanowcze stwierdzenie czy bioindykatory wskazują na zniszczenie środowiska w rejonach zatopień.

Biomarkery, to z kolei efekty wywierane przez zanieczyszczenia na organizmy. W projekcie 
CHEMSEA stosuje się szeroką gamę biomarkerów – począwszy od chorób i występowania pasożytów  
a skończywszy na aktywności poszczególnych enzymów i uszkodzeń genetycznych. W projekcie do tego 
celu wykorzystuje się ryby złowione na składowiskach oraz małże, umieszczane w klatkach w rejonie 
zatapiania amunicji. Częstotliwość występowania chorób dorsza jest wyraźnie wyższa w rejonach 
zatopień - co może, lecz nie musi wynikać z obecności zatopionej amunicji (rys. 4)

Rys. 4. Częstotliwość występowania chorób ryb w rejonach zatopień (B13 i B15) w porównaniu do innych rejonów Bałtyku. 
Legenda: Ulc: bakteryjne zapalenia skóry; Skel. Def. Deformacje szkieletu; Cryp: Pasożyty wątroby; Loma: Pasożyty skrzel
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Do końca roku 2012 przeprowadzone zostaną kompletne badania biomarkerów u ryb i małży, zaś 
organizmy o najgorszych wskaźnikach zostaną przeanalizowane na obecność BST.

zalecenia

Informacje uzyskane w trakcie trwania projektu CHEMSEA będą przetworzone na narzędzia dla 
użytkowników. W ramach projektu opracowane zostaną procedury awaryjne zgodne z aktualnym stanem 
wiedzy – opisujące sposoby reakcji na przypadkowe wyłowienie amunicji chemicznej czy gwałtowny 
wyciek chemikaliów, zalecenia opisujące wymagania, które powinien spełnić przedsiębiorca zajmujący 
się robotami podwodnymi, a także sposoby postępowania z osadami dennymi zanieczyszczonymi bronią 
chemiczną.

Ponadto, w oparciu o pakiet Ekologia-Ryzyko środowiskowe, sporządzona będzie lista obszarów 
szczególnie niebezpiecznych – gdzie obiekty z drugiej wojny przyczyniają się w istotny sposób do 
zanieczyszczenia Bałtyku. Jeśli kiedykolwiek dojdzie do wyławiania i utylizacji amunicji chemicznej, te 
regiony będą pierwszymi kandydatami do takiej procedury.

wnioski

Broń chemiczna zatopiona w Bałtyku stanowi istotny problem zarówno dla użytkowników morza jak i dla 
środowiska. Z powodów politycznych długo odwlekano badania tego problemu. Jeśli dobrze rozpozna 
się ryzyko środowiskowe, kraje bałtyckie będą musiały zająć się najbardziej niebezpiecznymi obiektami, 
pozostawiając morzu troskę o te, które nie zagrażają bezpośrednio środowisku.
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Lidia Sternik - Stempkowska
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

odpowIedzIalne ryBołówstwo – Informacje 

na temat Gatunków chronIonych 

występujących w morzu BałtyckIm,  

ze szczeGólnym nacIskIem na chronIone 

GatunkI ryB I ssaków morskIch

Przyroda Morza Bałtyckiego nieustannie narażona jest na presję wynikającą  
z działalności człowieka m.in. poprzez rybołówstwo, transport morski, turystykę  
i prowadzone inwestycje a także proces eutrofizacji. W związku z tym, wiele gatunków 
zamieszkujących Morze Bałtyckie pomimo ochrony gatunkowej ciągle narażonych jest na 
wyginięcie a ich liczebność stale maleje. Rybołówstwo wywiera negatywny wpływ na gatunki 
objęte ochroną poprzez przyłów, połowy paszowe oraz metody połowu niszczące siedliska 
morskie. Negatywny wpływ rybołówstwa na przyrodę Bałtyku można jednak w znacznym 
stopniu zminimalizować uwzględniając występowanie gatunków chronionych podczas 
planowania miejsc i sposobów połowu.

Morze Bałtyckie jest akwenem niezwykle wrażliwym na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i zakłócenia 
z uwagi na jego niemalże zamknięty charakter, małą głębokość oraz niskie zasolenie. Jest ono uznawane 
za ekosystem ubogi pod względem różnorodności gatunkowej, jednak niezwykle cenny i unikatowy  
z uwagi na specyfikę ekologii zasiedlających je gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk. Bałtyk zamieszkują 
zarówno komercyjnie cenne gatunki ryb takie jak dorsz, łosoś, śledź, szprot, troć wędrowna, turbot, stornia, 
gładzica, sandacz, okoń jak również gatunki zwierząt objęte ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody36 
i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt37. Nie można zapomnieć 
również o prawnie chronionych siedliskach tych zwierząt takich jak obszary Natura 2000 czy Parki Narodowe. 

Bałtyk i jego przyroda nieustannie narażone są na presję w wyniku eksploatacji morza w ramach rybołówstwa, 
transportu morskiego, turystyki i prowadzonych inwestycji a także w wyniku eutrofizacji wywołanej spływem 
do morza azotanów i fosforanów. W związku z tym, wiele gatunków zamieszkujących Morze Bałtyckie 
pomimo ochrony gatunkowej ciągle zagrożonych jest wyginięciem a ich liczebność stale maleje.

W niniejszym opracowaniu skupiono się jedynie na wpływie rybołówstwa morskiego na gatunki objęte 
ochroną oraz możliwościach zminimalizowania jego negatywnych skutków. Jednak należy pamiętać, że 
w celu powstrzymania dalszej degradacji Bałtyku i utraty jego różnorodności gatunkowej konieczne jest 
zminimalizowanie wszystkich negatywnych czynników, jakie mają wpływ na unikalną przyrodę naszego 
morza. Wypełniając powyższe realizowane są założenia Bałtyckiego Planu Działań, gdzie w ramach filaru 
dotyczącego bioróżnorodności i ochrony przyrody nadrzędnym celem jest utrzymanie integralności dna 
morskiego na poziomie gwarantującym zachowanie i odtwarzanie naturalnych ekosystemów morskich 
i przybrzeżnych oraz utrzymanie właściwych dla naturalnego funkcjonowania rozmieszczenia, ilości  
i jakości gatunków i ich siedlisk.
36  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).
37  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 237, poz. 1419).
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Gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową w Polsce wymienione są w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Spośród morskich ryb i minogów są to jesiotr 
zachodni, aloza, parposz, babka czarnoplamka, babka czarna, babka mała, babka piaskowa, kur rogacz, 
dennik, iglicznia, minóg morski i minóg rzeczny. Bardzo wiele gatunków ptaków objętych ochroną 
zamieszkuje lub zimuje w polskiej części Bałtyku. Należą do nich głównie kaczki, mewy, rybitwy, 
perkozy, nury ale także liczne siewkowate i wiele innych. Jeśli chodzi o ssaki morskie to Morze Batyckie 
jest siedliskiem trzech gatunków fok: szarej, pospolitej i obrączkowanej a także jednego gatunku walenia 
– krytycznie zagrożonego wyginięciem morświna. Zanim w niniejszej publikacji omówiony zostanie 
wpływ rybołówstwa na gatunki zwierząt chronionych zostaną one krótko scharakteryzowane, w celu 
przybliżenia ich biologii, stanu populacji oraz stopnia zagrożenia i ewentualnych przyczyn wymierania.

Babka czarna (Gobius niger) jest gatunkiem ryby morskiej żyjącym w strefie przybrzeżnej na miękkim 
dnie porośniętym roślinnością. Dorasta do ok. 15 cm. Żywi się drobnymi bezkręgowcami dennymi. Nie 
jest umieszczona w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt38, jednak jest gatunkiem objętym ochroną 
gatunkową ścisłą.

Babka czarnoplamka (Gobiusculus flavescens) również jest gatunkiem ryby występującej w strefie 
przybrzeżnej. Jest rybą niewielkich rozmiarów dorastającą do 6 cm długości. Dorosłe osobniki żywią się 
zooplanktonem. Jak wszystkie ryby objęte ochroną gatunkową w Polsce podlega ochronie ścisłej.

Babka mała (Pomatoschistus minutus) żyje na głębokości od 4 do 200 m, wzdłuż piaszczystych  
i mulistych wybrzeży morskich. Dorasta do długości około 11 cm. Jej pokarmem są drobne bezkręgowce. 

Babka piaskowa (Pomatoschistus microps) zamieszkuje płytkie piaszczyste wody i estuaria rzeczne,  
o niewielkiej głębokości. Dorasta do 5 cm długości. Żywi się niewielkimi bezkręgowcami. 

kur rogacz (Myoxocephalus quadricornis) jest drapieżną rybą z rodziny głowaczowatych o bardzo 
charakterystycznym wyglądzie (krótkie rogowe kolce na pokrywach skrzelowych, głęboko wcięta, silnie 
uzbrojona paszcza). Dorasta do 30 cm. W Bałtyku kury spotykane są głównie na północy natomiast 
w południowym Bałtyku zasiedlają tylko głębsze i zimniejsze wody. W Polsce odnotowano ich 
występowanie w Głębi Gdańskiej.

jesiotr zachodni (Acipenser sturio) jest gatunkiem dwuśrodowiskowej ryby wędrownej z rodziny 
jesiotrowatych. Zgodnie z Polską Czerwoną Księgą Zwierząt uważany jest za gatunek wymarły i nie 
występujący w wodach Bałtyku od lat 60. XX wieku. Jednak z uwagi na niejasności w systematyce oraz 
fakt, że gatunek ten figuruje w załącznikach II i IV Dyrektywy Siedliskowej został on objęty ochroną 
gatunkową w Polsce. Jako przyczyny wymarcia tego gatunku wymienia się wielowiekowe przełowienia, 
regulację rzek, w wyniku której zniszczeniu uległy naturalne siedliska jesiotra oraz jego tarliska, 
budowę zapór wodnych uniemożliwiającą rybom ich naturalną migrację a tym samym rozmnażanie oraz 
zmianę właściwości fizycznych i chemicznych wód wskutek ich zanieczyszczania. W Bałtyku występuje 
natomiast jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrinchus), który nie jest objęty ochroną gatunkową jednak 
nie podlega on połowom z uwagi na całoroczny okres ochronny tego gatunku39. 

aloza (Alosa alosa) jest morską rybą anadromiczną należącą do rodziny śledziowatych. Jej pokarmem 
jest głównie zooplankton. Osiąga długość maksymalną 83 cm, najczęściej jednak dorasta do 45 cm. Aloza 
odbywa tarło w maju i czerwcu w górnych partiach rzek a do rozrodu wymaga czystej dobrze natlenionej 
wody. W okresie od sierpnia do października młode osobniki mające już po około 10 cm spływają do morza. 
38  Z. Głowaciński, Polska Czerwona Księga Zwierząt, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2001 r.
39  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych 

organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz.U. z 2008 r., Nr 43, 
poz. 260, z późn. zm.).
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parposz (Alosa fallax) uznawany jest za gatunek ryby dwuśrodowiskowej jednak danych o jego życiu 
w morzu jest niewiele. Odżywia się pelagicznymi i bentonicznymi skorupiakami, młodymi rybami 
dobijakowatymi i babkowatymi. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt sklasyfikowany został jako 
gatunek bliski zagrożenia. Wymieniony jest także w załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej, co 
zobowiązuje do wyznaczenia dla tego gatunku obszarów Natura 2000 oraz objęcia go w kraju ochroną 
ścisłą.

Iglicznia (Syngnathus typhle) do niedawna była pospolitym gatunkiem ryby z rodziny igliczniowatych, 
dziś jednak uznawanym za bardzo rzadki. Figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek 
krytycznie zagrożony wyginięciem. Siedliskiem igliczni są przybrzeżne wody o dnie porośniętym 
makrofitobentosem do głębokości ok. 20 m. W przeszłości bytowała w Zatoce Puckiej w najpłytszych 
miejscach, porośniętych rdestnicą grzebieniastą i zosterą morską. Gatunek ten wyróżnia się wśród 
ichtiofauny polskiej niezwykłym sposobem rozmnażania. W przeciwieństwie do innych gatunków ryb 
to samce igliczni inkubują jaja w specjalnych komorach lęgowych w części ogonowej swojego ciała. 
Przyczyną wymierania tego gatunku w polskich wodach Bałtyku jest najprawdopodobniej degradacja 
łąk podwodnych, zwłaszcza zostery morskiej, morszczynu i widlika, co spowodowało zarówno utratę 
przez ten gatunek siedliska jak i miejsca żerowania.

wężynka (Nerophis ophidion) tak jak wcześniej opisana iglicznia należy do rodziny ryb igliczniowatych. 
Oba gatunki zajmują podobne siedliska. W przypadku wężynki również samce wychowują potomstwo 
jednak nie posiadają torby lęgowej a jaja przyklejane są przez samice do zagłębienia skórnego w części 
brzusznej samca. Nie figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jednak jest gatunkiem objętym 
ścisłą ochroną w Polsce.

dennik (Liparis liparis) jest rzadkim gatunkiem ryby dennej będącej reliktem polodowcowym. W Polskiej 
Czerwonej Księdze Zwierząt otrzymał status gatunku wysokiego ryzyka, narażonego na wyginięcie. 
W naszej części Bałtyku jest gatunkiem rzadkim, występującym głównie w rejonie Zatoki Puckiej. 
Informacji na temat tego gatunku jest tak niewiele, że ciężko jest nawet oszacować jego liczebność. 
Obserwacje dennika dotyczą zwykle złowienia kilku osobników podczas badań monitoringowych lub 
w ramach przyłowu. Siedliskowym konkurentem dennika jest niezwykle inwazyjny gatunek ryby – 
babka bycza (Neogobius melanostomus). Jeśli chodzi o antropogeniczne zagrożenia dla tego gatunku 
należy upatrywać ich w powstawaniu przydennych stref beztlenowych w wyniku eutrofizacji oraz  
w destrukcyjnym wpływie na siedlisko bentosowe włoków dennych.

minóg morski (Petromyzon marinus) wraz z minogiem rzecznym (Lampetra fluvialis) są przedstawicielami 
gromady krągłoustych. Larwy minogów żyją w spokojnych fragmentach rzek. Młode minogi rozpoczynają 
wędrówkę do morza zwykle wiosną. W morzu prowadzą pasożytniczy tryb życia przysysając się do ryb. 
Po kilku latach życia w morzu rozpoczynają wędrówkę w górę rzek na tarło. Zarówno minóg morski 
jak i rzeczny wymienione są w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz w Dyrektywie Siedliskowej. 
Minóg morski jest gatunkiem stwierdzanym rzadko i sklasyfikowanym, jako gatunek bardzo wysokiego 
ryzyka, silnie zagrożony wyginięciem. Natomiast minóg rzeczny w ubiegłych stuleciach występował 
licznie a nawet był obiektem eksploatacji rybackiej, jednak obecnie nie jest już tak liczny. Według Polskiej 
Czerwonej Księgi Zwierząt jest gatunkiem niższego ryzyka ale zagrożonym wyginięciem.

Jedynym przedstawicielem waleni wśród fauny naszego morza jest morświn (Phocoena phocoena). 
Ssak ten jest wymieniony w Czerwonej Liście Zagrożonych Gatunków IUCN40 jako krytycznie zagrożony 
wymarciem w stanie dzikim (kategoria CR). Potrzeba ochrony tego gatunku znajduje odzwierciedlenie 
w licznych przepisach prawa międzynarodowego oraz konwencjach i porozumieniach. Konsekwencją 
zapisów Konwencji Bońskiej jest porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego 

40  Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody
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„ASCOBANS” Celem porozumienia jest ochrona wszystkich gatunków, podgatunków i populacji waleni 
zębowych występujących w obu morzach z wyłączeniem kaszalota. Porozumienie zawarto uznając, że 
zwierzęta te są i powinny pozostać integralną częścią ekosystemów morskich. Zawarcie porozumienia 
było również wyrazem zaniepokojenia społeczności międzynarodowej stanem populacji małych waleni 
i drastycznym spadkiem ilości osobników. Rezultatem międzynarodowej współpracy pod auspicjami 
ASCOBANS jest Plan Jastarnia. Głównymi celami planu jest podjęcie kroków zapobiegawczych, 
zmierzających do natychmiastowego zmniejszenia przyłowu co do najwyżej dwóch morświnów rocznie 
a także możliwie najszybsza poprawa stanu wiedzy na temat gatunku. Jednym z zapisów planu jest 
stworzenie skutecznego systemu zbioru meldunków oraz zwierząt pozyskanych z przyłowów lub 
znajdowanych na brzegu morza, a w ramach wyżej wymienionych badań przeprowadzenie autopsji 
dla pobrania tkanek do dalszych studiów, określając możliwe przyczyny śmierci, oraz ustalając skład 
pokarmu. Zadania te realizowane są w Polsce przez Stację Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego (SMIOUG) oraz w ramach projektu WWF „Ssaki bałtyckie”. Z uwagi na dramatyczy stan 
populacji morświna w Bałtyku, HELCOM opracował Zalecenie o ochronie morświnów na obszarze 
Morza Bałtyckiego HELCOM w odniesieniu do morświna rekomenduje m.in. nadanie najwyższego 
priorytetu w unikaniu przyłowu morświnów oraz podjęcie działania na rzecz gromadzenia i analizy 
dodatkowych danych o rozmieszczeniu i liczebności populacji, identyfikacji stad i zagrożeń, takich jak 
poziom zanieczyszczeń, śmiertelność w wyniku przyłowu, zakłócenia żeglugowe (np. podwodny hałas). 
W zaleceniu rekomendowane jest także rozważenie utworzenia morskich obszarów chronionych dla 
morświnów w ramach Systemu Przybrzeżnych i Morskich Obszarów Chronionych Morza Bałtyckiego 
(BSPA), jeśli dostępna jest udokumentowana informacja o występowaniu morświnów na danym obszarze.

Morświn jest zwierzęciem o skrytym trybie życia, co nie ułatwia pozyskiwania danych na temat tego 
gatunku. Jednak z dostępnych informacji można wnioskować, że jego liczebność w Bałtyku stale maleje. 
W celu odpowiedzi na pytanie ile jeszcze jest morświnów w Morzu Bałtyckim oraz w jakich jego rejonach 
występują od 2010 do 2014 roku realizowany jest projekt statystycznego monitoringu akustycznego 
morświnów bałtyckich SAMBAH. 

Zgodnie z Polską Czerowną Księgą Zwierząt główną przyczyną wymierania morświnów w Morzu 
Bałtyckim jest ich przyłów w sieciach rybackich, głównie stawnych. W przeszłości próbowano 
zminimalizować przyłów morświnów poprzez wprowadzenie zakazu używania w wodach Bałtyku 
pławnic41 jednak przepis ten w efekcie nie wpłynął na zmniejszenie przyłowu tych ssaków. Istotnym 
czynnikiem mającym wpływ na wymieranie morświnów jest z pewnością skażenie chemiczne wody. 
Innymi czynnikami limitującymi populację tego walenia w Bałtyku są wzrost żeglugi, ćwiczenia militarne 
i rozwój turystyki motorowej wywołujące podwodny hałas, na który morświny są niezwykle wrażliwe. 
Jednak istnieją także naturalne czynniki mające wpływ na stan populacji morświna tj. zamarzanie Bałtyku 
na skutek wysokich mrozów. Prawdopodobnie to właśnie mogło być przyczyną wysokiej śmiertelności 
morświnów w czasie ciężkich zim w latach 1928-29 czy 1946-47.

Bałtyk zamieszkują jeszcze trzy gatunki ssaków morskich narażone na presję ze strony rybołówstwa. 
Są to foki: szara (Halichoerus grypus), obrączkowana (Phoca hispida) i pospolita (Phoca vitulina). 
Jedynym występującym regularnie na południowym Bałtyku gatunkiem jest foka szara. Prowadzi 
wodno-lądowy tryb życia co oznacza, że do swojej egzystencji potrzebuje zarówno siedlisk wodnych 
(niekiedy wędrując rzekami w głąb lądu) jak i bezpiecznych ostoi lądowych. Foka szara jest wymieniona 
w Czerwonej Liście Zagrożonych Gatunków IUCN jako gatunek najmniejszej troski (LC). W Dyrektywie 
Siedliskowej jest wymieniona w załącznikach II i V co oznacza, że wymaga wyznaczenia obszarów Natura 
2000 oraz, że jest gatunkiem, który może być pozyskiwany jednak nie bez zgody właściwego organu.  
W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt zaklasyfikowana została do kategorii gatunków bardzo wysokiego 

41  Rozporządzenie Rady (WE) 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów 
waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98.
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ryzyka, silnie zagrożonych wyginięciem. W celu ochrony fok w Bałtyku HELCOM sformułował zalecenie, 
w którym rekomenduje m.in. przyjęcie krajowych planów zarządzania zapewniających dostateczny 
status ochronny gatunkom fok, zapobieganie i redukcję nielegalnego zabijania oraz przyłowu fok oraz 
utworzenie grupy eksperckiej.

Z uwagi na dużą liczbę gatunków w niniejszym opracowaniu nie omówiono chronionych ptaków 
bytujących na terenie Bałtyku i narażonych na presję ze strony rybołówstwa. Jednak należy pamiętać, 
że w dużym stopniu wpływa ono negatywnie na te zwierzęta poprzez przyłów ptaków nurkujących 
podczas żerowania. Szczegółowa lista zagrożonych gatunków ptaków bałtyckich wraz z liczebnością ich 
populacji, rozmieszczeniem oraz zagrożeniami jest sporządzana w ramach projektu HELCOM RED LIST 
polegającego na opracowaniu czerwonych list gatunków i siedlisk Bałtyku. Opublikowanie czerwonych 
list planowane jest pod koniec 2013 roku.

W 2011 roku flota rybacka wpisana do polskiego rejestru statków liczyła 790 jednostek. Składała się 
ona z 3 trawlerów dalekomorskich (wszystkie w sektorze prywatnym), 143 kutrów bałtyckich i 644 
łodzi motorowych i wiosłowych42. Głównymi narzędziami połowowymi stosowanymi na Bałtyku są 
włoki denne i pelagiczne, sieci stawne, sznury haczykowe oraz narzędzia pułapkowe. Większość ze 
stosowanych narzędzi połowowych jest niestety narzędziami nieselektywnymi. Oznacza to, że podczas 
połowów za ich pomocą oprócz gatunków pożądanych przez rybaków i mających dla nich wartość 
ekonomiczną w sieci wpadają również gatunki niedocelowe, w tym chronione i zagrożone wyginięciem. 
Wszystkie niedocelowe organizmy schwytane nieumyślnie podczas połowów nazywane są przyłowem. 
Podczas selekcji schwytanych ryb gatunki niedocelowe, także ryby z gatunków docelowych ale 
niewymiarowe, wrzucane są w większości z powrotem do morza. Zjawisko przyłowu dotyczy zarówno 
ryb, jak i ssaków morskich w tym krytycznie zagrożonego morświna oraz ptaków nurkujących. Skala tego 
zjawiska jak dotąd nie została oszacowana, gdyż obowiązujące przepisy prawne nie obligują rybaków do 
raportowania w dziennikach połowowych lub miesięcznych raportach połowowych o przyłowie ssaków 
i ptaków. Obowiązek ten dotyczy jedynie gatunków ryb. O skali przyłowu mogą jak dotąd świadczyć 
dobrowolne informacje pochodzące od rybaków lub martwe zwierzęta znalezione na brzegu morza.  
Z raportów WWF Polska sporządzonych w ramach projektu „Ssaki morskie”43 wynika, że w 2011 
roku znaleziono na brzegu 50 martwych fok i 1 martwego morświna a w 2010 roku 53 martwe foki  
i 5 morświnów. Z uwagi na duży stopień rozkładu zwłok większości znalezionych zwierząt nie udało 
się jednoznacznie zbadać przyczyny ich śmierci, jednak w części przypadków foki były oplątane sieciami 
rybackimi, co pozwoliło stwierdzić, że najbardziej prawdopodobną przyczyną ich śmierci był przyłów. 
Zgodnie z raportami WWF w 2011 r. znaleziono 6 fok, które padły ofiarą przyłowu, natomiast w 2010 
r. było to 10 osobników. Wśród wszystkich znalezionych martwych osobników były również i takie, 
które miały na ciele ślady urazów mechanicznych (rany, otarcia) świadczące prawdopodobnie o kolizji 
z jednostką pływającą lub nawet celowym okaleczeniu zwierzęcia. Dane na temat przyłowu ptaków 
nurkujących nie są znane, jednak z relacji obserwatorów i badaczy ptaków morskich wynika, że corocznie 
w sieciach giną setki zimujących na polskim wybrzeżu lodówek i kormoranów.

Negatywny wpływ rybołówstwa to jednak nie tylko przyłów ale również stosowane techniki połowowe. 
Trałowanie denne jest niezwykle niszczycielską metodą połowu, gdyż w jego trakcie w znacznym stopniu 
niszczona jest warstwa denna morza i zabijane wszystkie organizmy ją zamieszkujące.

Wymieniając negatywne oddziaływania rybołówstwa na przyrodę morską nie można pominąć połowów 
paszowych. Jest to specyficzna forma połowów, polegająca na poławianiu mało cennych gatunków ryb 
w celach przetwórstwa na pasze dla zwierząt hodowlanych i oleje rybie. W Bałtyku celem połowów 

42  Morska gospodarka rybna w 2011 r. wyd. Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy, 
Zakład Ekonomiki Rybackiej, Gdynia, 2012 r.

43  Projekt WWF Polska „Wsparcie i restytucja ssaków bałtyckich w Polsce” (w skrócie „Ssaki bałtyckie”) współfinansowany 
z unijnego programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.
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paszowych jest szprot i śledź, gdyż gatunki te w naszych warunkach są mniejsze od tych żyjących  
w Morzu Północnym. Połowy paszowe mają katastrofalny wpływ na wrażliwe środowisko Bałtyku 
z uwagi na fakt, że ogromne jednostki oceaniczne, głównie z Danii i Szwecji nie tylko wyławiają 
pokarm drapieżników morskich ale również niszczą narybek cennych ryb m.in. dorsza. Z opracowania 
tematycznego „Rybołówstwo przemysłowe na Bałtyku”44 wynika, że rybołówstwo przemysłowe, w tym 
z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt, wywiera istotny wpływ na rozwój zasobów szprota i śledzia.

Polscy rybacy jednogłośnie sprzeciwiają się tego rodzaju połowom i apelują o ich zaniechanie jednak  
w dalszym ciągu są one prowadzone na Bałtyku. 

Negatywne oddziaływanie rybołówstwa można w znacznym stopniu zminimalizować stosując szereg 
sprawdzonych już w naszym oraz innych krajach metod pozwalających na zgodną egzystencję zarówno 
przyrody morskiej jak i jej użytkowników, m.in. rybaków. Skuteczną metodą minimalizacji przyłowu 
morświnów wydaje się stosowanie przez rybaków tzw. pingerów. Są to przyrządy hydroakustyczne 
montowane na sieciach, które emitują sygnały odstraszające morświny dzięki czemu zwierzęta te są 
w stanie skutecznie ominąć sieć. Jednak wątpliwości budzi kwestia używania pingerów w obszarach 
Natura 2000 utworzonych dla ochrony morświna, bowiem skoro obszar ten jest siedliskiem morświna 
umyślne wypłaszanie go z tego obszaru pozostaje w sprzeczności z Dyrektywią Siedliskową, zgodnie 
z którą zabrania się umyślnego płoszenia i niepokojenia tego gatunku. Dopuszczone jest wprawdzie 
udzielenie odstępstwa od tego zakazu jednak w śćiśle kontrolowanych warunkach i po spełnieniu kilku 
konkretnych przesłanek.

Szansą na zminimalizowanie przyłowu mogą być alternatywne narzędzędzia połowowe np. selektywne 
pułapki klatkowe zapobiegające przyłowowi ptaków i ssaków morskich. 

Przyłów gatunków niewymiarowych może być natomiast redukowany poprzez zastosowanie 
odpowiedniego rozmiaru oczek w sieci, tak by osobniki młodociane były przez sieci przepuszczane  
a chwytane były wyłącznie osobniki o porządanych wymiarach.

Należy pamiętać, że zmniejszenie presji rybołówstwa na przyrodę Morza Bałtyckiego jak również 
zminimalizowanie wszystkich innych czynników powodujących degradację tego akwenu jest obowiązkiem 
Polski wynikającym z szeregu przepisów prawa międzynarodowego oraz krajowego, w związku  
z powyższym po okresie wsparcia i ostrzeżeń z pewnością przyjdzie czas na rozliczanie z podjętych 
działań i ich skuteczności.

44  Rybołówstwo przemysłowe na Bałtyku, Parlament Europejski, 2011 r. 
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Podstawowym dokumentem wyznaczającym politykę państwa w zakresie rozwoju 
gospodarki ściekowej jest Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). 
Program ten koordynuje działania gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 
w realizacji infrastruktury sanitacji (budowy, modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni 
komunalnych oraz budowy zbiorczych sieci kanalizacyjnych) na terenie aglomeracji. 
Efektem wdrażania KPOŚK jest ograniczenie ilości ścieków nieoczyszczanych oraz 
zanieczyszczeń biogennych odprowadzanych z oczyszczonymi ściekami do środowiska.

Efekty realizacji KPOŚK są widoczne w całym kraju. Wg danych statystycznych w latach 
2000-2011 o połowę zmniejszyła się ilość ścieków nieoczyszczanych, przy jednoczesnym 
ponad dwukrotnym zwiększeniu ilości ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach  
o wysoko efektywnych technologiach oczyszczania, umożliwiających zwiększoną redukcję 
azotu i fosforu, tj. metodami z podwyższonym usuwaniem biogenów. W tym czasie wzrosła 
liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków o ponad 11% i na koniec 2011 r. wynosiła 
ona ponad 25 mln ludności Polski.

Dynamiczny rozwój zbiorczych systemów kanalizacyjnych w znacznej mierze spowodowany 
jest wymogami stawianymi przez dyrektywy środowiskowe oraz otrzymaną pomocą 
finansową UE na realizację tych przedsięwzięć. Dalsza kontynuacja realizacji inwestycji ujętych  
w KPOŚK jest kluczowa ze względu na obowiązek wypełnienia zobowiązań traktatowych,  
a tym samym zapewnienie właściwych standardów oczyszczania ścieków, które wpływają 
na stan czystości rzek w Polsce i istotnie ograniczają odprowadzanie substancji biogennych 
do Bałtyku.

wprowadzenie

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej w szczególnie znaczący sposób kształtuje zadania stojące obecnie 
przed gospodarką wodną. Głównym celem polityki wodnej UE jest osiągnięcie dobrego stanu wód do 
2015 roku. Osiągnięcie tego celu wiąże się z realizacją zadań określonych w kilkunastu dyrektywach 
szczegółowych w obszarze „Jakość wód”.

W celu wdrożenia prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania ściekami komunalnymi 
opracowany został Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Polska zobowiązała 
się, że do końca 2015 r. wybuduje, rozbuduje i/lub zmodernizuje oczyszczalnie ścieków komunalnych  
i systemy kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach.

Przedsięwzięcia te należą do priorytetowych działań w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, które 
muszą być zrealizowane w Polsce, aby osiągnąć standardy ekologiczne czystości wód Unii Europejskiej. 
Wdrożenie tego Programu to działanie najkosztowniejsze i najtrudniejsze w dziedzinie ochrony środowiska.
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aglomeracja

Prawo UE oraz KPOŚK zobowiązuje do kanalizowania i budowania oczyszczalni ścieków w zupełnie nowych, 
dotychczas niedefiniowanych obszarach. Teren aglomeracji nie jest bowiem tożsamy z obszarem miasta czy 
też sołectwa. Często nie uwzględnia nawet podziałów i granic administracyjnych. Aglomeracja ściekowa to 
obszar o dużej koncentracji zaludnienia i zabudowy, gdzie swoje uzasadnienie znajduje rozbudowa systemu 
zbierania ścieków, siecią kanalizacyjną i odprowadzania ich do oczyszczalni ścieków. Aglomeracja stanowi 
elementarną jednostkę, na terenie której realizowany jest system sanitacji. Prawidłowe określenie granic 
i obszaru aglomeracji ma zasadniczy wpływ na prawidłowe i uzasadnione wyposażanie gmin w systemy 
kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków.

Zgodnie z obowiązującym prawem w ochronie środowiska, oczyszczanie ścieków należy do wytwórcy 
ścieków. We wspólnocie gminnej obowiązek oczyszczania ścieków komunalnych spoczywa na 
gminie i stanowi jej zadanie własne. Gmina może powierzyć swoje zadania w zakresie dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków wyspecjalizowanym jednostkom, a mianowicie przedsiębiorstwom 
wodociągowo-kanalizacyjnym. Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków są podstawowymi usługami zapewniającymi odpowiedni poziom życia oraz warunki sanitarne 
ludności i powinny być zapewniane przez gminę jednocześnie.

Biorąc pod uwagę ukształtowanie sieci osadniczej w Polsce wyposażenie aglomeracji w systemy 
odprowadzania ścieków powinny być osiągnięte przez zastosowanie nawzajem się uzupełniających 
systemów kanalizacji zbiorczej i systemów indywidualnych, których zakres stosowania powinien być 
dostosowany do specyfiki każdej aglomeracji.

Rys. 1. Wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacyjne, stan na 31.12.2011 r.
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Określono, iż budowa kanalizacji jest uzasadniona, gdy na 1 km nowobudowanej sieci kanalizacyjnej 
przypada 120 mieszkańców aglomeracji. Obszary o małej koncentracji zabudowy powinny znaleźć się 
poza granicami aglomeracji i być obsługiwane przez systemy indywidualne tj. przydomowe oczyszczalnie 
ścieków lub szczelne zbiorniki bezodpływowe.

Aglomeracje wyznaczane są w drodze uchwał przez sejmik województwa, po uprzednim uzgodnieniu  
z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Jeżeli 
aglomeracja obejmowałaby tereny położone w dwóch lub więcej województwach, właściwy do 
wyznaczenia aglomeracji jest sejmik tego województwa, na którego terenie znajduje się największa 
część aglomeracji.

Gminy wyznaczając aglomeracje i realizując zadania z zakresu uregulowania problematyki gospodarki 
ściekowej biorą odpowiedzialność za prawidłowe zaplanowanie tych inwestycji tak, aby były połączone 
z racjonalnymi i uzasadnionymi potrzebami na danym terenie.

kpoŚk

KPOŚK jest to dokument rządowy, stanowiący strategię wyposażania aglomeracji w systemy 
oczyszczania ścieków komunalnych do końca 2015 r. Inwestycje ujęte w KPOŚK realizowane są od 
2003 r.

W ramach KPOŚK porządkowanie gospodarki ściekowej przejawia się - oddawaniem do eksploatacji 
nowych oczyszczalni, rozbudową sieci kanalizacyjnej, wyłączaniem z eksploatacji obiektów przestarzałych 
i nieefektywnych (likwidacja głównie oczyszczalni mechanicznych), modernizowaniem oczyszczalni 
(dostosowywaniem parametrów oczyszczalni do aktualnych potrzeb poprzez likwidację nadwyżek 
przepustowości, rozbudowę obiektów przeciążonych), a przede wszystkim inwestowaniem  
w urządzenia do redukcji ładunków zanieczyszczeń w ściekach.

KPOŚK określa wykaz:

 • aglomeracji, które powinny być wyposażone w określonych terminach w systemy kanalizacji 
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków oraz wielkość ładunków zanieczyszczeń biodegradowalnych  
z tych aglomeracji koniecznych do usunięcia, 

 • przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni 
ścieków komunalnych oraz terminy ich realizacji.

KPOŚK opracowany w 2003 r., został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. 
Dokument ten poddany został 3 aktualizacjom, zaś 4 aktualnie jest jeszcze projektem.

Kolejne aktualizacje Programu polegały na zweryfikowaniu zakresu rzeczowego inwestycji do realizacji 
w danym czasie, określeniu zakresu inwestycyjnego, który został zrealizowany oraz zakresu inwestycji, 
który musi zostać wykonany do końca 2015 r. Każdy kolejny dokument uwzględniał podsumowanie 
efektów i kosztów zrealizowanych inwestycji oraz nakreślenie niezbędnych nakładów finansowych  
i źródeł finansowania kolejnych przedsięwzięć.
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Rys. 2. Mapa z aglomeracjami ujętymi w KPOŚK na terenie Polski.
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Cały obszar Polski, ze względu na położenie w 99,7 % w zlewisku Morza Bałtyckiego, uznano za obszar 
wrażliwy tj. wymagający ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu do poziomu niepowodującego 
eutrofizacji Bałtyku. Konsekwencją tego jest konieczność stosowania w oczyszczalniach ścieków 
wysokoefektywnych technologii oczyszczania, które zapewniają osiągnięcie jak najlepszych efektów 
ekologicznych. Celem oczyszczania ścieków jest usunięcie z nich zanieczyszczeń i pozbawienie 
właściwości wpływających szkodliwie na wody odbiornika i uniemożliwiających lub utrudniających ich 
wykorzystanie dla potrzeb ludności i gospodarki.

Rys. 3. Oczyszczalnia ścieków „Czajka” w Warszawie.

W ramach KPOŚK w latach 2003-2011:

 • wybudowano około 56 tys. km sieci kanalizacyjnej,

 • wybudowano 283 nowych oczyszczalni ścieków komunalnych,

 • przeprowadzono 896 inwestycji w zakresie modernizacji  
i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych.
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Rys. 4. Mapa z długością sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 2010-2011 w podziale na województwa.

Koszt inwestycji zrealizowanych w latach 2003-2011, ujętych w KPOŚK, to około 40,3 mld zł, z czego:

 • 27,8 mld zł - koszt realizacji sieci kanalizacyjnych,

 • 12,5 mld zł - koszt inwestycji dotyczących oczyszczalni ścieków.

Inwestycje zapisane w Programie finansowane są ze źródeł funduszy unijnych, funduszy krajowych oraz 
środków własnych samorządu terytorialnego.

Aktualnie opracowany projekt IV AKPOŚK pozwolił na zweryfikowanie planowanych działań na rzecz 
wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych do 2015 r.  
W ramach aktualizacji przeanalizowano zakres rzeczowo - finansowy planowanych inwestycji.

Inwestycje zapisane w projekcie IV AKPOŚK będą realizowane w 1655 aglomeracjach. Będzie to 
wymagało budowy ok. 40 tys. sieci kanalizacyjnej (koszt tego zadania to ok. 27 mld zł) oraz budowy, 
rozbudowy i/lub modernizacji 980 oczyszczalni ścieków (koszt to ok. 10,6 mld zł).

Aktualizacja ta wskazała na dość duży zakres inwestycyjny, tj. długości sieci potrzebnej do wybudowania 
i zmodernizowania oraz liczby modernizowanych, rozbudowywanych i nowobudowanych oczyszczalni 
ścieków, który wiąże się ze wzrostem nakładów finansowych potrzebnych na realizację przedsięwzięć 
umieszczonych w zweryfikowanym KPOŚK.
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Rys. 5. źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych na inwestycję ujęte w KPOŚK w latach 2009-2011.

Rys. 6. Zestawienie oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach ujętych w projekcie IV AKPOŚK w podziale wojewódzkim.
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Niestety nie wszystkie tereny kwalifikują się, aby ścieki były zbierane systemem kanalizacyjnym,  
z uwagi na duże koszty realizacji tej inwestycji oraz późniejszą eksploatację tego systemu. Tym samym, 
aby późniejsze opłaty za usługi kanalizacyjne nie przekraczały możliwości finansowych mieszkańców, 
którzy pokrywają koszty rozwoju, amortyzacji i eksploatacji tego systemu. Na terenach gdzie zabudowa 
jest rozproszona należy stosować inne systemy oczyszczania, tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków lub 
budować zbiorniki bezodpływowe czyli szamba. Dlatego też bardzo ważne jest racjonalne planowanie 
oraz uzasadnienie realizacji systemu zbierania i oczyszczania ścieków na danym terenie.

podsumowanie

KPOŚK zdecydowanie przyczynił się do postępu w gospodarce ściekowej. Program ten stał się znaczącym 
impulsem do rozwoju polskiej gospodarki, szczególnie w ujęciu lokalnym. Jego realizacja wiąże się ze 
stworzeniem potężnego rynku inwestycyjnego. Oznacza to nowe miejsca pracy, zarówno w sektorze 
budowlanym, projektowym, konsultingowym, jak i przy obsłudze nowych instalacji.

To wszystko dowodzi że, głównym wyznacznikiem dalszego rozwoju gospodarki ściekowej na kolejne 
lata jest bezwzględna kontynuacja realizacji KPOŚK. Realizacja inwestycji ujętych w Programie powinna 
być połączona z racjonalnymi i uzasadnionymi potrzebami na danym terenie. A efekty z realizacji KPOŚK 
polegające na ograniczeniu ilości ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do wód przełożą się na 
odczuwalną poprawę czystości wody w rzekach i jeziorach, a tym samym wód Morza Bałtyckiego.
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Marzena Brzychcy
Greenevo- Akcelerator Zielonych Technologii

korzyŚcI płynące z prowadzenIa 

przedsIęBIorstw przyjaznych ŚrodowIsku 

morskIemu

Jedną z konsekwencji rozwoju gospodarczego państw akwenu Morza Bałtyckiego jest ich 
niekorzystny wpływ na ekosystem Bałtyku. W celu ochrony środowiska wodnego przed 
niekorzystnymi skutkami działalności przemysłowej wielu przedsiębiorców wdrożyło 
nowoczesne technologie proekologiczne uznawane za innowacyjne zarówno na terenie Polski, jak 
i na świecie. Jednym z działań proekologicznych jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 
i innych oraz odzyskiwanie cennych składników z tych odpadów. Podejmowane są liczne działania 
w ramach programów stanowiących pochodną zobowiązań Polski jako członka UE.

wstęp

Morze Bałtyckie jest średniej wielkości morzem śródlądowym, które charakteryzuje się niewielką głębokością 
i stosunkowo małym zasoleniem w stosunku do oceanów. Negatywny wpływ na bilans wodny skutkujący 
znaczną stagnacją wód ma ograniczony zasięg wlewów pełnosłonych wód z Morza Północnego45. Wyżej 
wymienione niekorzystne stosunki hydrograficzne jak również warunki naturalne Morza Bałtyckiego 
powodują, że akwen ten posiada stosunkowo niewielką naturalną odporność na zanieczyszczenia. Na 
powyższą sytuację nakłada się również gospodarcza aktywność 9 państw regionu bałtyckiego. Należy 
zauważyć, że stopień rozwoju gospodarczego tych państw jest mocno zróżnicowany. Konsekwencją 
takiego stanu rzeczy jest również różny stopień niekorzystnego oddziaływania poszczególnych państw  
i poszczególnych gałęzi gospodarki na ekosystem Bałtyku. W krajach skandynawskich dominującym działem 
gospodarki jest sektor usług z kolei w krajach takich jak Estonia, Łotwa, Litwa i Rosja przewagę mają energo- 
i surowcochłonny przemysł hutniczy i chemiczny. Wspólnym problemem tych państw jest intensywny rozwój 
rolnictwa, które jest odpowiedzialne za przedostawanie się do morza znacznych ilości nawozów i środków 
ochrony roślin. Poważnym zagrożeniem dla środowiska jest sektor energetyczny oparty niemal całkowicie 
na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego, odpowiedzialny za tzw. kwaśne deszcze. Do najuciążliwszych 
źródeł zanieczyszczeń Bałtyku należą również duże aglomeracje miejsko-przemysłowe takie jak ST. 
Petersburg, Ryga i Gdańsk. Podkreślenia wymaga fakt, że niewłaściwie zabezpieczone składowiska odpadów 
oraz transport morski i lądowy mają negatywny wpływ na stan Morza Bałtyckiego46. Należy pamiętać, że na 
dnie Morza Bałtyckiego znajdują się również wraki, statków i inne obiekty pochodzące z okresu I i II wojny 
światowej, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

ekologiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem

Na przełomie XX i XXI wieku pojawiły się tendencje związane z dobrowolnymi działaniami 
proekologicznymi często wykraczające poza unormowania prawne. Działania takie stwarzają szanse 

45  www.wikipedia.pl
46  E. Borkowska, H. Rasz, M. Sobolewski, D. Stankiewicz, Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego Bałtyku, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Raport nr 46, maj 1993 r. 
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na wyróżnienie się spośród innych konkurentów na globalnym rynku. Odpowiedzialność za środowisko 
naturalne i otoczenie społeczne staje się elementem misji wielu przedsiębiorstw. 

W tym kontekście istotne znaczenie ma działalność zakładów produkcyjnych np. przemysłu chemicznego, 
który może mieć negatywny wpływ na środowisko, jeśli polityka funkcjonowania zakładu nie będzie 
uwzględniać poszanowania dla środowiska naturalnego. Dlatego wiele zakładów w tej branży promuje 
wdrożone technologie jako przyjazne dla środowiska, a dbałość o otoczenie stanowi istotny element 
wypełniania misji. Firmy coraz częściej wprowadzają nowe technologie, zapewniające niską emisję 
zanieczyszczeń i wysoką efektywność procesów. Zakłady produkcyjne mają wpływ na środowisko 
poprzez proces produkcyjny, transport i poprzez sprzedaż wytworzonych produktów.

Zakłady produkcyjne powinny wdrażać nowe technologie i procedury, zwiększające czystość produkcji 
oraz inwestować w polepszenie jakości produktów, aby ich użytkowanie wiązało się z jak najmniejszym 
obciążeniem dla środowiska. Kluczową kwestią jest stosowanie najlepszych technologii, które 
umożliwiają zachowanie czystości produkcji. Efektem tych działań jest systematyczne zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń, ograniczania zużycia surowców, energii i wody, skuteczniejsze oczyszczanie 
ścieków oraz zapobieganie awariom. Działalność przedsiębiorstwa powinna być, również systematycznie 
monitorowana w celu stałego kontrolowania jego wpływu na środowisko.

Jednym ze sposobów zmniejszania presji na środowisko jest wytwarzanie wysokojakościowych produktów 
o najniższej osiągalnej uciążliwości dla otoczenia. W przypadku zakładów petrochemicznych ograniczenie 
negatywnego wpływu odbywa się poprzez eliminację zanieczyszczeń pośrednich, np. produkcję paliw  
o niskiej zawartości siarki czy też dodatków uszlachetniających, które zapewniają odpowiednią czystość 
układu dolotowego paliwa oraz komory spalania i chronią silniki przed korozją. Efektywne spalanie paliwa 
ma zasadniczy wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Z kolei komponenty 
używane do produkcji oleju napędowego zapewniają poprawę właściwości eksploatacyjnych paliw – 
łatwiejszy rozruch silnika, ograniczenie tzw. czarnych dymów w spalinach i zmniejszenie hałaśliwości 
silnika. Opracowanie nowych produktów stosowanych np. w silnikach Diesla pozwala na wybiórczą 
redukcję chemicznej szkodliwości tlenków azotu do nieszkodliwych dla środowiska wody i azotu. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu znaczącej redukcji ulega ilość szkodliwych gazów spalinowych, przyczyniających się 
do efektu cieplarnianego i kwaśnych deszczy. Jednym z przykładów działań proekologicznych jest udział 
w europejskim programie The European Greenlight Programme zapoczątkowanym przez Dyrektoriat 
Generalny ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej. Celem programu jest ograniczenie zużycia 
energii elektrycznej przeznaczanej zarówno na oświetlenie wewnętrzne jak i zewnętrzne w Europie, 
a przez to redukcję emisji zanieczyszczeń przyczyniających się do powstawania efektu cieplarnianego 
oraz poprawa jakości warunków widzenia na stanowiskach pracy. Konkretnym przykładem realizacji 
programu jest np. wprowadzenie reduktorów mocy, co umożliwia kontrolowane obniżanie napięcia  
w zewnętrznych obwodach oświetleniowych. Efektem opisanego działania jest znaczące obniżenie 
zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe. Podobne oszczędnościowe działania można 
przeprowadzić w obszarze transportu. Działania te powinny być zgodne z wytycznymi UE szczególnie 
w obszarze zwiększenia udziału kolei i transportu wodnego w podziale zadań przewozowych oraz 
rozwijanie transportu inter- i multimodalnego. Z punktu widzenia poprawy efektywności ochrony 
środowiska, w krajach leżących nad Bałtykiem, rozwój tych form transportu powinien być szczególnie 
szybko realizowany.47

Należy zwrócić uwagę również na proekologiczne działania w gałęzi przemysłu wydobywczego, zwłaszcza 
w odniesieniu do ropy naftowej i gazu występujących na obszarze Bałtyku. Tego typu prace wymagają 
zastosowania najnowocześniejszych technologii, a odpowiednie służby muszą być przygotowane do 
likwidacji rozlewów ropy naftowej, gaszenia pożarów, ewakuacji lub poszukiwań rozbitków. W tym 

47  A. J. Badyda Zagrożenie środowiskowe ze strony transportu, Nauka 4/2010 s. 115-125
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kontekście ważną kwestią jest przede wszystkim zapewnienie szczelności aparatury i instalacji. Jednym 
z działań ekologicznych jest ograniczenie emisji węglowodorów i substancji odorowych powstałych  
w trakcie spalania się ,,na pochodniach” gazu wydobywającego się ze złoża i odgazowania ropy48.

Przepisy prawa krajowego, a zatem liczne decyzje organów administracji rządowej i samorządowej 
ograniczają możliwość negatywnego wpływu na środowisko wynikającego z funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Ważnym elementem funkcjonowania zakładów jest dobrowolne wdrożenie normy 
ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego. Na rynku spełnienie tej normy staje się standardem, 
który wypełnia wymagania stawiane przez partnerów oraz konsumentów. Norma jest narzędziem 
umożliwiającym kierownictwu firmy nadzorowanie procesów technologicznych i ograniczanie ich 
wpływu na środowisko. Umożliwia również ocenę i stałą weryfikację efektywności działania w zakresie 
polityki środowiskowej, co stanowi integralną część systemu zarządzania. Z praktycznego punktu 
widzenia wdrożenie normy zazwyczaj poprzedzone jest przeglądem stanu środowiska. Zawiera on 
zakres oddziaływania firmy na środowisko, wskazuje mocne i słabe strony zarządzania środowiskowego. 
Raport końcowy jest podstawą do określenia programu działania, opracowania dokumentacji do 
nadzoru operacyjnego oraz opracowania technicznego planu działania, eliminującego niezgodności 
w dziedzinie oddziaływania firmy na środowisko. Raport określa również, jakie elementy systemu 
zarządzania środowiskowego istnieją i funkcjonują w zakładzie, a jakie należy opracować i wdrożyć. 
Z opisywanego dokumentu wynika, że na podstawie uzyskanych informacji i wizji w terenie, należy 
przeprowadzić analizy całokształtu oddziaływań firmy na środowisko, przyjrzeć się wszystkim etapom 
procesów technologicznych pod kątem ich wpływu na jakość wód i ścieków, stan czystości powietrza 
atmosferycznego, gleby, poziom emisji hałasu. Warto też dokonać oceny gospodarki energetycznej, 
gospodarki surowcami oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Namacalnym efektem podejmowanych 
działań jest spełnianie norm i wymogów ochrony środowiska a co za tym idzie nie płacenie kar finansowych 
za ich przekroczenie. Przykładem efektywnego działania w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym 
jest stosowanie w przemyśle stoczniowym technologii o niskim stopniu oddziaływania na środowisko  
w obszarze czyszczenia i malowania sekcji okrętowych, cynkowania i gospodarki odpadami49.

W celu ochrony środowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami powodowanymi zrzutami 
niedostatecznie oczyszczonych ścieków podejmowane, są liczne działania w ramach programów 
rządowych oraz poprzez wypełnianie międzynarodowych inicjatyw. Szczególnie istotne dla ochrony 
środowiska jest oczyszczanie ścieków z przemysłu rolno–spożywczego (cukrowniczego, cukierniczego, 
mleczarskiego, owocowo – warzywnego, tłuszczowego, rybnego, gorzelniczego, browarniczego) 
oraz z przemysłu farmaceutycznego, papierniczego i produkcji biopaliw. Nowoczesne rozwiązania 
dedykowane dla tej gałęzi gospodarki oparte są na procesach fermentacji metanowej, prowadzących 
do stopniowego przekształcania złożonych związków organicznych zawartych w ściekach do metanu, 
dwutlenku węgla i wody. Powstający w procesie oczyszczania biogaz o wysokiej zawartości metanu 
(70– 75%), można wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W przypadku oczyszczalni 
miejskich z powodzeniem można zastosować technologię oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. 
Zaproponowane rozwiązanie w znaczący sposób przyczynia się do poprawy jakości oczyszczonych 
ścieków, jak również zwiększa przepustowość oczyszczalni o 25% bez potrzeby jej rozbudowy. 
Technologia ta pozwala na skuteczniejszą ochronę wód przed zanieczyszczeniem. 

Nowoczesnym rozwiązaniem stosowanym do oczyszczania ścieków galwanicznych i przemysłu high-
tech jest technologia typu „zero liqiud discharge”, która pozwala na pełny odzysk wody ze ścieków. 
W zależności od gałęzi przemysłu technologia ta umożliwia uzyskanie wody o parametrach wody 
demineralizowanej, np. dla produkcji galwanicznej, super czystej wody dejonizowanej np. w farmacji,  
o parametrach umożliwiających jej powtórne użycie do procesów produkcyjnych. 

48  www.lotos.pl/korporacyjny/spolecznie_odpowiedzialni/ochrona_srodowiska
49  www.geoland.pl/dodatki/ochrona_srodowiska_xartykul_11.html
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Jednym z działań proekologicznych jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych 
materiałów oraz odzyskiwanie cennych składników z tych odpadów. Istnieje możliwość 
przetwarzania odpadów na użyteczne produkty. Proces stabilizacji i odzysku niebezpiecznych 
odpadów przemysłowych do gospodarczego wykorzystania jest szczególnie przydatny  
w przypadku stabilizacji odpadów zawierających metale ciężkie, takie jak: kadm, chrom, sole baru, 
cynk, miedź, wapń, żelazo, nikiel, arsen, mangan, ołów, glin, magnez, sole innych metali i popioły ze 
spalarni odpadów. Zestalanie odpadów szczególnie niebezpiecznych, zawierających ciężkie metale, 
polega na tworzeniu z polimerem siarki siarczków tych metali, które są nierozpuszczalne w wodzie. 
Otrzymany produkt zawierający odpady jest doskonałym tworzywem termoplastycznym (można go 
wielokrotnie przetwarzać), z którego można formować np. elementy studzienek kanalizacyjnych, płyty 
drogowe, lub obciążniki trakcji kolejowych itp. Z kolei w przypadku odpadów pochodzących z przemysłu 
rolno-spożywczego istnieje możliwość bezzwłocznego przetwarzania odpadów w powietrzno-suchy 
wysterylizowany nawóz organiczno-mineralny50. Warto zwrócić też uwagę, że działania proekologiczne 
będę również budowane w takich dziedzinach gospodarki jak telefonia komórkowa i przemysł 
komputerowy, gdzie narastającym problemem staje się utylizacja sprzętu po jego wykorzystaniu.

podsumowanie 

Unia Europejska jest światowym liderem w technologiach ochrony środowiska (odpady stałe, odnawialne 
źródła energii i zmniejszenie oddziaływania pojazdów silnikowych na środowisko). Z kolei wśród krajów 
UE wiodąca rola przypada Niemcom51. Polska boryka się z niskim poziomem świadomości obowiązków 
środowiskowych spoczywających na prowadzących działalność gospodarczą. Szczególnie zła sytuacja 
panuje w małych i średnich przedsiębiorstwach, które często nie prowadzą ewidencji środowiskowej lub 
nie wnoszą stosownych opłat. Należy zauważyć, że opłaty środowiskowe są systematycznie podnoszone 
i bez wątpienia stanowią istotne obciążenie dla przedsiębiorców. Z drugiej strony uzyskane kwoty 
pozwalają finansować procesy podnoszenia poziomu ochrony środowiska nie tylko z budżetu państwa, 
ale także z funduszy celowych. W dużych organizacjach działania proekologiczne odgrywają coraz 
większą rolę, a dbałość o pozytywny wizerunek firmy coraz częściej przekłada się na długoterminową 
kondycję finansową52. Jednym ze strategicznych warunków zachowań proekologicznych jest polityka 
państwa szczególnie w odniesieniu do inicjowania i promowania zielonych technologii w gospodarce. 
W skład zielonych technologii wchodzi sześć głównych rynków: energetyka przyjazna środowisku  
i magazynowanie energii, modernizacja energetyki, efektywniejsze korzystanie z surowców, recykling, 
zrównoważona gospodarka wodą oraz zrównoważony transport. Ich łączna globalna wartość szacowana 
jest na 1400 mld euro, a według ostrożnych prognoz do 2020 roku rynek podwoi swoją wartość do 
3200 mld euro53. Dlatego innowacyjne rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska powinny stanowić 
istotny element rozwoju polskiej gospodarki. Należy podkreślić, że naszym atutem jest wykwalifikowana 
kadra naukowa i relatywnie niskie koszty pracy. Dzięki temu ogólny koszt prac badawczo-rozwojowych  
i wdrożeniowych jest tańszy od zagranicznych dostawców. Dlatego zielone technologie oferowane przez 
polskie firmy stanowią nową jakość w rozwoju gospodarczym kraju, łącząc postawy proekologiczne  
z ochroną zasobów naturalnych

50  GREENEVO akcelerator zielonych technologii, Laureaci 2010,2011,2012, Wyd. Ministerstwo Środowiska, 2012
51  Raport Nauka, technologia i przemysł w krajach OECD, 2007
52  A. Chodyński (red) Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów, Wyd. AFM Kraków 2011
53  P. Stefaniak Zielone technologie boom czy bańka, www.wnp.pl portal gospodarczy
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