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Conferences, exhibitions, meetings

I Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Doktorantów  
„Biotechnologia Środowiskowa” 
Gliwice, 21–22 maja 2015 r.

W dniach 21 i 22 maja 2015 r. w Centrum Biotechnologii Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach odbyło się I Międzynarodowe Sympozjum 
Studentów i Doktorantów „Biotechnologia Środowiskowa”. Organi-
zowane od 20. lat spotkanie młodych pracowników nauki, w tym roku 
uzyskało rangę międzynarodową. Zmiana dotyczyła również miejsca. 
Chętnie odwiedzana dotychczas przez wszystkich turystyczna Wisła 
została zmieniona na akademickie Gliwice. Odmieniona nieco for-
muła seminarium stworzyła możliwość wyboru języka prezentacji 
swoich wyników badań, co skutkowało wizytą studentów i dokto-
rantów z 5 zagranicznych jednostek – Ternopil National Technical 
University, Helmholtz Centre for Environmental Research Leipzig, 
Chernihiv National University of Technology, University of Ostrava 
oraz Technische Universitaet Bergakademie Freiberg. Sympozjum 
zgromadziło również wielu młodych naukowców z polskich jedno-
stek naukowych, takich jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
Opolski, Politechnika Poznańska, Politechnika Krakowska, Uniwer-
sytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Wrocław-
ska, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Uniwersytet Łódzki, 
Politechnika Łódzka, Śląskie Środowiskowe Studium Doktoranckie, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rol-
niczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych w Katowicach.

Radosne nastroje w recepcji Sympozjum

Pierwszy, anglojęzyczny, dzień Sympozjum rozpoczął się od cere-
monii otwarcia dokonanej przez Dyrektora Centrum Biotechnologii, 
a także głównego organizatora oraz przewodniczącego komitetu na-
ukowego Sympozjum, prof. dr. hab. inż. Korneliusza Mikscha. Kolej-
nym punktem programu był referat plenarny dotyczący roślin transge-
nicznych wygłoszony przez Panią Profesor Danutę Marię Antosiewicz 
z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Profesor poprowadziła również 
pierwszą sesję, podczas której przedstawiono referaty o tematyce mi-
krobiologicznej i związanej z biologią molekularną. Do najciekawszych 
referatów należały prezentacje dotyczące m.in. czynników stymulują-
cych nadmierny rozwój sinic, zastosowania dyfrakcji rentgenowskiej 
w badaniach mikrobiologicznej korozji metali, oraz roślin jako narzę-
dzia w oczyszczeniu powietrza.

Kolejny wykład plenarny przedstawiony przez Doktora Piotra 
Oleśkowicza–Popiela z Politechniki Poznańskiej, w którym poruszano 
tematykę związaną z wykorzystaniem oczyszczalni ścieków jako bio-
rafinerię, rozpoczął sesję związaną z niekonwencjonalnymi metodami 
stosowanymi w ochronie środowiska. W tej sesji wygłoszono referaty 
związane z wpływem procesów biokatalitycznych na środowisko oraz 
rozkładem środków antykorozyjnych z udziałem światła.

Ostatnią sesję, dotyczącą biomonitoringu i ekotoksykologii, po-
prowadziła Doktor Anna Klepacz–Smółka z Politechniki Łódzkiej. 
W nadłuższej tego dnia sesji wysłuchano referatów związanych 
z wykorzystaniem spektroskopii FT-IR jako alternatywnej meto-
dy do określenia wzrostu sinic, użycia mchu Pleurozium schreberi 
w biomonitoringu środowiska, toksyczności jonów metali względem 
wybranych gatunków sinic, oceny zawartości chlorków w wodach 
podziemnych pobranych z terenów składowiska Lipówka w Strze-
mieszycach oraz badania toksyczności amoniowych cieczy jonowych 
z wykorzystaniem zarodków Danio rererio.

Najmłodsi uczestnicy Sympozjum, tj. studenci Politechniki Śląskiej 
z Profesorem Korneliuszem Mikschem

Owocny w ciekawe referaty oraz dyskusje pierwszy dzień zakończył 
się jazzowym koncertem w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko.

Drugi dzień, polskojęzyczny, o tematyce podobnej do sesji anglo-
języcznej, rozpoczął się sesją związaną z mikrobiologią środowiskową 
i technikami biologii molekularnej wykorzystywanymi w biotechnologii 
środowiskowej, którą poprowadziła dr Aleksandra Ziembińska–Buczyń-
ska z Politechniki Śląskiej. Kolejną sesję poprowadziła Pani Kierownik 
Katedry Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. 
inż. Joanna Surmacz–Górska, a prezentowane referaty dotyczyły nie-
konwencjonalnych metod w ochronie środowiska. Tematem kolejnego 
cyklu wystąpień, prowadzonego przez dr hab. inż. Joannę Kalka, był 
biomonitoring i ekotoksykologia. Ostatnią sesję dnia oraz całego Sym-
pozjum poprowadziła dr hab. inż. Ewa Felis, a przedstawione referaty 
dotyczyły przeróbki i zagospodarowania odpadów ściekowych.

Każda z sesji wywoływała mniej lub bardziej burzliwą dyskusję, 
w której referenci odpowiadali na pytania słuchaczy i tym samym roz-
wijali podejmowany przez siebie temat. Zamknięcia i podsumowania 
Sympozjum dokonał – jak w przypadku otwarcia – prof. dr hab. inż. 
Korneliusz Miksch.
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Interdyscyplinarność biotechnologii ujawnia się w wielu obszarach  
jej zastosowań 
– wywiad z prof. dr. hab. inż. Korneliuszem MiKsCheM, dyrektorem Centrum Biotechnologii Politechniki 
Śląskiej

Uczestnicy I Międzynarodowego Sympozjum „Biotechnologia Środo-
wiskowa”; baner Chemika towarzyszył Sympozjum - nasz miesięcznik 

był patronem medialnym Sympozjum

Zapraszając na I Międzynarodowe Sympozjum „Biotechnologia 
Środowiskowa”, organizatorzy obiecali prezentację szeroko rozu-
mianego zakresu biotechnologii, zagadnień prezentowanych w w 
wielu teoretycznych i praktycznych aspektach, w tym bioremedia-
cji gruntów, biomonitoringu, ekotoksykologii, hydrobiologii, biore-
aktorów membranowych, oczyszczania ścieków miejskich  i prze-

mysłowych, niekonwencjonalnych metod w ochronie środowiska, 
przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych, mikrobiologii i 
biologii molekularnej w biotechnologii środowiskowej. Młodzi na-
ukowcy znakomicie przygotowali swoje prezentacje, a nadesłane 
przez nich artykuły zostały opublikowane w postaci recenzowanej 
monografii naukowej, a najlepsze prace zostaną opublikowane na ła-
mach czasopisma CHEMIK oraz w kwartalniku PAN „BioTechnolo-
gia”. Jury konkursowe, uwzględniając także głosy publiczności, wy-
typowało laureatów nagrody za najlepszą prezentację oraz poster 
spośród wszystkich przegotowanych na sympozjum. O wszystkich 
Laureatach wspomina Prof. Korneliusz Miksch w wywiadzie poniżej; 
organizatorzy Sympozjum dziękują PT Autorom prezentacji i Panu 
Profesorowi - za inspirację, współpracę i przyjaźń.

Uczestnicy Sympozjum wyrazili zadowolenie z pobytu w Gliwi-
cach oraz złożyli podziękowania organizatorom spotkania.

Przebieg tegorocznego Sympozjum skłania do optymizmu. 
W powszechnym odczuciu Sympozjum zakończyło się sukcesem, 
co zrodziło potrzebę kontynuacji niniejszego przedsięwzięcia w ko-
lejnych latach.

Monika Nowrotek

Panie Profesorze, miesięcznik CHEMIK jako patron me-
dialny, towarzyszył uczestnikom I Międzynarodowego 
Sympozjum Studentów i Doktorantów „Biotechnologia 
Środowiskowa”, które odbyło się w dniach 21–22 maja 
2015 r. w Gliwicach. Czy Pan Profesor mógłby wyjaśnić 
genezę pomysłu zorganizowania takiego spotkania?
Brzmi to wprawdzie zaskakująco, ale prawda jest taka, że to sym-

pozjum anonsowane jako pierwsze, ma już kilkudziesięcioletnią 
tradycję. Wcześniej organizowane było jako ogólnopolska impre-
za studentów i doktorantów, począwszy od 1993 r., równolegle 
do „dorosłego” sympozjum. W zeszłym roku, po XX Seminarium 
młodsi współpracownicy zaproponowali, aby zmienić jego formułę 
i nadać mu rangę międzynarodową. Zmiana dotyczyła również miej-
sca organizacji sympozjum i turystyczna Wisła została zmieniona 
na akademickie Gliwice. Zaproszenia do udziału kierowano szcze-
gólnie do najbliższych sąsiadów Polski. W efekcie w tegorocznym 
Sympozjum gościliśmy uczestników z pięciu zagranicznych ośrod-
ków oraz czternastu polskich wyższych uczelni.

Seminarium odbyło się w Centrum Biotechnologii Po-
litechniki Śląskiej. Proszę przybliżyć czytelnikom mie-
sięcznika CHEMIK, jak powstało i na czym polega jego 
działalność?
Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej, jako pozawydzia-

łowa jednostka Uczelni, powołane zostało zarządzeniem Rektora 
Politechniki Śląskiej dnia 31.10.2006 r., co było urzeczywistnieniem 
wizji, jaką miało kilku pracowników trzech wydziałów Politechniki 
Śląskiej – Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydzia-
łu Chemicznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. 
Wiele ich prac badawczych wykonywanych na swoich macierzy-
stych wydziałach, dotyczyło zagadnień z zakresu biotechnologii. 

A wzmiankowana wizja, to integracja tych specjalistów i możliwość 
prowadzenia wspólnych interdyscyplinarnych badań i dydaktyki 
z biotechnologii. Jednakże marzenia o prowadzeniu badań na wy-
sokim poziomie w pełni można było realizować dopiero w wyniku 
pozyskania znacznych funduszy w projekcie o nazwie Śląska Bio-
FARMA, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale 
badawczym” przez konsorcjum utworzone w kwietniu 2007 r. 
przez Politechnikę Śląską, Centrum Onkologii w Gliwicach, Śląski 
Uniwersytet Medyczny (wówczas Śląska Akademia Medyczna) oraz 
Uniwersytet Śląski. Przedsięwzięcie obejmowało m.in. prace mo-
dernizacyjne i adaptacyjne budynku przy ulicy Krzywoustego prze-
znaczonego na siedzibę Centrum Biotechnologii, gdzie także uloko-
wana została zasadnicza część aparatury specjalistycznej zakupionej 
przez Politechnikę Śląską w ramach projektu BioFARMA. Centrum 

Prof. dr hab. inż. Korneliusz MIKSCH – ukończył studia na Wydziale In-
żynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej. W latach 1984 – 2013 pełnił funkcję 
kierownika Katedry Biotechnologii Środowiskowej na Wydziale Inżynierii 
Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Od 2006 roku jest dyrektorem 
Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej.

Zainteresowania naukowe: biotechnologia środowiskowa; biologiczne 
procesy oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów; wyznaczanie toksycz-
ności i podatności na biodegradację ksenobiotyków; ekspertyzy dotyczące 
modyfikacji oczyszczalni ścieków; pomiary aktywności mikroorganizmów 
w urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji zamieszczonych w czaso-
pismach krajowych i zagranicznych, monografii, podręczników akademickich 
oraz patentów. Był kierownikiem wielu projektów krajowych oraz koordy-
natorem projektów europejskich.
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adysponuje specjalistyczną aparaturą zgromadzona w czterech la-

boratoriach: Laboratorium bioinformatyki i biologii obliczeniowej, 
Laboratorium genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej, Labo-
ratorium syntezy i analiz chemicznych oraz Laboratorium biotech-
nologii środowiskowej.

Jak już wspominałem, zakup aparatury w projekcie Śląska Bio-
FARMA istotnie polepszył warunki pracy w zakresie biotechnolo-
gii, jednak również wcześniej powstało wiele wartościowych prac 
z tej dziedziny. Miedzy innymi w ostatnich latach zaangażowani 
w pracach biotechnologicznych pracownicy Wydziału Automatyki, 
Elektroniki i Informatyki zrealizowali 45 takich prac, pracownicy 
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki 33 prace, a Wydziału 
Chemicznego 16 prac. Szczegółowy ich wykaz oraz dodatkowe in-
formacje o Centrum Biotechnologii znajdują się na stronach WWW 
(http://www.cb.polsl.pl).

Obecnie, co swoją działalnością potwierdza Centrum Bio-
technologii PŚ, istotne znaczenie mają badania interdy-
scyplinarne, które wykorzystują osiągnięcia poszczegól-
nych dziedzin i tworzą nowe kierunki rozwoju nauki. Czy 
zdaniem Pana Profesora takie szerokie, wielowymiarowe 
spojrzenie jest korzystne dla zagadnień związanych z 
ochroną środowiska? I czy trend ten potwierdzili swoimi 
prezentacjami uczestnicy Sympozjum?
Interdyscyplinarność biotechnologii jest oczywista i zawarta 

w samej jej definicji. Istnieje wiele takich definicji, ale aktualnie ofi-
cjalna definicja biotechnologii opracowana na potrzeby Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Gospodarki 
jest następująca „Biotechnologia – interdyscyplinarna dziedzina 
nauki i techniki zajmująca się zmianą materii żywej i nieożywio-
nej poprzez wykorzystanie organizmów żywych, ich części, bądź 
pochodzących od nich produktów, a także modeli procesów bio-
logicznych w celu tworzenia wiedzy, dóbr i usług”. Natomiast 
według Europejskiej Federacji Biotechnologicznej biotechnologia 
to „integracja nauk przyrodniczych i inżynieryjnych w celu zasto-
sowania komórek lub ich części oraz molekularnych analogów 
w celu pozyskania produktów i usług”. Jak widać w definicjach 
tych na pierwszym miejscu pojawia się określenie, iż jest to inter-
dyscyplinarna dziedzina integrująca osiągnięcia różnych „czystych” 
dyscyplin – chemii, biologii, mikrobiologii, biochemii i nauk tech-
nicznych. Niefortunnie w Polsce biotechnologia kojarzona jest pra-
wie wyłącznie z inżynierią genetyczną, co prowadzi do określonych 
protestów, a co w świetle przytoczonych definicji biotechnologii 
i jej praktycznych zastosowań (produkcja żywności bez genetycz-
nie zmodyfikowanych organizmów też jest biotechnologią, podob-
nie np. biologiczne oczyszczanie ścieków lub przeróbka odpadów 
z pozyskiwaniem biogazu) jest bezzasadne, a przynajmniej źle ukie-
runkowane.

Interdyscyplinarność biotechnologii ujawnia się także w po-
szczególnych obszarach jej zastosowań, a wiec także, a może nawet 
szczególnie w biotechnologii środowiskowej. Przykładem mogą być 
aktualnie realizowane prace z tego zakresu w Centrum Biotech-
nologii. Dzisiaj wielkim wyzwaniem biotechnologii środowiskowej 
jest likwidacja ksenobiotyków, czyli związków, które w środowisku 
znalazły się wskutek działalności człowieka, oraz losy tak zwanych 
„resztkowych stężeń” tych substancji, np. farmaceutyków. Jeszcze 
nie wiemy, jak przy długotrwałej obecności w środowisku natu-
ralnym, mikrozanieczyszczenia te wpłyną na zdrowie człowieka. 
Większość tych zagadnień badamy wielokierunkowo, analizując nie 
tylko skład chemiczny różnych ksenobiotyków, czy obecność ich 
pochodnych, ale również ich losy w środowisku, szeroko pojętą 
toksyczność oraz wpływ na bioróżnorodność na różnych pozio-
mach ekologicznych, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i ana-

lizując materiał genetyczny, czy białka. Najistotniejsze wszakże są 
prace nad sposobami usunięcia tych substancji, a stosujemy do tego 
najczęściej procesy hybrydowe, będące połączeniem procesów 
chemicznych i biologicznych. Wśród procesów chemicznych wyko-
rzystujemy zaawansowane procesy utleniania za pomocą wolnych 
rodników, a wśród metod biologicznych klasyczny proces osadu 
czynnego, ale także procesy hydrofitowe. Te ostatnie prowadzone 
w skali modelowej są często odwiedzane przez gości, gdyż rosnące 
różnorakie rośliny poddawane sztucznemu naświetlaniu sprawiają 
sympatyczne wrażenie, niezależnie od ich utylitarnej przydatności.

Czasami zabawne są impulsy, jakie prowadzą do innowacyjnych 
rozwiązań. Przykładem niech będzie… wycieraczka przed gabine-
tem Rektora Politechniki Śląskiej. Otóż intensywnie rozwijanym 
w biotechnologii środowiskowej (i nie tylko) zagadnieniem jest wy-
korzystanie mikroorganizmów w formie biofilmów. Przystępując 
do tych badań zastanawialiśmy się nad doborem materiału o od-
powiednio rozwiniętej powierzchni, którą można by wykorzystać 
w obrotowych złożach tarczowych. Przypadkowa wizyta u Rekto-
ra zaowocowała skojarzeniem, że materiałem o takiej strukturze 
i wytrzymałości może być właśnie leżąca pod drzwiami wycieraczka 
z tworzywa sztucznego. Oparliśmy sie pokusie przywłaszczenia tej 
wycieraczki (jedna zresztą była zbyt mała), ale przez wiele już lat 
skonstruowane tanim kosztem złoża obrotowe z bardzo aktywną 
biomasą w formie niespotykanej grubości biofilmu, służy badaniom 
nad procesem Anammox.

Czy, po zapoznaniu się z wygłoszonymi referatami i pre-
zentacjami posterowymi, zwrócił Pan Profesor uwagę 
na wyróżniający się charakter niektórych komunikatów? 
Czy mógłby Pan Profesor wskazać najbardziej wiodące 
zagadnienia badawcze w biotechnologii środowiskowej?
Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich prac 

w kilku grupach tematycznych odzwierciedlających aktualne trendy 
w biotechnologii środowiskowej. Duża liczba wystąpień dotyczy-
ła wykorzystania technik biologii molekularnej typu FISH, różnych 
odmian elektroforezy i PCR, klonowanie itd., które umożliwiają 
to co do niedawna było nieosiągalne, a mianowicie bardzo szcze-
gółową identyfikację mikroorganizmów odpowiedzialnych za okre-
ślone procesy. Znaczna liczba wystąpień związana była z badaniami 
procesów zmierzających do wyeliminowania ze środowiska mikroza-
nieczyszczeń, np. pozostałości farmaceutyków lub też pestycydów. 
Wśród tych procesów szczególne znaczenie mają wymienione już 
procesy hybrydowe. Tego zagadnienia dotyczyła też uznana za naj-
lepszą praca zmierzająca do eliminacji farmaceutyków za pomocą 
wspomaganej fotokatalitycznie biodegradacji. Celem fotokatalitycz-
nego procesu jest taka transformacja biologicznie nierozkładalnego 
związku za pomocą wolnych rodników, aby wytworzony półprodukt 
mógł być dalej rozkładany przy pomocy wyselekcjonowanej populacji 
mikroorganizmów. Celem takich łączonych procesów jest osiągnię-
cie ekonomicznie atrakcyjnej, ale równocześnie skutecznej eliminacji 
mikrozanieczyszczeń. Aktualnie w procesach hybrydowych dominuje 
wśród procesów chemicznych tzw. zaawansowane utlenianie, w któ-
rym czynnikiem utleniającym są wolne rodniki wytworzone przez 
stosowanie reakcji Fentona, ozonu, nadtlenku wodoru, fotokatalizy 
lub często łącznym użyciu tych czynników. W eliminacji mikroza-
nieczyszczeń znaczenia nabiera także oczyszczanie hydrofitowe. Są 
to systemy inżynierskie, których zasada działania opiera się na imita-
cji i intensyfikacji procesów usuwania zanieczyszczeń zachodzących 
w naturalnych mokradłach. W ciągu ostatnich trzech dekad stosowa-
nie oczyszczalni hydrofitowych znacznie się upowszechniło. Układy 
te uznawane są obecnie za alternatywę wobec bardziej zaawanso-
wanych technicznie rozwiązań w oczyszczaniu ścieków, zwłaszcza 
w małych jednostkach osadniczych.
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Innym, ciągle istotnym problemem biotechnologii środowi-
skowej jest zapobieganie eutrofizacji środowiska wodnego przez 
nieorganiczne związki azotu i fosforu. Ten problem próbuje się 
rozwiązywać przez wykorzystanie procesu Anammox, w którym 
w pierwszym etapie prowadzi się biologiczne utlenianie azotu amo-
nowego do azotynów, a następnie wytworzone azotyny utleniają 
również biologicznie pozostałą część azotu amonowego dając jako 
produkt końcowy gazowy azot.

Ciekawym i nabierającym znaczenia zjawiskiem jest wykorzy-
stanie grzybów. Grzyby stanowią istotny element ekosystemów lą-
dowych, a także wodnych. Posiadają one specyficzne cechy, których 
pozbawione są inne mikroorganizmy. Między innymi są nielicznymi 
organizmami skutecznie degradującymi substancje lignino-celulozo-
wych w środowisku. Zwłaszcza ta grupa cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem badaczy, ze względu na swój system enzymatyczny. 
Grzyby te charakteryzują się małą specyficznością enzymatyczną, 
dzięki czemu mogą degradować różnorodne ksenobiotyki, takie 
jak: WWA, pestycydy, czy barwniki syntetyczne.

Procesem nabierającym znaczenia w usuwaniu zanieczyszczeń 
z gruntów jest fitoremediacja wspomagana mikoryzacją roślin. Fi-
toremediacja to technologia w której wykorzystuje się naturalne 
zdolności roślin do pobierania i gromadzenia zanieczyszczeń lub 
do ich biodegradacji. Jest to metoda tania, ale dość długotrwała 
o efektywności zależnej od wielu czynników. Można przyspieszyć 
jej przebieg przez wykorzystanie mikoryzy czyli zjawiska symbiozy 
pomiędzy żywymi komórkami korzeni roślin a niepatogenicznymi 
wysoko wyspecjalizowanymi grzybami zasiedlającymi glebę. Wpły-
wa to korzystnie na dalszy rozkład zanieczyszczeń przez inne orga-
nizmy ryzosfery. Grzyby mikoryzowe można wykorzystać np. do in-
tensyfikacji procesów fitoremediacji gruntów zanieczyszczonych 
substancjami ropopochodnymi

W Sympozjum uczestniczyli również studenci międzywy-
działowego kierunku Biotechnologia, który realizowany jest 
na Politechnice Śląskiej. Jaka jest geneza pomysłu stworze-
nia takiego profilu na uczelni technicznej? Jakimi kompe-
tencjami charakteryzują się absolwenci i jak radzą sobie na  
rynku pracy?
Biotechnologia „uprawiana” była na Politechnice Śląskiej od za-

rania jej powstania. Wystarczy wspomnieć prace z zakresu chemii 
przemysłu spożywczego na Wydziale Chemicznym czy też wyko-
rzystanie fermentacji metanowej i innych procesów biologicznych 
na Wydziale Inżynierii Sanitarnej (potem Inżynierii Środowiska). 
Wówczas jednak badań takich nie identyfikowano z tym, co aktual-
nie określa się mianem biotechnologii. Od chwili gdy powszechnie 
uznano biogospodarkę za jeden z najbardziej obiecujących kierun-
ków rozwoju ludzkości, pojawiła się także konieczność kształcenia 
specjalistów z zakresu biotechnologii. A ponieważ za biotechnolo-
gię uznaje się jakiś proces dopiero wówczas, gdy realizowany jest 
w skali przemysłowej, pierwszymi uczelniami kształcącymi inżynie-
rów-biotechnologów stały się uczelnie techniczne. Także na Poli-
technice Śląskiej zrodził się przed ponad dwudziestu laty pomysł 
wykorzystania potencjału aparaturowego i ludzkiego do powołania 
kierunku dydaktycznego z zakresu biotechnologii. Zamysł ten uzna-
no wówczas za interesujący, lecz nierealny. Dopiero po wielu latach 
sytuacja uległa zmianie, gdy w 2003 r. z wizyty w USA powrócił 
prorektor prof. R. Wilk. Profesor Wilk zwrócił uwagę na fakt, iż 
większość uczelni technicznych w USA daje możliwość studiowania 
biotechnologii. „Bio jest przyszłością” – stwierdził krótko. Wskutek 
licznych dyskusji na poziomie uczelnianym władze Politechniki do-
szły do wniosku, że i u nas warto w to zainwestować. W grudniu 
2004r. podpisane zostało porozumienie trzech wymienionych już 
Wydziałów Politechniki w sprawie wspólnego prowadzenia kierun-

ku „Biotechnologia”, a w kwietniu 2005r. podpisano porozumienia 
pomiędzy Politechniką Śląską a Centrum Onkologii o współpracy 
naukowej, badawczej i dydaktycznej. Ostatecznie po dwóch latach 
prac przygotowawczych, w 2005 r., siłami trzech wydziałów i przy 
ścisłej współpracy z Instytutem Onkologii, powołany został między-
wydziałowy kierunek dydaktyczny Biotechnologia. Nabór na kieru-
nek odbywa się na trzech wymienionych wydziałach, ale przez dwa 
lata studenci tych wydziałów odbywają wspólnie te same zajęcia, 
a potem decydują o wyborze specjalności. Specjalności te, tj. bioin-
formatyka, biotechnologia przemysłowa i biotechnologia środowi-
skowa, realizowane są już osobno na poszczególnych wydziałach. 
Po ukończeniu studiów inżynierskich, absolwenci mogą kontynu-
ować studia magisterskie na drugim stopniu studiów.

Kierunek „biotechnologia” nie należy do łatwych. Ta interdy-
scyplinarna nauka bazuje na odkryciach i badaniach biologii mole-
kularnej, genetyki, biochemii, mikrobiologii przemysłowej, chemii, 
inżynierii bioprocesowej, informatyki, ochrony środowiska, farma-
cji. Absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do podję-
cia pracy w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w 
nowoczesnych laboratoriach biologicznych, medycznych, bioche-
micznych, związanych z inżynierią i ochroną środowiska oraz labo-
ratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Absolwenci 
wykształceni w Polsce są dobrymi fachowcami i znajdują zatrud-
nienie w różnych obszarach, niekoniecznie ściśle biotechnologicz-
nych. Doskonale radzą sobie przykładowo w eksploatacji kopalin 
i metalurgii, bo tam też stosuje się procesy z wykorzystaniem mi-
kroorganizmów. Niektórzy wyjeżdżają za granicę i mam nadzieję, 
że choć część tych którzy wyjechali, wróci z bagażem doświadczeń 
przydatnych w kraju. A może potem przyczynią się do rozwoju 
rodzimego przemysłu biotechnologicznego?

Profesor Kornelisz Miksch ze zwyciężczynią konkursu na najlepszy 
referat, mgr inż. Ewą Borowską

Na łamach miesięcznika CHEMIK zaprezentowane zostaną 
wybrane publikacje z dorobku I Międzynarodowego Sym-
pozjum Studentów i Doktorantów „Biotechnologia Środo-
wiskowa”. Czy Pan Profesor mógłby wyjaśnić jakimi kryte-
riami kierował się Komitet Naukowy w wyborze artykułów 
rekomendowanych do publikacji w miesięczniku CHEMIK?
Wszystkie nadesłane przez prelegentów prace zostały opubli-

kowane w postaci recenzowanej monografii naukowej, a najlepsze 
prace zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Chemik”. Ko-
mitet Naukowy przy wyborze artykułów przeznaczonych do publi-
kacji na łamach miesięcznika „Chemik” kierował się ich wysokim 
poziomem merytorycznym oraz tematyką, która będzie interesują-
ca dla czytelników czasopisma.

Jury konkursowe, uwzględniając także głosy publiczności, wy-
typowało laureatów nagrody na najlepszą prezentację oraz poster 
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referatów i posterów, oprócz merytorycznej atrakcyjności przed-
stawionej tematyki, uwzględniano szczególnie ciekawą formę 
prezentacji. Nagrodę ufundowane przez firmę HTL Lab Solutions 
za najlepszy wygłoszony referat, otrzymała Ewa Borowska z Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach, a Kamila Wlizło z Uniwersytetu im. 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za najlepszy poster. Dodat-
kowo, wyróżniono Katarzynę Szałapata z Uniwersytetu im. Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Annę Zając z Politechniki Poznań-
skiej oraz Dorotę Ciszek z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemy-
słowionych w Katowicach wręczając zestawy ufundowane przez 
firmę ROCHE Diagnostic. Rozlosowano również drobne upominki 
ufundowane przez Urząd Miasta Gliwice.

Na zakończenie wywiadu proszę Pana Profesora o kilka 
rad dla wszystkich młodych biotechnologów-badaczy.
Chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty studiowania, które 

w istotnym stopniu zaważyć mogą na dalszych zawodowych lo-
sach, zarówno tych, którzy wybiorą karierę naukową, jak również 
tych, którzy zamierzają być zawodowo aktywnymi w innych dzie-
dzinach. Otóż w ankiecie przeprowadzanej wśród pracodawców, 
a dotyczącej umiejętności, jakich oczekuje się od absolwentów jest 

wyeksponowana umiejętność pracy zespołowej. Czyli nie liczba 
ukończonych kierunków ani znajomość języków obcych, ale wła-
śnie umiejętność zespołowej pracy może w decydującym stopniu 
zaważyć na dalszej karierze zawodowej. I druga, równie istotna 
sprawa. Zdecydowanie w lepszej sytuacji w znalezieniu satysfak-
cjonującej pracy są ci absolwenci, którzy w czasie studiów odbyli 
praktykę w instytucjach, gdzie posiedli praktyczne umiejętności, 
przydatne w przyszłej pracy. Praktyki są wprawdzie obowiązko-
wym elementem toku studiów, ale często odbywają się w nieodpo-
wiedniej instytucji, na zasadzie konieczności spełnienie formalnego 
wymagania jej odbycia. To zdecydowane marnotrawstwo czasu 
praktyki. W przodujących gospodarczo krajach, to sami studenci 
zabiegają o praktyki; często za granicą, wiedząc, że taka jest droga 
do upragnionej pracy w przyszłości. Życzę więc studentom i na-
mawiam do tego, aby sami wykorzystali szanse, jakie daje pod tym 
względem okres studiów, więc nie uchylali się od pracy zespołowej 
i dbali o odbywanie praktyk zgodnych z zamierzonym kierunkiem 
swojej kariery zawodowej.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
rozmawiała Anna Węgrzyn

(wywiad z lipca 2015r.)

XIX Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym
Krynica, 20–22 maja 2015 r.

W zaproszeniu na XIX konferencję Trendy Ekorozwoju, organizo-
waną przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Che-
micznego Oddział Tarnów i Grupę Azoty SA, Prezes Oddziału SITP-
Chem w Tarnowie, Zbigniew Paprocki, napisał: Obserwowany od dwóch 
stuleci szybki rozwój nauki i technologii wyniósł człowieka na wyżyny, wyży-
ny cywilizacji i rozwiązań inżynieryjnych, ale to nie jest jeszcze szczyt jego 
możliwości. Człowiek XXI wieku stara się możliwie umiejętnie zarządzać 
różnymi zasobami, w tym zasobami ludzkimi. Zorientowany na proces, 
sukces i jak najlepsze wyniki, zapomina jednak w swojej codziennej dzia-
łalności o zasobach najważniejszych, bez których nie mógłby istnieć – o za-
sobach naturalnych. I dalej: Naszym obowiązkiem jest umiejętnie z nich 
korzystać, minimalizując efekty dokonywanej w ekosystem ingerencji. Nic 
bowiem nie zostało nam dane na zawsze, ani na wyłączność. Co roku, 
od 19 lat, majowe spotkanie inżynierów, naukowców, przedstawicie-
li administracji wszystkich szczebli i menedżerów stanowi forum nie 
tylko prezentacji trendów ekorozwoju, ale też najważniejszych zmian 
prawnych – polskich i europejskich i najnowszych technologii i tenden-
cji ich rozwoju. Krynicka Konferencja od początku gromadziła ludzi naj-
bardziej zainteresowanych utrzymaniem standardów środowiskowych 
w produkcji chemicznej i zrównoważonym rozwojem. 

Przedstawiciele Organizatora i Głównego Partnera XIX Konferencji (od 
prawej: Paweł Jarczewski, Zbigniew Paprocki i Stanisław Oczkowicz)

W tym roku Konferencja przyjęła charakter swego rodzaju wypra-
wy poszukiwawczej, starając się udzielić odpowiedzi na pytania związane 
z wykorzystywaniem odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii. Waż-
nym zagadnieniem rozważanym podczas tegorocznej Konferencji była 
dyskusja nt. efektu cieplarnianego, w której uczestniczyli znakomici, 
cenni eksperci, prof. Leszek Marks z Instytutu Geologii Podstawo-
wej Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Maciej Sadowski z Instytutu 
Ochrony Środowiska PIB, prof. Jacek Kijeński z Instytutu Chemii Prze-
mysłowej i dr Bogdan Wszołek z Akademii im. Jana Długosza.

Jak zawsze, również na tegorocznej konferencji nie zabrakło 
merytorycznych wykładów na temat nowych technologii, otoczenia 
prawnego firm chemicznych w zakresie wymagań środowiskowych, 
a uzupełniały je prezentacje firm oferujących wsparcie technologiczne, 
IT, w zakresie wyposażenia i wspomagania produkcji.

Konferencja od dwóch lat powróciła do Krynicy Górskiej, do Czar-
nego Potoku, teraz w Hotelu Czarny Potok Resort&SPA, gdzie warunki 
pracy i wypoczynku są więcej niż komfortowe.

Otwierając tegoroczną konferencję, Paweł JARCZEWSKI, 
Prezes Zarządu Grupy Azoty, gratulował konsekwencji i wytrwa-
łości – Organizatorom i Uczestnikom. Z satysfakcją mówił o Gru-
pie Azoty – dzisiaj europejskim liderze w produkcji chemicznej, 
firmie nastawionej na innowacyjność i przyszłość, oferującej swo-
im klientom bogaty portfel produktów – poczynając od nawozów 
azotowych, wieloskładnikowych, fosforowych po tworzywa kon-
strukcyjne, alkohole OXO, plastyfikatory i pigmenty. Grupa Azoty 
dysponuje własną infrastrukturą logistyczną, zapleczem badawczym, 
projektowym, serwisowym. Spółka podejmuje z sukcesem kolejne 
inwestycje, a do 20120 roku zamierza przeznaczyć na ten cel 7 
mld PLN. Grupa Azoty ma też międzynarodowe ambicje, wynikają-
ce z konieczności działania w skali globalnej; chce wychodzić poza 
granice i uczestniczyć w kształtowaniu międzynarodowego rynku 
nawozowego i chemicznego. W styczniu br. Grupa Azoty jako jedyna 
Polska firma z branży przemysłu chemicznego, znalazła się na liście 
partnerów strategicznych i regionalnych Światowego Forum Eko-
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nomicznego w Davos, które uznało bezpieczeństwo żywnościowe 
– obok bezpieczeństwa energetycznego i walki z terroryzmem – 
za kluczowe wyzwanie dla współczesnego świata. W Davos Grupa 
Azoty spotkała się w gronie największych firm nawozowych świata, 
a jej głos w dyskusji był nie tylko zauważony, ale wręcz potraktowany 
jako głos kierunkowy. Nawiązując do zdefiniowanych dominujących 
podczas XIX Konferencji trzech żywiołów: ziemi, wody i powietrza, 
Prezes Jarczewski mówił o niezbędnych innowacjach i kreatywności 
w działalności przemysłowej, traktując ekorozwój jako aksjomat.

Paweł BILSKI w imieniu Grupy Azoty mówił o tym, „Co da-
jemy Ziemi”. Konstatując (wobec przenawożonych Chin i Indii), 
że największy na świecie konsument żywności (więc pośrednio na-
wozów) nazywa się Wal-Mart (Stores Inc.), a deklaruje ograniczenie 
zużycia nawozów mineralnych w kupowanych przez siebie produk-
tach żywnościowych, a także powszechne opiewanie przez urzęd-
ników zrównoważonego rozwoju, zacytował wypowiedź Normana 
Borlauga (2012), twórcy zielonej rewolucji, laureata pokojowej na-
grody Nobla: Wyżywienie 6,6 mld ludzi jest podstawową kwestią, bez 
nawozów możemy o tym zapomnieć – to niemożliwe. Obecnie 48% 
populacji ludzkiej na świecie żywi się dzięki zastosowaniu nawozów 
mineralnych. Tymczasem wzrasta oczekiwana długość życia; szacuje 
się, że urodzony w 2012 roku Europejczyk, będzie żył średnio 80,3 
lat jedząc, mieszkając, korzystając z transportu itd. Z punktu widze-
nia Grupy Azoty, liczby te dają stałe podstawy rozwoju – tworzymy 
nawozy codziennie dla milionów ludzi w Polsce i w 50. innych krajach 
świata. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla rosnącej 
ciągle populacji jest możliwe pod warunkiem produkcji żywności 
z wykorzystaniem nawozów mineralnych i nawożenia. Współczesny 
świat nie będzie w stanie wyżywić wzrastającej populacji ludzkiej bez 
nawozów mineralnych. Nie są też zagrożone perspektywy wzrosto-
we tego rynku, bowiem malejący areał ziem uprawnych, przy wzra-
stającej liczbie ludności i wzrastającej konsumpcji, będzie wymagał 
intensyfikacji produkcji rolnej, a ta możliwa jest poprzez nawożenie. 
Wg FAO, globalnie 90% wzrostu produkcji będzie wynikało z inten-
syfikacji upraw, a tylko 10% ze zwiększenia areału ziemi uprawnej. 
Zwracał także uwagę na bardzo małe zasoby wody zdatnej do kon-
sumpcji i upraw (97% stanowi woda słona – oceany i morza).

Pan Paweł Bilski przedstawił niektóre aspekty potencjału polskiego 
rolnictwa na tle UE, konstatując, że w skali UE Polska zajmuje 3 miej-
sce pod względem powierzchni gruntów rolnych i jest, obok Niemiec, 
Francji i Wielkiej Brytanii, największym producentem żywności. Zapre-
zentował w skrócie Grupę Azoty jako pierwszą pośród producentów 
wszystkich rodzajów nawozów w Polsce i 3. w Europie pośród produ-
centów nawozów nieorganicznych i 2. – wieloskładnikowych. Wymie-
nił przewagi Grupy Azoty i zaprezentował pokrótce szerokie portfolio 
produktowe. Wskazał na mocną pozycję Grupy na rynkach docelowych 
i wymienił strategiczne decyzje i strategiczne obszary działania: rozwój 
organiczny, doskonałość operacyjna oraz fuzje i przejęcia. Przedstawił 
Zarząd Grupy Azoty i kompetencje poszczególnych Członków Zarzą-
du. Wymienił także globalne trendy w zaspokajaniu potrzeb ludności 
w zakresie żywności, wyzwania współczesnego rolnictwa i na tym tle 
podejście i działania Grupy Azoty, a także możliwe korzyści Wspólnej 
Polityki Rolnej UE. Wspomniał o niezbędnej racjonalnej gospodarce 
nawozami i o propozycjach działań Grupy Azoty wsparcia dla rolnictwa 
oraz o sposobie wdrażania nowych produktów Agro, w tym nawozów 
z siarką, nowych inteligentnych nawozów i nawozów humusowych; 
tworzyw, w tym PA6 i jego compoundów oraz POM (Tatrnform); 
elektroniki i nowych materiałów (np. grafen) i pro-ekologicznej linii 
produktowej REDNOX®.

Paweł Bilski wymieniał jeszcze inne aspekty aktywności Gru-
py Azoty, w tym w ochronie środowiska naturalnego i otoczenia, 
i niektóre działania w obszarze ochrony środowiska, w tym także 
uruchomienia nowych instalacji, np. kwasu azotowego, ale i nie-
zbędne dezinwestycje w imię ochrony środowiska (na przykładzie 

Tarnowa). Wspomniał o głównych inwestycjach proekologicznych 
planowanych przez Grupę Azoty w latach 2014–2019, których bu-
dżet dla całej Grupy Kapitałowej Azoty zamyka się kwotą 708749 
tys. złotych. Ważnym obszarem działalności Grupy są prowadzone 
prace badawczo-rozwojowe i innowacyjne, na które w 2015 r. za-
planowano 10905 tys. złotych.

Zbigniew PAPROCKI, prezes Oddziału SITPChem w Tarnowie 
zainteresował słuchaczy bardzo ciekawym wspomnieniem o Genera-
le Józefie Bemie, – najznamienitszym synu Ziemi Tarnowskiej, patrio-
cie, który całe swe życie poświęcił służbie ojczyźnie; był bohaterem 
narodowym Polski i Węgier, wielkim strategiem-artylerzystą, wiel-
kim inżynierem, konstruktorem rakiet, budowniczym, mechanikiem, 
historykiem i lingwistą. Mając 15 lat, w 1809 r. Józef Bem wstąpił 
do armii Księstwa Warszawskiego i już rok później uzyskał stopień 
podporucznika, po półrocznej nauce w Elementarnej Szkole Artylerii 
i Inżynierów w Warszawie. Brał udział w kampanii Napoleona (1812–
1813); awansował i został wyróżniony krzyżem kawalerskim Legii 
Honorowej. Służył też w armii Królestwa Polskiego, ale w 1826 r. 
złożył dymisję, będąc już w stopniu kapitana artylerii. Do 1831 r. 
przebywał w Galicji, we Lwowie i Brodach, skąd wyjechał do Warsza-
wy i wstąpił do armii powstańczej. Za zasługi w Powstaniu otrzymuje 
stopień pułkownika i krzyż Virtuti Militari. Po powstaniu emigrował 
do Francji, gdzie podejmował prace naukowe z różnych dziedzin. 
W 1835 r. Józef Bem założył w Paryżu Towarzystwo Politechnicz-
ne Polskie, był także słuchaczem paryskiej Szkoły Dróg i Mostów; 
w Paryżu przyjaźnił się z Fryderykiem Chopinem, który uświetniał 
koncertami posiedzenia Towarzystwa Politechnicznego Polskiego. 
W 1848 roku powrócił do Lwowa, potem do Wiednia, gdzie dowodził 
obroną zrewoltowanego miasta, a po klęsce rewolucji przybył na Wę-
gry, gdzie zaangażował się w wyzwalanie Siedmiogrodu, za co Wę-
grzy nagrodzili tytułem Marszałka Polnego i Orderem zasługi I klasy. 
Po klęsce węgierskiej armii południowej rok później w bitwie pod 
Temesvarem, Józef Bem otrzymuje azyl w Turcji, przechodzi na ma-
hometanizm i otrzymuje nowe imię, Murad Pasza; przybył do Aleppo, 
gdzie zmarł 10 grudnia 1850 r. i został pochowany na miejscowym 
wojskowym cmentarzu muzułmańskim na górze Dżebel-el-Isam. 30 
czerwca 1929 r. Szczątki Generała zostały sprowadzone do Polski 
i złożone w Mauzoleum w parku miejskim w Tarnowie.

Co roku Zbigniew Paprocki przybliża uczestnikom majowej kon-
ferencji w Krynicy historię regionu i miasta, mieszkańców i – jak 
w tym roku – bohaterów. Bardzo to cenne uzupełnienie wszystkich 
ważnych technicznych i ekonomicznych zagadnień rozważanych 
podczas tej konferencji.

W trzech kolejnych kilkunastominutowych wystąpieniach zapre-
zentowano firmy współpracujące z konferencją Trendy Ekorozwoju 
od wielu lat. Maciej DOBROSIELSKI z NALCO omówił zastosowa-
nie nowej technologii Nalco: 3DTRASAR® do ochrony instalacji 
roztworu saletrzano-mocznikowego. Tomasz TŁUSTOCHOWICZ 
zaprezentował firmę CLIMBEX SA. Marcin JĘDRZEJEWSKI z The 
Boston Consulting Group przedstawił „Zrównoważony rozwój 
w przemyśle chemicznym. Szansa na poprawę konkurencyjności?” 
Konstatował, że nie ma jednakowego, ani uniwersalnego podejścia 
do tematu sustainability; że strategia zrównoważonego rozwoju musi 
wspierać strategię biznesową oraz obecny i przyszły portfel pro-
duktów firmy, a także współgrać z kulturą korporacyjną; że ambicje 
i organizacja zrównoważonego rozwoju muszą odzwierciedlać skalę 
i możliwości przedsiębiorstwa, a budowa umiejętności w zakresie 
zrównoważonego rozwoju jest zazwyczaj podróżą długotrwałą.

Jerzy MAJCHRZAK, dyrektor Departamentu Innowacji i Prze-
mysłu w Ministerstwie Gospodarki, omawiał temat Innowacyjno-
ści w gospodarce niskoemisyjnej. Obszernie wyjaśniał powody 
prowadzenia transformacji niskoemisyjnej (m.in. wyczerpywanie się 
zasobów, rosnące w długim okresie ceny energii, pogarszająca się 
jakość powietrza) i konstatował, że obecny model wzrostu PKB, 
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na wzrost jest m. in właśnie w transformacji niskoemisyjnej. Wyjaśniał 
mechanizmy pułapki średniego dochodu, i za niezbędne w drodze 
do wysokiego rozwoju kraju uznał innowacje; przedstawił statystyki 
światowe na poparcie takiej tezy i tłumaczył, dlaczego Polska jest 
zagrożona pułapką średniego dochodu i jak niezbędne są inwestycje 
w innowacyjność i efektywność zasobową, by temu zapobiec.

Jerzy Majchrzak w wykładzie o  innowacyjności w gospodarce  
niskoemisyjnej

Z myślą o pobudzeniu innowacyjności w Polsce przygotowany został 
Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), 
do którego przesłanką było przekonanie, że konkurencyjność idzie 
w parze z niskoemisyjnością. NPRGN jest zgodny z koncepcją gospo-
darki cyrkularnej. Najważniejsze, aby transformacja niskoemisyjna do-
tyczyła wszystkich etapów cyklu produkcyjnego, a kluczowe dla powo-
dzenia transformacji gospodarki jest przekształcenie sektora energii, 
który wpływa na emisyjność wszystkich etapów cyklu produkcyjnego. 
Wykonane zostały już liczne prace na rzecz NPRGN, w tym zidentyfi-
kowano ponad 360 obszarów, w których możliwa jest redukcja emisji 
(wyłącznie przynosząca jednocześnie korzyści ekonomiczne); ustalono 
priorytet działań wraz z agregacją do poziomu priorytetów, a potem 
celów szczegółowych, i opracowano instrumenty wdrażające. Trwają 
prace nad opracowaniem mierników realizacji NPRGN. Obiecujące 
kierunki transformacji niskoemisyjnej w Polsce (wg NPRGN) dotyczą 
budynków (termomodernizacja), transportu (priorytet dla transportu 
publicznego i kolejowego), sektora energetycznego (rozwój OZE, mo-
dernizacja linii przesyłowych) i przemysłu (tworzenie niskoemisyjnych 
produktów o wyższej wartości dodanej. Jerzy Majchrzak wskazał po-
tencjał redukcji emisji w poszczególnych sektorach przemysłu (w ra-
mach istniejących procesów produkcyjnych), konstatując relatywnie 
nieduży potencjał redukcji emisji w przemyśle w stosunku do innych 
sektorów. Opisał znaczenie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) 
w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Przypomniał, 
że punktem wyjścia do określania Krajowych Inteligentnych Specjali-
zacji w Polsce są dwa kluczowe dokumenty z zakresu prac naukowo-
badawczych i innowacyjności, tj. Foresight technologiczny przemy-
słu – InSight2030, opracowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki 
oraz Krajowy Program Badań, opracowany przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Krajowe Inteligentne Specjalizacje są bardzo 
ważne w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną; efek-
tem ich opracowania jest bowiem wskazanie obszarów specjalizacji 
wraz z mechanizmem weryfikacji i aktualizacji tego wyboru w trakcie 
realizacji. W konsekwencji prowadzi to do koncentracji na prioryteto-
wych obszarach B+R, w których państwo lub region dysponują prze-
wagą konkurencyjną lub mają potencjał rozwojowy – poprzez transfor-
mację społeczno-gospodarczą kraju lub regionu; poprawę wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, bardziej aktywne 
stymulowanie nakładów prywatnych na B+R.

Jerzy Majchrzak podał przykładowe Krajowe Inteligentne Spe-
cjalizacje z obszaru gospodarki niskoemisyjnej

w dziedzinie biogospodarki rolno-spożywczej, leśno-drzewnej i śro-• 
dowiskowej: innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora 
rolno-spożywczego i leśno-drewnego; zdrowa żywność (o wyso-
kiej jakości i ekologiczności produkcji); biotechnologiczne procesy 
i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
w dziedzinie zrównoważonej energetyki: wysokosprawne, nisko-• 
emisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, 
przesyłu i dystrybucji energii; inteligentne i energooszczędne bu-
downictwo oraz rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
w dziedzinie surowców naturalnych i gospodarki odpadami: • 
nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wyko-
rzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substy-
tutów; minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych 
do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energe-
tyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku); innowacyjne 
technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejsza-
jące jej zużycie
w dziedzinie innowacyjnych technologii i procesów przemysło-• 
wych (w ujęciu horyzontalnym): wielofunkcyjne materiały i kom-
pozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy 
i nanoprodukty; sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci 
i technologie geoinformacyjne; elektronika oparta na polimerach 
przewodzących; automatyzacja i robotyka procesów technolo-
gicznych; optoelektroniczne systemy i materiały; inteligentne 
technologie kreacyjne.
W ślad za precyzyjnie sformułowanymi Krajowymi Inteligent-

nymi Specjalizacjami, w procesie przechodzenia na gospodarkę ni-
skoemisyjną będą dystrybuowane środki z funduszy strukturalnych, 
ze szczeble centralnego, ukierunkowane na badania, rozwój i inno-
wacje – wyłącznie na obszary wpisujące się w Krajową Inteligentną 
Specjalizację. Dotyczy to głównie Programu Operacyjnego Inteli-
gentny Rozwój. Krajowa Inteligentna Specjalizacja jest dokumentem 
otwartym; istnieje możliwość wprowadzania zmian po udowod-
nieniu potencjału proponowanej Specjalizacji. Krajowa Inteligentna 
Specjalizacja jest narzędziem procesu wyboru priorytetów, zatem 
nie może z natury obejmować wszystkich obszarów. Najważniej-
szym gremium rekomendującym zmiany w zakresie Krajowych In-
teligentnych Specjalizacji są Grupy Robocze ds. KIS.

Istnieją dwa podejścia do transformacji niskoemisyjnej: top-down 
approach, obejmujące pakiet klimatyczno-energetyczny i wiążące cele 
redukcyjne na 2020 i 2030 rok oraz Mapę Drogową Gospodarki Nisko-
emisyjnej 2050 i propozycję celu redukcyjnego 80% na 2050 oraz bot-
ton-up approach, obejmujące Narodowy Program Rozwoju Gospodarki 
Niskoemisyjnej i Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Podejście botto-up 
oznacza, że proponowane działania wypracowywane są w dialogu z in-
teresariuszami, a cel redukcyjny, określony jako wypadkowa zidentyfi-
kowanych, efektywnych kosztowo obszarów, w których warto podjąć 
interwencję. Jerzy Majchrzak zachęcał do kontaktów z Ministerstwem 
Gospodarki e-mail: mg@mg.gov.pl oraz www.mg.gov.pl

Sala obrad podczas XIX Konferencji 
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Pierwszy wieczór konferencji w Hotelu Czarny Potok w Krynicy, 
uczestnicy spędzili na regionalnym spotkaniu przy grilu i ognisku.

Sesja II, 21 maja 2015 r. rozpoczęła się wykładem prof. Leszka 
MARKSA z Zakładu Geologii Klimatycznej, Wydziału Geologii Uni-
wersytetu Warszawskiego i Państwowego Instytutu Geologicznego 
– Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, pod tytułem Natu-
ralne przyczyny zmian klimatu na Ziemi. Profesor zaprezento-
wał najważniejsze tezy swojego wykładu jako: główne czynniki kli-
matotwórcze; znaczenie gazów cieplarnianych oraz główne epizody 
klimatyczne w historii Ziemi.

Wyjaśniał, że skały zawierają rejestr wszystkich wydarzeń na zie-
mi, zatem geologia=historia Ziemi=historia klimatu. Opisał meto-
dy rekonstrukcji dawnego klimatu i tłumaczył, dlaczego Słońce jest 
generatorem klimatu na Ziemi, przypominając postać Christophera 
Scheinera, który w 1609 roku prowadził pierwsze systematyczne 
obserwacje plam na Słońcu i zaobserwował, że gdy Słońce jest nie-
aktywne (mało plam, długi cykl), to na Ziemi jest chłodniej, a gdy 
jest aktywne (dużo plam, krótki cykl) – cieplej; przedstawił wykres 
aktywności Słońca od 9.500 lat temu i przedstawił prognozę takiej 
aktywności do 2050 roku. Wyjaśnił paradoks „młodego słabego Słoń-
ca” oraz cykle Milankoviča, serbskiego astofizyka, który w 1920 r. 
postawił hipotezę o związku zlodowaceń ze zmianami orbitalnymi, 
oraz opisał sumę wpływu zmian orbity Ziemi na klimat. Wskazał 
sezonowe zmiany insolacji na półkuli północnej w okresie od 6.000 
lat temu i nasłonecznienie Ziemi od 6.000 lat temu wskutek zmian 
orbity Ziemi, pokazując, że nasłonecznienie na półkuli północnej la-
tem stopniowo się zmniejsza. Kolejno prezentował zmianę klimatu 
jako efekt zmian położenia kontynentów i oceaniczną cyrkulację ter-
mohalinową – jako płuca systemu klimatycznego Ziemi. Pokazywał 
skutki klimatyczne wypiętrzania kontynentów na przykładzie Wyży-
ny Tybetańskiej (zmiany temperatury i zmiany opadów).

Przedstawił emisję CO2 na granicy płyt tektonicznych. Wskazując 
cykl naturalnego obiegu węgla w przyrodzie, zwracał uwagę na uwal-
nianie CO2 w strefie grzbietów śródoceanicznych i podczas erupcji 
wulkanów; wymieniał wulkanizm i metamorfizm jako naturalne pier-
wotne źródła CO2 w atmosferze; wietrzenie jako wychwytywanie CO2 
z atmosfery; magazynowanie CO2 w osadach morskich. W odniesieniu 
do aerozoli i pyłów wyjaśniał, że mogą być naturalne lub antropogenicz-
ne: ich skład wpływa na ocieplenie lub ochłodzenie, ale większą rolę 
ma rozmiar cząstek ułatwiający powstawanie chmur. Podobnie erupcje 
wulkaniczne: powodują zapylenie atmosfery, a tym samym zmniejsze-
nie promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Zie-
mi, przyczyniając się jednocześnie do okresowych regionalnych lub 
globalnych ochłodzeń. Profesor przypomniał katastrofalną erupcję 
superwulkanu Toba sprzed 73 tysięcy lat, kiedy to po 9–14-dniowej 
erupcji 2.500–3.000 km2 materiału osadziło się na 4 mln km2! Obszar 
200 tysięcy km2 pokryła warstwa pumeksu i popiołu o miąższości po-
nad 100 m! Rok po erupcji zdecydowanie spadła temperatura global-
na i miesięczna radiacja słoneczna. Na kolejnych wykresach Profesor 
pokazywał zmianę insolacji powierzchni Ziemi w 2. roku po erupcji; 
opady śniegu w 1. roku po erupcji i zmiany temperatury powierzchni 
Ziemi w kolejnych wieloletnich okresach po erupcji.

Profesor Leszek Marks bardzo zaciekawił słuchaczy. Kolejno opi-
sywał i wyjaśniał NAO – oscylację północno-atlantycką jako dominu-
jący tryb zróżnicowania klimatu w regionie północnego Atlantyku, 
który wyraża wahania ciśnienia pomiędzy wyżem subtropikalnym 
a niżem polarnym, co zmienia się z roku na rok, ale ma także trend 
wieloletni. NAO+ – dodatnia oscylacja północno-atlantycka – silny 
wyż subtropikalny (azorski) i głębszy niż polarny (islandzki) i skutki 
wynikające z większego gradientu ciśnienia (liczne i silne burze na pół-
nocy; ciepłe i wilgotne zimy w Europie; zimne i suche zimy w Pół-
nocnej Kanadzie i Grenlandii i łagodne i wilgotne zimy na Wschodnim 
Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

NAO- – ujemna oscylacja północno-atlantycka – słaby wyż sub-
tropikalny (azorski) i słaby niż polarny (islandzki), i skutki wynika-
jące z mniejszego gradientu ciśnienia zimą: rzadsze i słabsze burze 
wędrujące równoleżnikowo. Dla regionu Śródziemnomorskiego 
oznacza dopływ wilgotnego powietrza; dla Europy Północnej – do-
pływ zimnego powietrza; dla Wschodniego Wybrzeża USA – dopływ 
bardziej zimnego powietrza i opady śniegu, a dla Grenlandii – łagod-
niejsze zimy.

Profesor wskazał na naturalne zmiany składu atmosfery i opisał 
obieg węgla w systemie klimatycznym, podkreślając, że udział czło-
wieka w corocznej wymianie nie przekracza 2,98%. Wskazał także 
zmiany ciśnienia CO2 i O2 w atmosferze ziemskiej oraz zawartość 
CO2 w atmosferze, i temperaturę globalną w minionych 100 mi-
lionach lat, wymieniając punkty początku zlodowacenia Antarktydy 
i Grenlandii, a także zmiany temperatury wody głębinowej oceanu 
światowego w ostatnich 5 milionach lat oraz zmiany temperatury 
w rejonie biegunów w holocenie na Antarktydzie i Grenlandii. Opi-
sał pustynnienie wschodniej Sahary, które następowało od półno-
cy i ocieplenie rzymskie (500 BC-530 AD), kiedy drzewa oliwne 
rosły w dolinie Ranu w Niemczech, a Afryka Północna dostarczała 
zboże Kartaginie, potem Rzymowi. Także ciemne stulecia (530–900 
AD), kiedy lód tworzył się na Nilu, śnieg padał w Europie Śródziem-
nomorskiej i na wybrzeżu Chin, a długie i silne susze w Europie 
(300–800AD) doprowadziły do migracji ludności i napięć społecz-
nych; powtarzające się co 40–50 lat susze, ok. 760, 810, 860 i 910 r. 
spowodowały upadek imperium Majów. Ocieplenie Średniowieczne 
(900–1300 AD) sprzyjało zwiększaniu zaludnienia, rozbudowie miast; 
ziemię uprawiano wysoko w Alpach, a Wikingowie kolonizowali Is-
landię, Grenlandię i Nową Funlandię. Potem nastąpiła Mała Epoka 
Lodowcowa (1300–1850 AD), kiedy klęski głodu, wojny, zarazy do-
prowadziły do drastycznego zmniejszenia zaludnienia, Wikingowie 
wymarli na Grenlandii, lód wokół Islandii ograniczył komunikację; 
rozpoczęły się wojny szwedzkie. Profesor pokazał zmiany tempera-
tury i opadów przygotowane na podstawie zapisków historycznych 
w okresie 1500–1590 AD oraz wykresy anomalii średniej rocznej 
temperatury powierzchni Ziemi w okresie 1800–2000 oraz średnie 
roczne anomalie temperatury na Ziemi w tym czasie.

Nawiązując do stężenia CO2 w atmosferze, Profesor wskazał 
na obserwatorium na północnym zboczu wulkanu Mauna Loa na Ha-
wajach (3397 m n.p.m.), gdzie pomiary dokonywane są od 1958 
roku, a pomierzone wartości stanowią standard globalny. Pokazał 
wykresy (na podstawie pomiarów z obserwatorium Mauna Loa) do-
tyczące zmiany zawartości CO2 w atmosferze oraz średniej tempe-
ratury na Ziemi.

Reasumując, Profesor Leszek Marks podkreślał, że zmiany kli-
matu były kształtowane przez czynniki naturalne; że życie na Zie-
mi rozwijało się zazwyczaj w znacznie cieplejszym niż obecnie, 
klimacie; że zmiany temperatury i zawartości CO2 w atmosferze 
nie były synchroniczne; że nadmiar CO2 gromadził się w osadach 
węglowych na dnie oceanów. I najważniejsze – że katastrofami kli-
matycznymi w przeszłości nie były globalne ocieplenia, lecz ochło-
dzenia. Profesor podkreślał, że zmienność wywołana przyczynami 
astronomicznymi determinuje klimat na Ziemi, a zmienność klimatu 
jest modyfikowana przez czynniki działające regionalnie (położenie 
geograficzne, ukształtowanie terenu, aktywność wulkaniczna). Gazy 
cieplarniane nie są – zdaniem Profesora Marksa – dominującym czyn-
nikiem klimatotwórczym. Zauważył, że w modelowaniu klimatu cał-
kowicie pomijane są dane geologiczne, a więc dotyczące historii kli-
matu. Tymczasem wiarygodny model klimatyczny powinien nie tylko 
przedstawiać prognozę klimatu, ale przede wszystkim umożliwiać 
rzetelną rekonstrukcję paleoklimatu.

Uczestnicy konferencji gromkimi brawami podziękowali Profe-
sorowi i organizatorom za bardzo interesującą prezentację.
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aProf. dr hab. Maciej SADOWSKI z Instytutu Ochrony Środo-

wiska – Państwowy Instytut Badawczy przedstawił wykład „Ochro-
na klimatu a polityka klimatyczna”. W odniesieniu do przyczyn 
ocieplenia konstatował, że nie ma zgody środowiska naukowego 
co do przyczyn zmian klimatu i tego sporu nie da się jednoznacznie 
rozstrzygnąć, ale większość skłania się do poglądu, że zmiany są 
wynikiem nakładania się na siebie przyczyn naturalnych i antropo-
genicznych. Pokazywał porównanie pomiędzy modelem a obser-
wacjami wzrostu temperatury od 1860 do 2000 roku. Omawia-
jąc współczesne zmiany klimatu, przywoływał fakty: obserwacje 
i pomiary potwierdzają ocieplenie klimatu; 15 najcieplejszych lat 
odnotowano w ciągu ostatnich 20 lat, a 12 – od 1995 r.; II połowa 
XX w. była na półkuli północnej najcieplejsza w ciągu 1300 ostat-
nich lat; w ciągu ostatnich 100 lat Ziemia ogrzała się o 0,85 stopnia 
Celsjusza, a szybkość tego procesu wzrasta; w Europie temperatu-
ra wzrosła o prawie 1°C, w Arktyce podwoiła się, a temperatura 
górnej warstwy wiecznej zmarzliny wzrosła o 3°C; 2014 rok był 
najcieplejszy w okresie minionych 250 lat. W Konwencji Klimatycz-
nej (UNFCCC) zmiany klimatu oznaczają zmiany w klimacie spowo-
dowane działalnością człowieka; tylko niektóre kraje przyjęły wią-
żące zobowiązania redukcyjne, a istniejące rozbieżności sprawiają, 
że podjęcie efektywnych zobowiązań redukcyjnych po 2020 roku 
(II okres Protokołu z Kioto – bez Japonii, Nowej Zelandii, Rosji, 
Kandy (wycofała się) i USA (nie przystąpiły do protokołu) będzie 
bardzo trudne. Profesor wymieniał cele ochrony klimatu, uznając 
wszakże, że kryterium powinna być temperatura globalna, z któ-
rą wiąże się większość czynników klimatycznych, i identyfikując 
przyczyny zmian w emisji antropologicznych gazów cieplarnianych 
oraz w wycinaniu lasów, zwłaszcza w strefie międzyzwrotnikowej. 
Podawał dane dotyczące antropogenicznej emisji GC w dziesięcio-
leciach okresu 1960–2009 oraz zmiany koncentracji w atmosferze 
i emisji globalnej CO2 w latach 1959–2013. Konstatował, że emisja 
globalna GC wzrośnie o ok. 50% do 2050 r., przede wszystkim 
z powodu wzrostu gospodarczego i zapotrzebowania na energię 
w kluczowych gospodarkach rozwiniętych; polityka ochrony klima-
tu nie doprowadziła dotąd do zakładanych celów: stabilizacji kon-
centracji i ograniczenia emisji, klimat nie stał się priorytetem, ale 
polityka klimatyczna wykorzystywana jest jako narzędzie do zwięk-
szania konkurencyjności gospodarki poprzez zmniejszenie zużycia 
surowców energetycznych, finansowania działań ograniczających 
wylesianie w krajach rozwijających się i transferu technologii nisko-
emisyjnych. Polityka ochrony klimatu nie ma wpływu na stabilizację 
koncentracji CO2.

Profesor Sadowski omówił najważniejsze przesłanki polity-
ki klimatycznej Unii Europejskiej i jej nienajlepsze konsekwencje 
dla UE (np. ucieczka niektórych gałęzi przemysłu poza UE, wzrost 
cen energii). Przedstawił cele emisyjne w UE do 2030 i 2050 roku 
i oczekiwany profil redukcji emisji GHG w Unii Europejskiej do 2050 
roku oraz konsekwencje dla Polski; trend emisji krajowej z podzia-
łem na EU ETS vs. non-ETS i w tym kontekście także konsekwen-
cje dla Polski, m.in. brak możliwości redukcji 85–90% do 2050 r. 
wobec 40–60% udziału węgla w polskiej energetyce i wyliczeń, 
że na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną 
w 2050 r., tylko w latach 2014–2020 potrzeba ponad 9 mln EUR. 
Wymieniał także pozytywne aspekty handlu emisjami, takie jak 
wzrost zainteresowania OZE, wzrost efektywności energetycznej, 
termomodernizacja budynków i korzyści finansowe z aukcji w 2013 
i 2014 r. Uświadamiał także koszty działań redukcyjnych uznając, 
że największe rezerwy redukcyjne istnieją w poprawie efektyw-
ności energetycznej, za to znaczących nakładów będą wymagały 
działania w sektorze produkcji energii; podkreślał, że technologia 
reedukacji poprzez składowanie CO2 w strukturach geologicznych 
(CCS) jest ekonomicznie zupełnie nieopłacalna. Profesor Sadowski 

mówił o niezbędnej adaptacji do zmian klimatu w systemie społecz-
nym i gospodarczym; omówił „KLIMADE – opracowanie i wdroże-
nie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wraż-
liwych na zmiany klimatu”. Uznał, że to gospodarka przestrzenna 
jest kluczowym warunkiem skutecznej adaptacji; wspomniał o nie-
zbędnej racjonalnej gospodarce wodnej i wymieniał największe 
zagrożenia; podał także szacowane koszty działań adaptacyjnych 
i wpływ takich działań na PKB wg różnych obszarów tematycznych. 
W podsumowaniu konstatował, że polityka klimatyczna ma stosun-
kowo niewysoki priorytet w polityce Rządu i jest wymuszana przez 
UE; że większą wagę przykłada się do redukcji emisji; że adaptacja 
ma jeszcze niższy priorytet, a dwie kluczowe ustawy w tym kon-
tekście (ustawa o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym 
i prawo wodne) wciąż nie są uchwalone; że konsekwencje gospo-
darcze i społeczne redukcji emisji będą znaczące z powodu wzrostu 
cen energii; że koszty adaptacji – w pierwszych dziesięcioleciach 
wysokie – będą docelowo przynosiły korzyści; wymienił na koniec 
zalety redukcji emisji i podkreślił, że redukcja emisji nie ma wpływu 
na ograniczenie zmian klimatu.

Dariusz OLEJNICZAK zaprezentował firmę SEEN Technologie 
sp. z o.o. www.seen.pl, a Filip BARAŃSKI z KFB Polska Sp. z o.o. 
zagadnienia związane z redukcją hałasu przemysłowego – innowa-
cyjne metody i przkłady zastosowania kamery akustycznej. Mirosław 
KOPYTA z AVK Armadan Sp. z o.o. omawiał wpływ obecności po-
wietrza w instalacjach przemysłowych na koszty ich eksploatacji.

Prof. dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI, wspólnie z mgr. inż. 
Pawłem REJEWSKIM z Instytutu Chemii Przemysłowej im. 
Prof. Ignacego Mościckiego przygotowali prezentację pt. Histeria 
CO2 – efekt cieplarniany, czy hamulec rozwoju energetyki 
i przemysłu? Wykładał – jak zawsze z erudycją bardzo ciekawie 
– Profesor Jacek Kijeński. Przywołał definicję efektu cieplarnianego 
– jako zjawiska wywołanego przez atmosferę, w wyniku którego 
temperatura planety jest wyższa, niż gdyby planeta nie posiadała at-
mosfery. Spowodowane jest to ograniczeniem wypromieniowania 
ciepła z jej powierzchni i dolnych warstw atmosfery w przestrzeń 
kosmiczną. Czynnikiem ograniczającym wypromieniowanie ciepła są 
gazy cieplarniane lub pyły zawieszone w powietrzu. Efekt cieplar-
niany zachodzi na planetach i księżycach posiadających atmosferę 
i ogrzewanych przez gwiazdy; w Układzie Słonecznym zachodzi on 
na Ziemi, Marsie, Wenus oraz na księżycu Saturna – Tytanie. Przypo-
mniał historię opisywania efektu cieplarnianego od 1938 r. Pokazał, 
jak zmieniało się stężenie CO2 w atmosferze od 1960 do 2000 r. 
oraz zmianę temperatury powierzchni Ziemi w ciągu ostatniego 
tysiąca lat. Przypomniał wykres promieniowania przechodzącego 
przez atmosferę oraz przedstawił i kolejno omówił działania podej-
mowane w ramach ratowania klimatu, zakładające usuwanie węgla 
z obiegu przyrodniczo-klimatycznego (sekwestracja CO2; Program 
Terra-Preta – 9 mln t węgla z CO2 można przerobić na sadzę; nowe 
lasy; natura – sprzężenie zwrotne i stymulowanie rozwoju plank-
tonu oceanicznego). Porównał parametry kosztowe i procesowe 
układów energetycznych opartych na procesach spalania i zgazowa-
nia węgla. Omawiając różne możliwości pozyskiwania energii z na-
turalnych źródeł (wodna, wiatru) przedstawił zalety i wady takich 
rozwiązań. Przypomniał, że konstrukcja wielkich hydroelektrowni 
wymaga spiętrzania rzek i zatapiania wielkich obszarów, co powodu-
je głębokie zmiany w ekosystemie oraz, że już obecnie w Norwegii, 
Urugwaju i Paragwaju 100% energii elektrycznej jest pochodzenia 
hydro; w Brazylii – 80%; w Kanadzie i Szwecji – 50%; w Rosji – 20%; 
12% we Francji; 6% w USA i 4% w Niemczech. W odniesieniu 
do energii wiatru powtórzył wielokrotnie wygłaszaną przez siebie 
tezę o zmienności i nieprzewidywalności tego źródła energii; wind-
farms niekorzystnie zmieniają krajobraz, ich skrzydła są zabójcze dla 
ptaków, a praktyczna efektywność nie przekracza 15%.
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Profesor Jacek Kijeński , Prezes ZG SITPChem, mówi o histerii CO2 – 
efekt cieplarniany, czy hamule rozwoju?

Profesor wymienił i skomentował niektóre aspekty polityki ener-
getycznej Polski do 2025 r., w tym rozwój skojarzonej produkcji ener-
gii elektrycznej i ciepła w małych zespołach wytwórczych wykorzy-
stujących uprawy energetyczne, słomę oraz inne odpady z rolnictwa 
i leśnictwa; zagospodarowanie biogazu pochodzącego ze składowisk 
odpadów, oczyszczalni ścieków i ferm hodowlanych oraz termicz-
ne przekształcanie biomasy pochodzącej z odpadów komunalnych. 
Scharakteryzował instalacje zgazowania paliw i odpadów oraz przed-
stawił uśredniony skład gazu dla różnych czynników zgazowującyh. 
Na koniec przedstawił koncepcję termochemicznej biorafinerii.

Kolejny obszar zagadnień przygotowanych przez Profesora Jac-
ka KIJEŃSKIEGO i inż. Pawła REJEWSKIEGO dotyczył Systemu 
ETS i jego możliwych skutków dla polskiego przemysłu chemicznego, 
pt. Ekologia TAK… ale czy za każdą cenę? Prezentował go Paweł 
Rejewski. Już w 2008 r. na zlecenie MG, IChP wykonał opracowanie 
pt. Ocena sytuacji sektora chemicznego w nowych państwach człon-
kowskich UE”. Raport ten posłużył do przygotowania stanowiska Pol-
ski na Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Europejskiego 
Przemysłu Chemicznego… Paweł Rejewski przypomniał podstawowe 
regulacje w Unii Europejskiej, zwracając uwagę, że głównym czynni-
kiem regulacyjnym dotyczącym ochrony powietrza, oddziaływującym 
na przemysł, stała się redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczegól-
ności CO2. Wskazał globalny bilans obiegu CO2 wg IPCC i zaprezento-
wał inżynierską interpretację vs. stanowisko IPCC, argumentując m.in., 
że strumień emisji antropologicznej jest o rząd wielkości mniejszy niż 
strumienie emisji „naturalnej”. Strumień emisji antropologicznej jest 
także 319 razy mniejszy niż „naturalna” zawartość CO2 w obszarze 
gruntów i wegetacji roślin, oraz 5274 razy mniejszy niż „naturalna” 
zawartość CO2 w oceanach. Wielkość błędu oszacowania dla strumieni 
emisji i absorpcji „naturalnych” wynosi ok. 16,6–22,0 mld t CO2 i jest 
zbliżona do wielkości strumienia emisji „antropogenicznej” (procesy 
przemysłowe i spalanie paliw nieodnawialnych), uznanego przez IPCC 
za jedno z podstawowych zagrożeń dla życia na Ziemi. Na podstawie 
tych problematycznych danych bilansowych, IPCC wnioskuje, że ocie-
plenie klimatu ziemskiego w ostatnim wieku jest bardzo prawdopo-
dobnie spowodowane przemysłową działalnością człowieka. Autorzy 
zadają pytanie o zasadność takiego alarmu, tym bardziej, że IPCC uni-
ka pytań o rzetelność pomiarów. Dane sprzed 2003 r. (i historyczne 
do 400 tys. lat wstecz) otrzymano na podstawie pomiaru pęcherzy-
ków powietrza uwięzionego w rejonie polarnym, w lodach Antarktydy 
(na stacji Wostok), a dane późniejsze uzyskano z pomiarów próbek 
powietrza z laboratorium Mauna Loa na Hawajach, w rejonie rów-
nikowym; oprzyrządowanie używane do pomiarów stężenia nie było 
w obu przypadkach to samo, ani takie samo, co z inżynierskiego punktu 
widzenia uniemożliwia traktowanie obu serii jako jedną. Innego zdania 
jest jednak IPCC, które sformułowało wniosek o niedobrym wpływie 
emisji antropologicznych na proces ocieplania klimatu, który stanowił 
inspirację dla organizacji ekologicznych, autorów „dobrowolnych ini-
cjatyw”, które w efekcie wpłynęły na powstawanie wielu regulacji, i bu-

dowie na tej podstawie systemu restrykcyjnego podatku politycznego. 
Paweł Rejewski przekazał wiele informacji o atmosferze ziemskiej, 
zaprezentował największych emitentów CO2 (pośród 10. są Niemcy 
i Wlk Brytania); wskazał „nowy podział świata” w sferze emisji CO2 
na kraje, które podpisały protokół z Kioto i stosują system ETS, w tym 
najbardziej restrykcyjne kraje UE, kraje które podpisały Protokól, ale 
nie zadeklarowały poziomu emisji (Rosja, Chiny, Indie) i te które nie 
podpisały, z głównym emitentem – USA. Dalej opisał słabe efekty Pro-
tokołu, podkreślając, że bez wymuszenia obniżki emisji CO2, światowa 
emisja wzrośnie do 2030 r. o 55%.

Paweł Rejewski zaprezentował koszty wprowadzenia i systemu 
ETS w UE, przypominając, że w 2005 r. system objął 10700 najwięk-
szych przemysłowych źródeł emisji CO2; do 2012 r. uprawnienia 
do emisji były przydzielane bez opłat; firmy płaciły tylko za nadwyżki 
ponad limity. Jednak w II etapie rozliczeniowym uprawnienia są płatne, 
a wg KE cena jednostki ETS powinna się ukształtować na poziomie 
20–60 EUR/t, a całkowity strumień obrotu wyniesie w 2020 r. ok. 1,7 
mld EUR i są to środki, które europejski przemysł zapłaci za tylko 
utrzymanie swej podstawowej działalności produkcyjnej. I zadaje 
pytanie, czym jest system ETS, skoro tylko połowa środków uzyska-
nych z opłat za emisje będzie przeznaczona na inwestycje proekolo-
giczne? Co z resztą pieniędzy? Podobne wyliczenia przeprowadzono 
w odniesieniu do kosztów systemu ETS w Polsce i wskazując różne 
skutki ETS w krajach UE, w zależności od lokalnego energy mix, wy-
licza, że koszt transformacji wzorca energy mix do porównywalnego 
z Unijnym w ciągu 25 lat (2005–2030) wynikający z importu nośników 
energii wyniesie ok. 454 mld USD! Przedstawione zostały także wyli-
czenia bardzo dużych kosztów ETS w firmach chemicznych w podziale 
na poszczególne procesy produkcji; nieuchronnie prowadzić to będzie 
do wyłączania produkcji chemicznych w Polsce i innych krajach UE 12. 
Wskazane zostały sprzeczności w polityce redukcji emisji CO2 w Unii 
Europejskiej. I konkluzje: (1) możliwości utrzymania przez przemysł 
europejski konkurencyjności w globalnym otoczeniu są znikome; (2) 
z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że wdrożenie II etapu 
ETS zakończy się ucieczką produkcji z Europy (ale globalnie emisja 
się nie zmieni) i (3) Europa będzie się cieszyła sukcesem „wiodącego 
światowego ekoregionu” i sukcesem wielkiego spadku emisji „gazów 
szklarniowych” (bo przemysłu już w niej nie będzie).

Dr Bogdan WSZOŁEK z Astronomia Nova i Akademii Jana Dłu-
gosza w Częstochowie przedstawił Kosmiczne ujęcie efektu cie-
plarnianego. Stawiając tezę, że wszechświat = materia + światło, 
omawiał materię – różne jej postaci i różne skupiska, i światło – jako 
promieniowanie elektromagnetyczne. Przekonywał, że ewolucja 
Wszechświata i jego stany chwilowe warunkowane są przez oddzia-
ływania fundamentalne (grawitację, elektromagnetyzm, słabe i silne 
oddziaływania jądrowe) oraz przez oddziaływania światła z materią. 
W wyniku tych oddziaływań dochodzi do powstawania pierwiastków 
chemicznych i molekuł, ale także do powstawania gwiazd, planet i… 
życia. Opisał efekt cieplarniany jako zjawisko podwyższenia tempe-
ratury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w jej 
atmosferze; ciała niebieskie pozbawione atmosfery (drobina pyłu, 
asteroida, niektóre planety i księżyce) pochłaniają i emitują świa-
tło bezpośrednio z jej powierzchni. Natomiast atmosfera (materia) 
zaburza proces propagacji fal elektromagnetycznych i przy odpo-
wiednim składzie może prowadzić do efektu cieplarnianego, który 
zachodzi na wszystkich planetach posiadających atmosferę; w Ukła-
dzie Słonecznym stwierdzono występowanie efektu cieplarnianego 
na Ziemi, Marsie, Wenus i Tytanie. Efekt cieplarniany (naturalny) jest 
korzystny dla kształtowania się warunków życia na Ziemi; szacuje się, 
że podnosi on temperaturę powierzchni o 20–34°C, dzięki czemu 
temperatura naszej planety wynosi 14–15°C; gdyby efekt cieplarniany 
nie występował, temperatura Ziemi wynosiłaby ok. -19°C. Na Ziemi 
prawie cały CO2 jest zawarty w wodach oceanicznych, a wraz z jej 
ubytkiem przybywa CO2 w atmosferze i narastający efekt cieplarnia-



nr 8/2015 • tom 69 • 531

ko
nf

er
en

cj
e 

• 
w

ys
ta

w
y 

• 
sp

ot
ka

ni
any powoduje ocieplenie globalne atmosfery. Emisja CO2 do atmos-

fery w wyniku działalności człowieka może ten proces przyspieszać 
i działa tu dodatnie sprzężenie zwrotne: ocieplenie klimatu powoduje 
większe parowanie wód oceanicznych i uwalnianie się do atmosfery 
większej ilości CO2, a ten wzmaga efekt cieplarniany i dalsze ocie-
plenie. Dr Wszołek wspomniał jeszcze o Dniach Otwarcia Obserwa-
torium Astronomicznego Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim 
w czerwcu br. Kontakt: e-mail: bogdan.wszolek@gmail.com

Bardzo ciekawą prezentację firmy współpracującej od wielu lat 
z krynicką Konferencją przedstawił Wojciech NOGA z Pentair Va-
lves&Controls Polska Sp. z o.o., działającej w obszarach energetyki, 
przemysłu chemicznego, rafineryjnego i w górnictwie. Wskazał port-
folio Firmy i przekazał zaproszenie do współpracy: www.pentair-va-
lves.com. Adam NAWROCKI zaprezentował firmę ADOB, od 1990 
roku współpracującej z BASF. Firma jest producentem, dystrybutorem 
i usługodawcą w zakresie alkaliów nieorganicznych, wodorotlenków, 
wodorotlenków glinu, związków glinu/aluminium, ałunów, z wyłącze-
niem ałunu żelaza. Oferuje doradztwo z zakresu chemii, fizyki, inży-
nierii biologicznej oraz w zakresie produkcji nawozów sztucznych. 
Kontakt office@adob.com.pl

Dr inż. Andrzej BISKUPSKI przedstawił, przygotowany wspól-
nie z Anną ZDUNEK i Mieczysławem BOROWIKIEM z ISN w Puła-
wach i Przemysławem MALINOWSKIM z PWSZ w Nysie wykład pt. 
Utylizacja odpadów przemysłowych w przemyśle nawozowym 
– możliwości i realizacja. Pełny tekst tego wykładu przedstawimy 
w jednym z najbliższych wydań miesięcznika CHEMIK.

Po wykładzie dr. Biskupskiego głos zabrali Adam CHWIEĆKO i Krzysz-
tof BENKO z Grupy Technologicznej ASE – Automatic Systems Engine-
ering. W 25-lecie istnienia firmy zaprezentowali ją jako lidera w dziedzinie 
bezpieczeństwa przeciwwybuchowego i przemysłowego, oferującego 
profesjonalny dobór techniczny, kompletację systemów, dostawy i wdro-
żenie urządzeń elektrycznych i automatyki przemysłowej dla stref zagro-
żonych wybuchem oraz serwis i szkolenia specjalistów, a także ekspertyzy 
i specjalistyczny konsulting w zakresie bezpieczeństwa.

Wojciech PISKORSKI z Consus Carbon Engineering omówił 
szanse i wyzwania dla polskiej chemii w świetle międzynarodowej po-
lityki klimatycznej w prezentacji pt. Polityki międzynarodowe oraz 
strategie Wspólnoty Europejskiej w zakresie zmian klimatu 
– jako wyzwania i szanse dla polskiego sektora chemicznego. 
Zaprezentował politykę klimatyczną – od globalnej po współpracę 
pomiędzy interesariuszami w tworzeniu zrównoważonej gospodarki. 
Omówił Porozumienie Paryskie 2015: przeprowadził analizę interesa-
riuszy i wymienił zobowiązania krajów ONZ. Przybliżał system handlu 
emisjami na świecie i pakiet klimatyczno-energetyczny 2012, 2030 
oraz mapę drogową 2050. Wskazał na miks energetyczny Polski. Przy-
pomniał, że w styczniu br. KE opublikowała oficjalną propozycję, która 
jest teraz przedmiotem dyskusji, a polega na modyfikowaniu podaży 
CO2. Może być ona najbardziej skuteczna, ponieważ nie obejmuje jed-
norazowej interwencji ex-ante na rynku; w założeniu KE miałaby stale 
monitorować i kontrolować ilość jednostek na rynku, nie pozwalając 
na wytworzenie zbyt dużej nadwyżki, albo niedoboru uprawnień. Jest 
to wartość dodana w kontekście ostatnich zawirowań gospodarczych 
w UE; ostatnie lata pokazały, że prognoza kilkuletnich emisji oparta 
na wzroście PKB i produkcji unijnych przedsiębiorstw jest praktycznie 
niemożliwa. Wedle propozycji KE, począwszy od pierwszego roku IV 
okresu rozliczeniowego (2021) będzie obowiązywał specjalny mecha-
nizm regulujący ilość uprawnień wprowadzanych na rynek poprzez 
aukcjoning. Wolumen uprawnień będzie zależny od wielkości nierów-
nowagi pomiędzy popytem a podażą na rynku carbon, osiągniętej w la-
tach poprzednich, przedstawionej w corocznym raporcie KE. Projekt 
mówi o utworzeniu rezerwy na początku IV okresu rozliczeniowego, 
który miałby wynosić 12% podaży z roku (x-2) funkcjonowania sys-
temu (tj. 2019); propozycja zakłada, że w przypadku, gdy nadwyżka 
na rynku przekroczy 833 mln EUA, w celu utrzymania stabilności ryn-

ku, utworzona zostanie dodatkowa rezerwa (market stability reserve). 
Kiedy nadwyżka zmalałaby do wielkości poniżej 400 mln EUA, rezer-
wa byłaby stopniowo uwalniana w postaci dodatkowych uprawnień. 
Liczba uprawnień, która trafiałaby na rynek z wcześniej utworzonej 
rezerwy wynosiłaby 100 mln EUA rocznie. Co więcej, w 2016 r. zasady 
tworzenia rezerwy miałyby zostać zrewidowane. Równocześnie z pu-
blikacją tych propozycji, KE przedstawiła założenia nowego pakietu kli-
matyczno-energetycznego, który ma obowiązywać od 2021 r. Jednym 
z trzech filarów nowej polityki jest wprowadzenie prawnie wiążącego 
celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o 40% w sto-
sunku do poziomów z 1990 r. Dokument zakłada także zwiększenie 
do 27% udziału energii odnawialnej w unijnym miksie energetycznym 
oraz poprawę efektywności energetycznej UE o 25%, co – w opinii 
projektodawców – pozwoli utrzymać konkurencyjność europejskiego 
przemysłu na wysokim poziomie.

III sesja Konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicz-
nym odbywała się w piątek, 22 maja 2015 r., a otwierała ją prezen-
tacja Pana Marcina WIŚNIEWSKIEGO z Departamentu Ochrony 
Środowiska Ministerstwa Środowiska, który wskazywał „Pułapki 
i meandry wdrażania w Polsce dyrektywy o emisjach przemy-
słowych (IED)”. Kolejno omawiane były: nowe rodzaje instalacji ob-
jęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego; Konkluzje 
BAT i dokumenty BREF; ewentualne odstępstwa przy dostosowywa-
niu pozwoleń do Konkluzji BAT; standardy emisyjne dla LCP i raporty 
początkowe. Podane były przykłady nowych rodzajów instalacji obję-
te systemem pozwoleń zintegrowanych w Polsce, takie jak: instalacje 
w przemyśle chemicznym – wytwarzanie przy zastosowaniu proce-
sów chemicznych lub biologicznych; instalacje do odzysku odpadów 
innych niż niebezpieczne; instalacje do konserwacji drewna środkami 
chemicznymi; oczyszczanie ścieków przemysłowych – wraz z infor-
macją o obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla nowych 
rodzajów instalacji do 1 lipca 2015 r.

Marcin WIŚNIEWSKI omówił strategię rewizji BREF dla branży 
chemicznej. Wymienił BREFy i Konkluzje BAT, wyjaśniając, że dotych-
czasowe podejście, zakładające rewizję każdego z 8 BREFów z osob-
na, Komisja Europejska oceniła jako nieefektywne; że podstawowe 
oddziaływania oraz techniki ich ograniczania są podobne; że istnieje 
ryzyko powielania tych samych zapisów i wymagań oraz ryzyko po-
wstawania niespójnych zapisów, co wpływa na opóźnienia we wdraża-
niu i powielanie wysiłków. W ramach strategii rewizji BREF dla branży 
chemicznej, kraje członkowskie UE m.in. wyraziły wstępne poparcie 
dla idei stworzenia „super BREFu” dla branży chemicznej; wymagania 
ochrony środowiska, w tym BAT-AELs, będą wspólne dla wszystkich 
sektorów, a dla specyficznych procesów zidentyfikowanych w ramach 
danej branży powstaną indywidualne wymagania BAT. Pan Marcin Wi-
śniewski omawiał Konkluzje BAT i dokumenty BREF, cytując najważ-
niejsze, m.in. (Art. 2014): instalacje wymagające pozwolenia zintegro-
wanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające 
z najlepszych dostępnych technik bez zalecania jakiejkolwiek techniki, 
czy technologii, a w szczególności nie mogą powodować przekroczenia 
granicznych wielkości emisyjnych; w szczególnych przypadkach organ 
właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może w pozwoleniu 
zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emi-
syjnych, jeżeli w jego ocenie ich osiągnięcie prowadziłoby do niepro-
porcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska 
oraz pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne; 
przy dokonywaniu takiej oceny należy wziąć pod uwagę położenie geo-
graficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną 
instalacji oraz inne czynniki wpływające na funkcjonowanie instalacji 
i środowisko jako całości. Jeżeli Konkluzje BAT nie zostały opubliko-
wane, dopuszczalną wielkość emisji z instalacji ustala się uwzględnia-
jąc potrzebę przestrzegania obowiązujących standardów emisyjnych 
i standardów jakości środowiska; oraz (Art.211 ust. 5), że w pozwole-
niu zintegrowanym określa się – dla instalacji wymagających uzyskanie 
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pozwolenia zintegrowanego – zakres i sposób monitorowania wielko-
ści emisji zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określo-
nymi w Konkluzjach BAT, jeżeli zostały one określone.; w przypadku 
braku Konkluzji BAT, można uwzględniać dokumenty refetencyjne 
BAT, w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których 
mowa w art. 147 oraz wymagania określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 148 ust. 1. W dalszej części prezentacji przedstawio-
na została droga/sposób dostosowywania do wymagań Konkluzji BAT 
i obowiązkowe terminy poszczególnych działań. Omówiono także 
ewentualne odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych, w tym 
podstawowe kryteria, analizę kosztów i korzyści.

W kolejnej części prezentacji omawiane były standardy emisyjne 
dla LCP, w tym pierwsza i druga zasada łączenia; pierwsza obejmu-
je przypadki, gdy gazy odlotowe z dwóch lub większej liczby źródeł 
o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 15 MW odprowadzane 
są do powietrza przez wspólny komin, a suma ich nominalnych mocy 
cieplnych jest nie mniejsza niż 50 MW, to źródła te uważa się za jedno, 
którego nominalna moc cieplna stanowi sumę nominalnych mocy ciepl-
nych poszczególnych źródeł, oraz druga – dotycząca przypadku, gdy 
dwa lub więcej źródeł o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 15 
MW, dla których pierwsze pozwolenie wydano po 30 czerwca 1987 r., 
lub dla których wniosek o wydanie pozwolenia złożono po tym dniu 
i dla których suma ich nominalnych mocy cieplnych jest nie mniejsza niż 
50 MW, a zainstalowane zostały w taki sposób, że uwzględniając para-
metry techniczne i czynniki ekonomiczne, ich gazy odlotowe mogłyby 
być – w ocenie organu właściwego do wydania pozwolenia na emisję 
– odprowadzane przez wspólny komin, to źródła te uważa się za jed-
no źródło, którego nominalna moc cieplna stanowi sumę nominalnych 
mocy cieplnych poszczególnych źródeł. Kolejno przybliżone zostały 
zagadnienia związane z nowymi wymaganiami dla LCP oraz sprawy 
związane z przygotowaniem raportu początkowego. Zaprezentowano 
projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanie-
czyszczenia powierzchni ziemi.

Prof. dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI, Prezes ZG SITPChem, IChP 
Warszawa, wspólnie z dr Martą KIJEŃSKĄ z IOŚ-PIB Warszawa 
przygotowali, a profesor zaprezentował wykład pt. Nieprzyjazna 
zielona chemia; o tym, co w chemii musi być przyjazne dla czło-
wieka i środowiska. Pełny tekst tego wykładu przedstawimy w jed-
nym z najbliższych wydań miesięcznika CHEMIK.

Mariusz KALISZ i Izabela RATMAN-KŁOSIŃSKA z Instytu-
tu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic zaprezentowali 
Projekt New_InnoNet sieć innowacji na rzecz gospodarki ze-
roodpadowej (platforma gospodarki odpadami jako zasobem). 
Konstatując, że w obiegu jest dużo surowców, które wobec modeli 
gospodarowania odpadami są marnowane oraz, że składowanie od-
padów mających potencjał materiałowy lub energetyczny jest przeja-
wem rozrzutności, a także biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie 
na surowce i wzrastające ich ceny, Autorzy uważają, że coraz bar-
dziej odczuwalne jest uzależnienie gospodarki od importu surowców 
i energii. Opisują zużycie tworzyw sztucznych i ich zagospodarowanie 
w Europie, wskazują na recykling i odzysk energii tworzyw; przywo-
łują dane dotyczące recyklingu, odzysku energii i składowania w od-
niesieniu do tworzyw. Wyjaśniają, że w 2014 r. Europejska Platforma 
wysokiego szczebla ds. efektywnego gospodarowania zasobami we-
zwała do podjęcia działań na rzecz wprowadzania modelu gospodarki 
o bardziej zamkniętym obiegu, która w większym stopniu opierałaby 
się na ponownym wykorzystywaniu materiałów i wysokiej jakości re-
cyklingu, a w dużo mniejszym na surowcach pierwotnych. Przywołują 
główne założenia polityki zrównoważonego rozwoju „Europa 2020” 
oraz przybliżają pojęcie „gospodarki o obiegu zamkniętym” i pre-
zentują stanowisko UE w tej sprawie. Prezentują aspekty praktyczne 
gospodarki o obiegu zamkniętym i sposoby przechodzenia na taką 
gospodarkę i w tym kontekście wyzwania dla przemysłu chemicz-
nego. Informują o platformie gospodarki odpadami jako zasobem: 

Near-zero European Waste INNOvation NETwork, Europejska sieć 
interesariuszy na rzecz gospodarki prawie zeroodpadowej NewIn-
noNET – projekcie finansowanym w ramach Programu UE Horyzont 
2020 – www.newinnonet.eu

Pan Zbigniew WADACH z Grupy Azoty SA zaprezentował Stu-
dium wykonalności zintegrowanego projektu gospodarki od-
padowej i energetyki. Na tle zadziwienia światem, w jakim żyjemy 
poinformował, że już w 2010 r. w UE wytworzono w sumie 2520 mln t 
odpadów! Z tego 36% poddano recyklingowi, a resztę składowaniu 
lub spaleniu, pomimo, że jeszcze 600 mln t tych odpadów nadawało 
się do recyklingu lub ponownego użycia (KOM397/2014); przewiduje 
się, że w UE wzrośnie ilość odpadów komunalnych z 446 kg/osobę 
w 2008 r. do 532 kg/osobę w 2025 roku. Poziom opłat za składowanie 
w krajach UE w 2012 r. wahał się od 3 EUR/t w Bułgarii do 107,49 EUR/t 
w Holandii, a koszty składowania od 17,50 EUR/t na Litwie do 155,50 
EUR/t w Szwecji; generalnie wyższe opłaty dotyczyły mniejszej ilości 
składowanych odpadów. W przypadku spalarni, podatki są tylko w 6 
krajach i wahają się od 2,40 EUR/t we Francji do 54EUR/t w Danii, 
a koszty przejęcia odpadów – od 46EUR/t w Czechach do 174EUR/t 
w Niemczech. Zbigniew Wadach podał podstawowe definicje spalania 
i spalarni odpadów oraz podstawowe zadania spalarni odpadów; opisał 
najpopularniejsze metody utylizacji termicznej. Podał schemat spalarni 
konwencjonalnej oraz miejsca planowanych budów spalarni w Polsce. 
Wskazał na rewolucyjny charakter ustawy o odpadach z 1 stycznia 
2014 r. i przedstawił struktury strumieniowe odpadów w systemie re-
gionalnym przed i po „rewolucji”. Wybiegając w przyszłość zaprezen-
tował Komunikat KE 398/2014 Ku gospodarce o obiegu zamkniętym” 
program Zero odpadów dla Europy. Jako motto swojej prezentacji za-
cytował J.S. Millego: „Istotą odpowiedzialnego zachowania jest czynienie 
tego, co przynosi najwięcej szczęścia jak największej liczbie osób”.

Zaprezentował cele Studium opracowanego z punktu widzenia 
mieszkańców miasta Tarnów i gmin w subregionie tarnowskim; be-
neficjentem jest miasto Tarnów. Dodał, że Grupa Azoty SA występu-
je w projekcie jako strona nieangażująca znacząco swoich kapitałów 
(10% 15%: aporty, gwarancje). Zaprezentował uwarunkowania – ry-
nek odpadów w regionie tarnowskim, rynek ciepła oraz analizę opcji. 
Przedstawił ideowy schemat projektu oraz opis technologii projektu. 
Przedstawił nakłady inwestycyjne, analizę instytucjonalną oraz ekono-
miczno-finansową. We wnioskach przedstawił m.in. korzyści wynika-
jące z dokonanych wyborów technologii i lokalizacji oraz niezbędne 
nakłady inwestycyjne (ok. 250 mln PLN). Zbigniew Wadach zakończył 
swoją ciekawą i bogatą merytorycznie prezentację cytatem z Moliera, 
Jean Bapiista Poquelina: „Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robi-
my, ale także za to, czego nie robimy”.

Pani Paulina FLASIŃSKA z Instytutu Przemysłu Organicznego 
informowała, jak oszacować efekty środowiskowe wywierane przez 
produkt podczas jego całego cyklu życia w ciekawej prezentacji „Eko-
produkt od kołyski po grób?”. Zaprezentowała genezę i kolejne 
etapy oceny cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) – od 1969 r. 
– Światowej Konferencji Energetycznej po roku 1990 – konferencji 
w Viermont, gdzie ustalono teoretyczną metodologię LCA i oficjalnie 
wprowadzono termin LCA. Podkreślała, że ocena cyklu życia jest oce-
ną efektów, jakie dany wyrób wywiera na środowisko w całym swoim 
cyklu życia, zatem w prowadzeniu takich analiz niezbędne jest ziden-
tyfikowanie i ocena ilościowa zużytych materiałów, energii oraz emisji 
i odpadów wprowadzanych do środowiska; ocena potencjalnych wpły-
wów obciążeń środowiska i analiza dostępnych opcji w celu zmniejsze-
nia obciążeń. Wymieniła także korzyści z przeprowadzania oceny cyklu 
życia, które wpływają na poprawę wizerunku firmy poprzez promocję 
ekologicznych wyrobów i technologii, a w konsekwencji na konku-
rencyjną przewagę, ponieważ popyt na produkty i technologie eko-
logiczne wciąż rożnie. Podkreślała, że LCA jest narzędziem cenionym 
i honorowanych na całym świecie. Zapraszała do kontaktów w sprawie 
LCA, e-mail: flasinska@ipo.waw.pl
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Hotel Czarny Potok Resort&SPA – komfortowe miejsce obrad XIX 
Konferencji w Krynicy 

Magdalena TRYBUCH i Tomasz GALOCH z Rambol Envi-
ron omówili „Perspektywę stosowania oceny występowania 
znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowi-
ska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi”. Tomasz 
Galoch omówił obecne przepisy dotyczące oceny występowania 
znaczącego zagrożenia (analizy ryzyka), brakujące rozporządzenia 
i wytyczne oraz metodykę, którą Autorzy proponują obecnie do wy-
konywania takiej oceny. Wymienił nowe obowiązujące uwarunkowa-
nia prawne: ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. O zmianie ustawy – Pra-
wo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014, 
poz.1101). Wymienił też brakujące przypisy i wytyczne, w tym de-

legacje do wydania przepisów i potrzebę wytycznych. Zaprezen-
tował ramową metodologię proponowaną przez Rambol Environ, 
zwłaszcza w odniesieniu do Artykułu 101p ustęp 1 Prawo Ochro-
ny Środowiska. Reasumując powiedział, że ważne jest, aby „oceny” 
wykonywane do czasu pojawienia się ściślejszych wytycznych, były 
w najwyższym stopniu porównywalne, wykonywane kompetentnie 
i spełniały wymagania wiarygodności i czytelności, zarówno dla władz 
(RDOŚ), jak i zainteresowanej opinii publicznej.

Konferencję zakończył Zbigniew PAPROCKI, podziękowaniami 
dla uczestników, wykładowców i przedstawicieli firm współpracują-
cych z konferencją. Szczególne słowa skierował do Głównego Part-
nera XIX Konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicz-
nym – Grupy Azoty – największego producenta nawozów w Polsce. 
„Wytwarzamy wszystkie ich odmiany. To wielka odpowiedzialność. Nie 
tylko wobec rolników. Nie tylko wobec naszych akcjonariuszy. Nie tylko 
wobec środowiska naturalnego. Działając na tak wielką skalę, odpowia-
damy również za bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Pamiętamy o tym” 
– można było przeczytać na banerze Grupy Azoty towarzyszącemu 
Konferencji. Zbigniew Paprocki podziękował współpracownikom 
z Zarządu Oddziału SITPChem w Tarnowie za ich pracę, kreatyw-
ność, wytrwałość i wielką życzliwość i przyjaźń dla wszystkich 
uczestników i gości Konferencji.

My dziękujemy za zaproszenie i współpracę. Gratulujemy skali 
i sukcesu Konferencji.

Anna Bieniecka
(foto Krzysztof Chmura – dziękujemy)


