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DZIA£ALNOŒÆ POLSKIEGO TOWARZYSTWA IN¯YNIERII
EKOLOGICZNEJ (PTIE) W LATACH 1990–2008

 

GENEZA POLSKIEGO TOWARZYSTWA IN¯YNIERII
EKOLOGICZNEJ

Ekologiczne uwarunkowania rozwoju i upadku cywilizacji s¹ znane (w ró¿nych
czêœciach œwiata) pocz¹wszy od staro¿ytnoœci, ale spo³eczna œwiadomoœæ konieczno-
œci przeciwdzia³ania skutkom negatywnym i odnawiania terenów zdegradowanych
(w du¿ej skali) rodzi³a siê dopiero w latach szeœædziesi¹tych XX wieku. W krêgach
naukowych i technicznych rodzi³a siê œwiadomoœæ koniecznoœci rozpoznawania pro-
cesów degradacji œrodowiska przyrodniczego oraz profilaktyki i odnowy ekologicznej
w dynamicznym rozwoju przemys³u. Wymaga to wspó³dzia³ania wielu dyscyplin na-
ukowych i technicznych. Œwiadomoœæ tej koniecznoœci wœród liderów polskich sto-
warzyszeñ naukowo-technicznych zaowocowa³a powo³aniem (w 1972 r.) przez Za-
rz¹d G³ówny NOT Komitetu Kszta³towania i Ochrony Œrodowiska (od 1978 r. Polskie-
go Komitetu Kszta³towania i Ochrony Œrodowiska).

Komitet zorganizowa³ wiele konferencji, sympozjów i seminariów naukowo-tech-
nicznych oraz uczestniczy³ w konferencjach organizowanych przez zagraniczne stowa-
rzyszenia naukowo-techniczne. Materia³y konferencji publikowano i upowszechniano.

Do najwa¿niejszych zalicza siê konferencje:
Rola in¿yniera i technika w kszta³towaniu i ochronie œrodowiska (1973 r.) z udzia-
³em goœci zagranicznych,
Kszta³towanie i ochrona œrodowiska w planowaniu zagospodarowania przestrzen-
nego (1974 r.),
Problemy odnowy i rekultywacji powierzchni ziemi w Polsce (1975 r.),
Problemy kszta³towania mikroœrodowiska mieszkaniowego (1976 r.),
Stan i perspektywy gospodarki odpadami w œrodowisku (1977 r.),
Zagospodarowanie Wis³y w œwietle ochrony œrodowiska (1979 r.),
Wp³yw zanieczyszczenia atmosfery na œrodowisko (1979 r.),
Ochrona œrodowiska przed ha³asem zewnêtrznym (1980 r.),
Ochrona i rekultywacja zasobów glebowych (1983 r.),
Problemy ochrony œrodowiska Kampinoskiego Parku Narodowego (1984 r.),
Przyrodniczo-techniczne uwarunkowania rozwoju ¯u³aw (1985 r.),
Wykorzystanie fermentacji metanowej odpadów organicznych w higienizacji œro-
dowiska wiejskiego (1986 r.).
Ekologiczne skutki nawo¿enia roœlin i chemicznego zanieczyszczenia œrodowiska
(1987 r.),
Zadania NOT w ochronie œrodowiska (1988).
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Dorobek i kierunki dzia³ania PKKiOŒ opublikowano w roku 1988.
W obliczu dokonuj¹cych siê przemian spo³eczno-politycznych i malej¹cego zaufa-

nia do istniej¹cych struktur organizacyjnych liderzy PKKiOŒ NOT doszli do przeœwiad-
czenia, ¿e niezbêdne jest powo³anie do ¿ycia niezale¿nej organizacji w zakresie ochrony
i kszta³towania œrodowiska.

In¿ynieriê ekologiczn¹ uznano za najbardziej adekwatn¹ nazwê do stawianych so-
bie zadañ w ochronie i kszta³towaniu œrodowiska.

Polskie Towarzystwo In¿ynierii Ekologicznej zosta³o wpisane do rejestru stowa-
rzyszeñ w dziale A postanowieniem S¹du Wojewódzkiego w Warszawie, VII Wydzia³
Cywilny i Rejestrowy z dnia 18 maja 1990 r.

 

STATUT PTIE

ROZDZIA£ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Polskie Towarzystwo In¿ynierii Ekologicznej, zwane dalej „Towarzystwem” posia-

da osobowoœæ prawn¹.
§ 2.

Terenem dzia³alnoœci Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzib¹
w³adz naczelnych Towarzystwa jest m. St. Warszawa.
§ 3.

Towarzystwo u¿ywa pieczêci i odznak wg wzorów zatwierdzonych przez w³aœci-
we organy administracji pañstwowej.
§ 4.

Towarzystwo tworzy oddzia³y, które mog¹ uzyskiwaæ osobowoœæ prawn¹ oraz
ko³a terenowe.
§ 5.

Towarzystwo mo¿e byæ cz³onkiem miêdzynarodowych stowarzyszeñ o podob-
nym charakterze.

ROZDZIA£ II

CEL I ŒRODKI DZIA£ANIA

§ 6.
Celem Towarzystwa s¹ dzia³ania na rzecz ekologicznego rozwoju cywilizacji, po-

przez ochronê œrodowiska oraz racjonalne u¿ytkowanie zasobów naturalnych i wy-
tworzonych przez cz³owieka. Cele te Towarzystwo realizuje w drodze:
1) kszta³towania ekologicznych postaw specjalistów i ogó³u u¿ytkowników œrodowi-

ska,
2) tworzenia warunków dla podnoszenia rangi specjalistów in¿ynierii ekologicznej oraz

ochrony ich pozycji zawodowej,
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3) tworzenia i wdra¿ania sposobów i zasad ochrony oraz u¿ytkowania zasobów, zgod-
nie z wymogami ekologicznego rozwoju cywilizacji,

4) podnoszenia kwalifikacji zawodowych cz³onków Towarzystwa i ogó³u specjalistów
w zakresie in¿ynierii ekologicznej.

§ 7.
1. Towarzystwo prowadzi dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹, wdro¿eniow¹ i gospodarcz¹

w zakresie in¿ynierii ekologicznej.
2. Towarzystwo organizuje system samopomocy kole¿eñskiej.

ROZDZIA£ III

CZ£ONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI¥ZKI

§ 8.
1. Cz³onkami Towarzystwa mog¹ byæ osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Cz³onkowie Towarzystwa dziel¹ siê na:

1) cz³onków zwyczajnych,
2) cz³onków honorowych,
3) cz³onków wspieraj¹cych.

3. Osoby prawne mog¹ byæ jedynie cz³onkami wspieraj¹cymi.
§ 9.
1. Cz³onkiem zwyczajnym mo¿e zostaæ osoba fizyczna zajmuj¹ca siê zawodowo lub

spo³ecznie in¿ynieri¹ ekologiczn¹.
2. Cz³onka zwyczajnego przyjmuje Zarz¹d G³ówny lub zarz¹d oddzia³u na podstawie

pisemnej deklaracji kandydata oraz opinii dwóch wprowadzaj¹cych cz³onków To-
warzystwa.

§ 10.
1. Cz³onek zwyczajny ma prawo:

1) wybieraæ i byæ wybranym do w³adz Towarzystwa,
2) uczestniczyæ w pracach Towarzystwa oraz korzystaæ ze œwiadczeñ i pomocy

zgodnie ze statutem i regulaminem Towarzystwa,
3) nosiæ odznakê Towarzystwa.

2. Cz³onek zwyczajny jest obowi¹zany:
1) propagowaæ cele i programy dzia³ania Towarzystwa,
2) nale¿eæ do w³aœciwego oddzia³u lub ko³a Towarzystwa,
3) przestrzegaæ postanowieñ statutu Towarzystwa,
4) pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê w dziedzinie in¿ynierii ekologicznej,
5) p³aciæ regularnie sk³adki cz³onkowskie.

§ 11.
Cz³onkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

1) dobrowolnego wyst¹pienia z Towarzystwa,
2) skreœlenia na podstawie uchwa³y zarz¹du oddzia³u lub ko³a z powodu nie wy-

wi¹zywania siê z obowi¹zków cz³onka Towarzystwa,
3) wykluczenia z Towarzystwa na podstawie orzeczenia S¹du Kole¿eñskiego.
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§ 12.
1. Cz³onkiem honorowym mo¿e zostaæ osoba wybitnie zas³u¿ona dla rozwoju Towa-

rzystwa lub in¿ynierii ekologicznej.
2. Godnoœæ cz³onka honorowego nadaje Walny Zjazd na wniosek Zarz¹du G³ównego

Towarzystwa.
3. Walny Zjazd mo¿e nadaæ godnoœæ honorowego Prezesa Towarzystwa cz³onkowi

honorowemu, który uprzednio pe³ni³ co najmniej przez jedn¹ kadencjê funkcjê Pre-
zesa Zarz¹du G³ównego.

4. Na wniosek Prezydium Zarz¹du G³ównego Walny Zjazd nadaje tytu³ honorowy „Za-
s³u¿ony dla In¿ynierii Ekologicznej”.

§ 13.
Cz³onek honorowy ma prawa cz³onka zwyczajnego, nie ma natomiast obowi¹zku

p³acenia sk³adek cz³onkowskich.
§ 14.

Cz³onkostwo honorowe ustaje w nastêpstwie:
1) dobrowolnego zrzeczenia siê tej godnoœci,
2) pozbawienia tej godnoœci uchwa³¹ Walnego Zjazdu.

§ 15.
1. Cz³onkiem wspieraj¹cym mo¿e byæ osoba prawna lub fizyczna udzielaj¹ca poparcia

finansowego Towarzystwu, wpisana do rejestru uchwa³¹ Zarz¹du.
2. Cz³onek wspieraj¹cy ma prawo uczestniczyæ z g³osem doradczym w zebraniach

Towarzystwa.

ROZDZIA£ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 16.
W³adzami naczelnymi Towarzystwa s¹:
1) Walny Zjazd,
2) Zarz¹d G³ówny,
3) G³ówna Komisja Rewizyjna,
4) S¹d Kole¿eñski.
§ 17.
1. Jednostkami Towarzystwa s¹ oddzia³y i ko³a terenowe.
2. Oddzia³y i ko³a terenowe powstaj¹ na podstawie uchwa³y Zarz¹du G³ównego.

Oddzia³ powinien zrzeszaæ co najmniej 20 cz³onków zwyczajnych, ko³o terenowe –
co najmniej 5 cz³onków zwyczajnych.

§ 18.
W³adzami oddzia³u i ko³a terenowego s¹:
1) walne zebranie cz³onków oddzia³u lub ko³a terenowego,
2) zarz¹d oddzia³u lub ko³a terenowego,
3) komisja rewizyjna oddzia³u.
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§ 19.
Kadencja w³adz Towarzystwa trwa 4 lata. Wybór do w³adz odbywa siê w g³osowa-

niu tajnym.
§ 20.

Uchwa³y w³adz Towarzystwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, w obecnoœci
co najmniej po³owy uprawnionych do g³osowania, je¿eli statut nie przewiduje innych
zasad. W razie równej liczby g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego zebrania.
§ 21.
1. W razie ust¹pienia cz³onka w³adz Towarzystwa, w³adze te mog¹ dokooptowaæ do

swego grona nowego cz³onka.
2. Liczba dokooptowanych cz³onków w³adz nie mo¿e przekroczyæ 1/3 liczby cz³on-

ków w³adz ustalonych statutem.

ROZDZIA£ V

W£ADZE NACZELNE TOWARZYSTWA

A. Walny Zjazd
§ 22.
1. Walny Zjazd jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Towarzystwa.
2. Walny Zjazd mo¿e byæ zwyczajny lub nadzwyczajny
§ 23.
Do kompetencji Walnego Zjazdu nale¿y:
1) ustalenie kierunków i programów dzia³alnoœci Towarzystwa,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alnoœci Zarz¹du G³ównego, G³ównej

Komisji Rewizyjnej i S¹du Kole¿eñskiego,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie udzielenia absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi

G³ównemu na wniosek G³ównej Komisji Rewizyjnej oraz uchwa³ w sprawach wnie-
sionych pod obrady Zjazdu przez Zarz¹d G³ówny lub delegatów,

4) wybór Zarz¹du G³ównego, G³ównej Komisji Rewizyjnej i S¹du Kole¿eñskiego,
5) zatwierdzanie wytycznych do preliminarza bud¿etowego Towarzystwa,
6) okreœlanie zasady ustalania wysokoœci sk³adek,
7) nadawanie i pozbawianie godnoœci cz³onka honorowego, nadawanie godnoœci ho-

norowego Prezesa Towarzystwa oraz nadawanie honorowego tytu³u „Zas³u¿ony
dla In¿ynierii Ekologicznej”,

8) uchwalanie regulaminów G³ównej Komisji Rewizyjnej, S¹du kole¿eñskiego i innych
regulaminów zastrze¿onych dla Walnego Zjazdu,

9) uchwalanie zmian statutu,
10) podjêcie uchwa³y o rozwi¹zaniu Towarzystwa.
§ 24.

Zwyczajny Walny Zjazd jest zwo³ywany przez Zarz¹d G³ówny raz na 4 lata.
§ 25.
Nadzwyczajny Walny Zjazd:
1) zwoùuje Zarzàd Gùówny z wùasnej inicjatywy, na wniosek Gùównej Komisji Rewi-

zyjnej, bàdê na wniosek ¼ liczby czùonków Towarzystwa w ciàgu 6 tygodni od
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zgùoszenia wniosku,
2) obraduje nad sprawami, dla których zosta³ zwo³any.
§ 26.

Termin, miejsce i proponowany porz¹dek obrad Walnego Zjazdu ustala Zarz¹d G³ów-
ny i podaje do wiadomoœci zainteresowanym co najmniej na 14 dni przed terminem
Zjazdu.
§ 27.
W Walnym ZjeŸdzie bior¹ udzia³:
1) z g³osem decyduj¹cym – cz³onkowie zwyczajni i honorowi,
2) z g³osem doradczym:

– cz³onkowie wspieraj¹cy,
– inne osoby zaproszone przez Zarz¹d G³ówny,

3) Walny Zjazd, po przekroczeniu liczby 200 cz³onków zwyczajnych Towarzystwa,
zastêpuje siê przez Zjazd Delegatów wybieranych zgodnie z odrêbnym regulami-
nem.

B. Zarz¹d G³ówny
§ 28.
1. Zarz¹d G³ówny sk³ada siê z 9 do 18 cz³onków.
2. Zarz¹d G³ówny wybiera ze swego grona Prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza ge-

neralnego i skarbnika.
3. Prezes, wiceprezesi, sekretarz generalny i skarbnik tworz¹ Prezydium Zarz¹du G³ów-

nego.
§ 29.
Do zakresu w³aœciwoœci Zarz¹du G³ównego nale¿y:
1) kierowanie dzia³alnoœci¹ Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwa-

³ami Walnego Zjazdu,
2) uchwalanie regulaminów Zarz¹du G³ównego,
3) uchwalanie preliminarza bud¿etowego, okresowych programów dzia³alnoœci To-

warzystwa oraz zatwierdzanie bilansu,
4) tworzenie i rozwi¹zywanie oddzia³ów i kó³ terenowych oraz koordynowanie ich

dzia³alnoœci,
5) reprezentowanie Towarzystwa na zewn¹trz,
6) wystêpowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu o nadanie – pozbawienie godnoœci

cz³onka honorowego,
7) nadawanie odznak honorowych Towarzystwa oraz tytu³u honorowego „Zas³u¿ony

dla In¿ynierii Ekologicznej”,
8) podejmowanie uchwa³ o przyst¹pieniu Towarzystwa do stowarzyszeñ miêdzynaro-

dowych,
9) przyjmowania cz³onków wspieraj¹cych,
10) zarz¹dzanie maj¹tkiem Towarzystwa,
11) coroczne ustalanie wysokoœci sk³adek cz³onkowskich.
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C. G³ówna Komisja Rewizyjna
§ 30.

G³ówna Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 3-7 cz³onków, spoœród których wybiera
przewodnicz¹cego, zastêpcê i sekretarza.
§ 31.
1. Do zadañ G³ównej Komisji rewizyjnej nale¿y:

1) kontrolowanie ca³okszta³tu dzia³alnoœci Towarzystwa z wyj¹tkiem dzia³alnoœci
S¹du Kole¿eñskiego,

2) sk³adanie na Walnym ZjeŸdzie sprawozdañ z dzia³alnoœci oraz przedstawianie
wniosków o absolutorium dla ustêpuj¹cego Zarz¹du G³ównego,

3) nadzorowanie, na wniosek Prezydium Zarz¹du G³ównego, dzia³alnoœci komisji
rewizyjnych oddzia³ów,

4) przedstawianie Zarz¹dowi G³ównemu (Prezydium ZG) uwag i wniosków oraz
zleceñ pokontrolnych dotycz¹cych dzia³alnoœci Towarzystwa,

5) opiniowanie rocznych sprawozdañ finansowych i z dzia³alnoœci statutowej Za-
rz¹du G³ównego i Zak³adu In¿ynierii Ekologicznej.

2. Cz³onkowie G³ównej Komisji Rewizyjnej maj¹ prawo braæ udzia³ z g³osem dorad-
czym w posiedzeniach Zarz¹du G³ównego i jego Prezydium. Cz³onkowie G³ównej
Komisji Rewizyjnej nie mog¹ pe³niæ funkcji we w³adzach Towarzystwa.

D. S¹d Kole¿eñski
§ 32.

S¹d Kole¿eñski sk³ada siê z 3 do 5 cz³onków, spoœród których wybiera przewodni-
cz¹cego, zastêpcê i sekretarza.
§ 33.
Do zakresu dzia³ania S¹du Kole¿eñskiego nale¿y:
1) orzekania w sprawach naruszenia przez cz³onków Towarzystwa zasad statutowych,
2) orzekanie w sprawach spornych pomiêdzy cz³onkami, zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹

Towarzystwa,
3) wydawanie na wniosek Zarz¹du G³ównego opinii w sprawie interpretacji postano-

wieñ regulaminów Towarzystwa
§ 34.
1. S¹d Kole¿eñski mo¿e orzekaæ nastêpuj¹ce kary:

1) upomnienie,
2) zawieszenie w prawach cz³onka na okres od 6 miesiêcy do 2 lat,
3) wykluczenie z Towarzystwa.

2. W razie wykluczenia z Towarzystwa, S¹d Kole¿eñski mo¿e orzec pozbawienie od-
znaki honorowej.

§ 35.
Wykluczenie z Towarzystwa nastêpuje w razie:
1) skazania cz³onka Towarzystwa prawomocnym wyrokiem s¹dowym na karê dodat-

kow¹ pozbawienia praw publicznych lub na karê zakazu wykonywania zawodu
zwi¹zanego z in¿ynieri¹ ekologiczn¹,
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2) powa¿nego naruszenia przez cz³onka Towarzystwa postanowieñ statutu lub uchwa³
w³adz Towarzystwa.

§ 36.
S¹d Kole¿eñski sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoœci Walnemu Zjazdowi.

ROZDZIA£ VI

W£ADZE ODDZIA£ÓW I KÓ£ TERENOWYCH

A. Walne Zebranie oddzia³u
§ 37.
1. Najwy¿sz¹ w³adz¹ oddzia³u jest Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie oddzia³u mo¿e byæ zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 38.
Do kompetencji Walnego Zebrania oddzia³u nale¿y:
1) wybór zarz¹du i komisji rewizyjnej oddzia³u,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdañ zarz¹du i komisji rewizyjnej oddzia³u,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawach wnoszonych pod obrady Walnego Zebrania,
4) wybór delegatów na Walny Zjazd delegatów Towarzystwa.
§ 39.

Walne Zebranie oddzia³u jest zwo³ywane przez jego Zarz¹d raz na dwa lata.
§ 40.

Nadzwyczajne Walne Zebranie oddzia³u:
1) mo¿e siê odbywaæ w ka¿dym terminie i jest zwo³ywane przez Zarz¹d Oddzia³u z

w³asnej inicjatywy, na wniosek Zarz¹du G³ównego, na wniosek komisji rewizyjnej
oddziaùu lub na wniosek ¼ liczby czùonków oddziaùu w ciàgu 6 tygodni od zgùoszenia
wniosku,

2) obraduje nad sprawami, dla których zosta³o zwo³ane.
§ 41.

Termin, miejsce, proponowany porz¹dek dzienny zebrania ustala zarz¹d oddzia³u i
podaje do wiadomoœci zainteresowanym co najmniej na 14 dni przed terminem zebra-
nia.
§ 42.
W Walnym Zebraniu bior¹ udzia³:
1) z g³osem decyduj¹cym – wszyscy cz³onkowie oddzia³u,
2) z g³osem doradczym – cz³onkowie w³adz naczelnych Towarzystwa, o ile nie s¹

cz³onkami oddzia³u oraz przedstawiciele cz³onków wspieraj¹cych.

B. Zarz¹d Oddzia³u
§ 43.
1. Zarz¹d oddzia³u sk³ada siê z 5 do 9 cz³onków.
2. Zarz¹d oddzia³u wybiera ze swego grona prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza i

skarbnika.
3. Prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik tworz¹ prezydium zarz¹du oddzia³u.
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§ 44.
1. Zarz¹d oddzia³u kieruje dzia³alnoœci¹ Towarzystwa na swoim terenie i ponosi odpo-

wiedzialnoœæ za swoje dzia³anie przed Walnym Zebraniem oddzia³u oraz Zarz¹dem
G³ównym Towarzystwa.

2. Do zakresu w³aœciwoœci Zarz¹du oddzia³u nale¿y:
1) realizowanie zadañ Towarzystwa na swoim terenie,
2) realizowanie uchwa³ w³adz naczelnych Towarzystwa i uchwa³ Walnego Zebra-

nia oddzia³u,
3) uchwalanie okresowych programów pracy,
4) gospodarowanie maj¹tkiem i funduszami Towarzystwa w granicach uprawnieñ

okreœlonych przez Zarz¹d G³ówny,
5) sk³adanie sprawozdañ z dzia³alnoœci Walnemu Zebraniu oddzia³u i Zarz¹dowi

G³ównemu Towarzystwa,
6) przedstawianie wniosków Zarz¹dowi G³ównemu o nadanie odznak i cz³onko-

stwa honorowego.
3. Uchwa³y Zarz¹du oddzia³u mog¹ byæ podejmowane przy udziale prezesa lub wice-

prezesa.
4. Posiedzenie Zarz¹du zwo³uje Prezes Zarz¹du w razie potrzeby lecz nie rzadziej ni¿

raz na pó³ roku.
§ 45.
1. Prezydium Zarz¹du oddzia³u kieruje dzia³alnoœci¹ oddzia³u w okresie miêdzy posie-

dzeniami Zarz¹du.
2. Posiedzenia Prezydium Zarz¹du oddzia³u odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
3. Posiedzenie Prezydium Zarz¹du oddzia³u zwo³uje Prezes Zarz¹du a w razie nieobec-

noœci zastêpuje go wiceprezes.

C. Komisja Rewizyjna
§ 46.
1. Komisja rewizyjna oddzia³u sk³ada siê z 3 cz³onków, spoœród których wybiera Prze-

wodnicz¹cego komisji.
2. Do zadañ komisji rewizyjnej oddzia³u nale¿y:

1) kontrolowanie ca³okszta³tu dzia³alnoœci oddzia³u,
2) sk³adanie na Walnym Zebranie oddzia³u sprawozdañ ze swojej dzia³alnoœci oraz

przedstawianie wniosków o udzielanie absolutorium dla ustêpuj¹cego Zarz¹du
oddzia³u,

3) przedstawienie Zarz¹dowi oddzia³u lub jego Prezydium uwag, wniosków oraz
zaleceñ pokontrolnych dotycz¹cych dzia³alnoœci oddzia³u.

3. Cz³onkowie komisji rewizyjnej oddzia³u maj¹ prawo braæ udzia³ z g³osem dorad-
czym w posiedzeniu Zarz¹du oddzia³u i jego Prezydium. Cz³onkowie komisji rewi-
zyjnej oddzia³u nie mog¹ pe³niæ innych funkcji we w³adzach Towarzystwa.
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ROZDZIA£ VII

W£ADZE KÓ£ TERENOWYCH

§ 47.
Najwy¿sz¹ w³adz¹ ko³a terenowego jest zebranie cz³onków.

§ 48.
Do kompetencji Zebrania cz³onków ko³a terenowego nale¿y:
1) wybór zarz¹du ko³a terenowego,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdañ zarz¹du ko³a,
3) wybór delegatów na Walny Zjazd delegatów Towarzystwa,
4) podejmowanie dzia³añ dotycz¹cych realizacji statutowych zadañ Towarzystwa na

swoim terenie.
§ 49.

Zebranie ko³a terenowego zwo³ywane jest przez zarz¹d w zale¿noœci od potrzeb,
nie rzadziej jednak ni¿ 2 razy do roku.
§ 50.

Termin, miejsce, proponowany porz¹dek obrad zebrania ustala zarz¹d ko³a i podaje
do wiadomoœci zainteresowanym co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§ 51.
W zebraniu cz³onków ko³a bior¹ udzia³:
1) z g³osem stanowi¹cym – wszyscy cz³onkowie ko³a,
2) z g³osem doradczym – cz³onkowie w³adz naczelnych lub oddzia³ów Towarzystwa,

o ile nie s¹ cz³onkami ko³a terenowego oraz przedstawiciele cz³onków wspieraj¹-
cych.

§ 52.
Zarz¹d ko³a terenowego sk³ada siê z 3-5 cz³onków, spoœród których wybiera siê

prezesa, sekretarza oraz skarbnika.
§ 53.
1. Zarz¹d ko³a terenowego realizuje statutowe zadania Towarzystwa na swoim terenie

i ponosi odpowiedzialnoœæ za swoje dzia³anie przed zebraniem cz³onków ko³a oraz
zarz¹dem oddzia³u lub Zarz¹dem G³ównym Towarzystwa.

2. Do zakresu w³aœciwoœci zarz¹du ko³a terenowego nale¿y:
1) realizacja zadañ Towarzystwa na swoim terenie,
2) realizowanie uchwa³ w³adz naczelnych Towarzystwa oraz postanowieñ zebrania

ko³a terenowego,
3) gospodarowanie maj¹tkiem i funduszami Towarzystwa w granicach uprawnieñ

okreœlonych przez Zarz¹d G³ówny,
4) sk³adanie sprawozdañ z dzia³alnoœci zebraniu cz³onków ko³a terenowego, zarz¹-

dowi oddzia³u lub Zarz¹dowi G³ównemu,
5) przedstawianie wniosków o nadanie odznak i cz³onkostwa honorowego.
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ROZDZIA£ VIII

MAJ¥TEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 54.
Maj¹tek stanowi¹:
1) fundusze Towarzystwa,
2) sk³adki cz³onków zwyczajnych oraz œwiadczenia cz³onków wspieraj¹cych,
3) wp³ywy z dzia³alnoœci statutowej,
4) dochody z maj¹tku Towarzystwa,
5) dotacje, darowizny i zapisy,
6) wp³ywy z funduszu samopomocy kole¿eñskiej.
§ 55.

Fundusz samopomocy tworzy siê z okreœlonej przez Prezydium Zarz¹du G³ówne-
go czêœci sk³adek, wp³at z tytu³u nagród i wyró¿nieñ uzyskanych na konkursach oraz
innych wp³ywów przeznaczonych na cele samopomocy kole¿eñskiej.
§ 56.

Do zawierania umów, udzielania pe³nomocnictw i sk³adania oœwiadczeñ woli we
wszystkich sprawach maj¹tkowych Towarzystwa wymagane jest wspó³dzia³anie i pod-
pisy dwóch uprawnionych osób, upowa¿nionych przez Prezydium Zarz¹du G³ównego
lub zarz¹du oddzia³u na obszarze jego dzia³ania.

ROZDZIA£ IX

ZMIANA STATUTU I ROZWI¥ZANIE TOWARZYSTWA

§ 57.
1. Zmiana Statutu i rozwi¹zanie Towarzystwa wymagaj¹ uchwa³y Walnego Zjazdu

podjêtej wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów przy obecnoœci co najmniej 50% uprawnionych do
g³osowania.

2. W razie podjêcia przez Walny Zjazd uchwa³y o rozwi¹zaniu Towarzystwa, Zjazd
powo³uje Komisjê likwidacyjn¹, która zgodnie z udzielonymi przez Zjazd wytyczny-
mi – przeprowadzi likwidacjê.

Warszawa 2003 r.
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ISTOTA I ZADANIA IN¯YNIERII EKOLOGICZNEJ

In¿ynieria ekologiczna to teoretyczna i stosowana wiedza z wielu dziedzin nauki
i techniki, stanowi¹ca podstawê racjonalnego u¿ytkowania i ochrony œrodowiska przy-
rodniczego oraz naturalnych i antropogenicznych zasobów. S³u¿y ona ekologicznemu
rozwojowi cywilizacji. In¿ynieria ekologiczna chroni, dostosowuje i tworzy warunki
niezbêdne do ¿ycia cz³owieka, roœlin i zwierz¹t.

Ka¿da gospodarcza i bytowa dzia³alnoœæ powoduje po¿¹dane i niepo¿¹dane zmiany
w œrodowisku przyrodniczym. Zmiany te s¹ bezpoœrednie i poœrednie, przewidziane
i nieoczekiwane, odwracalne i nieodwracalne. W projektowaniu technologii, obiektów
i systemów, w realizacji inwestycji oraz w u¿ytkowaniu sprzêtu technicznego, zak³a-
dów produkcyjnych, zasobów geologicznych i struktury ekologicznej (biologicznie
czynnej powierzchni ziemi), in¿ynier jest g³ównym sprawc¹ bezpoœrednich i poœred-
nich nastêpstw ekologicznych. Musi on byæ œwiadom tego i czuæ siê odpowiedzialnym
za negatywne skutki tej dzia³alnoœci.

Nie ma i nie bêdzie w przysz³oœci ekologicznie nieszkodliwych sposobów u¿ytko-
wania œrodowiska i zasobów naturalnych. In¿ynieria ma jednak du¿e mo¿liwoœci mini-
malizowania niekorzystnych nastêpstw przez wybór najmniej kolizyjnych sposobów
u¿ytkowania przestrzeni i lokalizacji obiektów, stosowanie w³aœciwych technologii i sys-
temów produkcji, ekologiczn¹ profilaktykê we wszystkich fazach budowy i u¿ytkowa-
nia obiektu lub okreœlonego terenu, odnowê zdegradowanego œrodowiska i kreowanie
nowych walorów ekologicznych. Strategicznym celem in¿ynierii jest ekologiczny roz-
wój cywilizacji, realizowany przez:

zgodnoœæ sposobu u¿ytkowania terenu z jego ekologicznymi w³aœciwoœciami, za-
chowanie istniej¹cej oraz kszta³towanie celowej równowagi ekologicznej w u¿ytko-
waniu biologicznie czynnej powierzchni ziemi (w tym œródl¹dowych ekosystemów
wodnych),
zamykanie obiegów materii w biologicznych i technicznych systemach produkcji,
nierozpraszanie przyrodniczo skoncentrowanych substancji (sk³adników) oraz nie-
koncentrowanie materii biologicznego i technicznego wytwarzania,
kompleksowe u¿ytkowanie zasobów geologicznych.

Nadrzêdnym zadaniem in¿ynierii ekologicznej jest tworzenie postaw i systemów
racjonalnego u¿ytkowania œrodowiska oraz zasobów (naturalnych i antropogenicznych)
w okreœlonych strukturach przestrzennych.

Równorzêdnym zadaniem jest rozpoznawanie niedostatku (w tym braku) badañ,
ekologicznych i technicznych normatywów, technologii niezbêdnych do racjonalizacji
u¿ytkowania zasobów i ochrony œrodowiska.

Wynikaj¹ce st¹d wnioski i zadania powinny byæ adresowane do okreœlonych œro-
dowisk naukowych, technicznych i gospodarczych.

In¿ynieria ekologiczna jest niezbêdna w:
projektowaniu, urz¹dzaniu, u¿ytkowaniu i likwidowaniu obiektów gospodarczych,
optymalizowaniu u¿ytkowania zasobów (naturalnych i antropogenicznych) i mini-
malizowaniu wytwarzania odpadów oraz ich utylizacji,
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ocenie i prognozowaniu ekologicznych skutków bytowej i gospodarczej dzia³alnoœci,
odnawianiu ekologicznych, sanitarnych i produkcyjnych wartoœci œrodowiska
(w skali lokalnej, regionalnej i globalnej).

CZ£ONKOWIE ZA£O¯YCIELE PTIE

Pawe³ Amro¿ewicz
Edward Garœcia
Jerzy Grabek
Barbara Koz³owska
Barbara £¹cka-Pilaszek
Andrzej Obalski
Józef Palczyñski
Stanis³aw Siemion
Jan Siuta
Zbigniew Smal
Regina Truszkowska
Stanis³aw Zadro¿ny
Jan Bo¿yszkowski
Stanis³aw Gawliñski
Krystyna Jopkiewicz
Kazimierz Królikowski
Bogus³aw Mielczarek
Apolonia Ostrowska
Ma³gorzata Rejman-Czajkowska
Jadwiga Sienkiewicz
Wies³aw Skorupski
Anna Suszyna
Gra¿yna Wasiak

 

SK£ADY OSOBOWE ZARZ¥DU G£ÓWNEGO PTIE
W KOLEJNYCH KADENCJACH

I kadencja 1990 - 1991
Jan Siuta – Prezes Zarz¹du G³ównego
Krzysztof Rudzki – Wiceprezes Zarz¹du G³ównego
Bogus³aw Mielczarek – Wiceprezes Zarz¹du G³ównego
Kazimierz Królikowski – Sekretarz Generalny Zarz¹du G³ównego
Krystyna Jopkiewicz – Skarbnik Zarz¹du G³ównego
Pawe³ Ambro¿ewicz – Cz³onek
Jadwiga Pasynkiewicz – Cz³onek
Zbigniew Skorupski – Cz³onek
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II Kadencja 1992 - 1996
Jan Siuta – Prezes Zarz¹du G³ównego
Krzysztof Rudzki – Wiceprezes Zarz¹du G³ównego
Bogus³aw Mielczarek – Wiceprezes Zarz¹du G³ównego
Stanis³aw Siemion – Sekretarz Generalny Zarz¹du G³ównego
Jadwiga Pasynkiewicz – Skarbnik Zarz¹du G³ównego
Barbara Bañkowska – Cz³onek
Edward Garœcia – Cz³onek
Mieczys³aw Kordiuk – Cz³onek
Kazimierz Królikowski – Cz³onek

III Kadencja 1997 - 2000
Jan Siuta – Prezes Zarz¹du G³ównego
Teofil Mazur – Wiceprezes Zarz¹du G³ównego
Krzysztof Rudzki – Wiceprezes Zarz¹du G³ównego
Stanis³aw M¹czyñski – Sekretarz Generalny Zarz¹du G³ównego
Kazimierz Ch³opecki – Skarbnik Zarz¹du G³ównego
El¿bieta Biernacka – Cz³onek
Gabriel Borowski – Cz³onek
Florian Gambuœ – Cz³onek
Edward Garœcia – Cz³onek
Mieczys³aw Kordiuk – Cz³onek
Barbara Koz³owska – Cz³onek
Adam Partyka – Cz³onek
Jadwiga Pasynkiewicz – Cz³onek
Józef Sasik – Cz³onek

IV Kadencja 2000 - 2004
Jan Siuta – Prezes Zarz¹du G³ównego
Krzysztof Nyc – Wiceprezes Zarz¹du G³ównego
Krzysztof Rudzki – Wiceprezes Zarz¹du G³ównego
Jacek Kiepurski – Sekretarz Generalny Zarz¹du G³ównego
Bogus³aw ¯ukowski – Skarbnik Zarz¹du G³ównego
El¿bieta Biernacka – Cz³onek
Bogus³awa Ciosmak – Cz³onek
Czes³awa Dulewska – Cz³onek
Barbara Filipek-Mazur – Cz³onek
Edward Garœcia – Cz³onek
Józef Koc – Cz³onek
Joanna Kostecka – Cz³onek
Edward Krzywy – Cz³onek
Gra¿yna Kutyba – Cz³onek
Jerzy Warych – Cz³onek
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V Kadencja 2004 – 2008
Jan Siuta – Prezes Zarz¹du G³ównego
Krzysztof Nyc – Wiceprezes Zarz¹du G³ównego
Krzysztof Rudzki – Wiceprezes Zarz¹du G³ównego
Jacek Kiepurski – Sekretarz Generalny Zarz¹du G³ównego
Bogus³aw ¯ukowski – Skarbnik Zarz¹du G³ównego
Jan Dulewski – Cz³onek
Barbara Filipek-Mazur – Cz³onek
Edward Garœcia – Cz³onek
Józef Koc – Cz³onek
Joanna Kostecka – Cz³onek
Edward Krzywy – Cz³onek
Grzegorz Kusza – Cz³onek
Stefan Kuœmierczyk – Cz³onek
Zdzis³aw Ma³ecki – Cz³onek
Janusz Ostrowski – Cz³onek
Jerzy Œlusarczyk – Cz³onek
Kazimierz Warmiñski – Cz³onek
Marian Wydrzyñski – Cz³onek

ZAK£AD IN¯YNIERII EKOLOGICZNEJ (ZIE)

Uchwa³¹ z dnia 25 czerwca 1990 r. Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa In¿y-
nierii Ekologicznej powo³a³ Zak³ad In¿ynierii Ekologicznej.

Uchwa³a Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa In¿ynierii Ekologicznej
z dnia 25 czerwca 1990 r.

W oparciu o § 29 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa
In¿ynierii Ekologicznej postanawia, co nastêpuje:
1) Tworzy siê wyodrêbnion¹ organizacyjnie jednostkê dzia³alnoœci gospodarczej Pol-

skiego Towarzystwa In¿ynierii Ekologicznej pod nazw¹ Zak³ad In¿ynierii Ekolo-
gicznej, zwany dalej „Zak³adem”..

2) Zatwierdza siê Statut Zak³adu In¿ynierii Ekologicznej, Regulamin Zak³adu In¿ynierii
Ekologicznej oraz Zasady systemu ekonomiczno-finansowego Zak³adu In¿ynierii
Ekologicznej w Warszawie wraz z wniesionymi w trakcie posiedzenia Zarz¹du
G³ównego Towarzystwa zmianami, stanowi¹cymi za³¹czniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej
uchwa³y.

3) Na organizatora i Dyrektora Zak³adu In¿ynierii Ekologicznej PTIE powo³uje siê
dr in¿. Stanis³awa Siemiona, cz³onka – za³o¿yciela Polskiego Towarzystwa In¿ynie-
rii Ekologicznej w Warszawie.
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4) Upowa¿nia siê organizatora – dyrektora Zak³adu z upowa¿nienia Zarz¹du G³ównego
rozmów z w³aœciwymi organami pañstwowymi oraz innymi podmiotami gospodar-
czymi w sprawie wspó³pracy i wzajemnej pomocy organizacyjnej.

Sekretarz Generalny Prezes Zarz¹du G³ównego

(mgr in¿. K. Królikowski) (prof. dr hab. Jan Siuta)
 
Zak³ad In¿ynierii Ekologicznej funkcjonowa³ w latach 1990 – 2002. ZIE prowadzi³

g³ównie dzia³alnoœæ wydawnicz¹, edukacyjn¹, naukowo-badawcz¹ i konsultacyjn¹..
Wspólnie z Zarz¹dem G³ównym PTIE organizowa³ konferencje naukowo-techniczne.

Zak³adem kierowa³ (w randze dyrektora) dr Stanis³aw Siemion. W miarê up³ywu
czasu mala³a twórcza dzia³alnoœæ Zak³adu, powodowana miêdzy innymi pogarszaj¹-
cym siê stanem zdrowia jego dyrektora oraz malej¹cym zapotrzebowaniem na ofero-
wane us³ugi. Nie bez istotnego znaczenia by³y nowopowstaj¹ce terenowe oddzia³y PTIE
korzystaj¹ce z prawa do posiadania osobowoœci prawnej, które owocnie dzia³aj¹ w
terenie.

Dzia³alnoœæ ZIE przyczyni³a siê walnie do wspó³dzia³ania PTIE z proekologicznymi
œrodowiskami w kraju do roku 2000, w tym do powstania i ugruntowania terenowych
oddzia³ów Towarzystwa.

KONFERENCJE I SEMINARIA NAUKOWO-TECHNICZNE

1. „EKOLOGICZNE PROBLEMY W ENERGETYCE” Seminarium naukowe, Opole
5 i 6 czerwca 1992 r.
G³ównym celem sympozjum by³o wyspecyfikowanie i w miarê wszechstronne

przeanalizowanie ekologicznych uwarunkowañ projektowania, budowy i eksploatowa-
nia elektrowni wêglowych.

Celem wtórnym, ale pierwszoplanowym dla aglomeracji opolskiej, by³o przeanali-
zowanie wieloczynnikowego wp³ywu budowy i eksploatacji Elektrowni Opole na przy-
rodnicze i spo³eczne œrodowisko.

D³ugotrwa³a budowa Elektrowni zaprojektowanej i zapocz¹tkowanej w minionej
„epoce spo³eczno-ekologicznej i prawnej”, której kontynuacja musi spe³niæ nie tylko
aktualne i przysz³e wymogi prawa ekologicznego, ale przede wszystkim przezwyciê-
¿yæ obawy wyczulonej spo³ecznoœci z jej nieufnoœci¹ w³¹cznie.

Przetrwanie budowy Elektrowni akceptowanej na przysz³oœæ przez lokaln¹ spo-
³ecznoœæ i prawo ekologiczne zawdziêcza siê wytrwa³oœci w dzia³aniu czterech grupo-
wych partnerów:
1) inwestora i projektantów,
2) opolskiej spo³ecznoœci,
3) pañstwowej administracji ekologicznej,
4) naukowo-technicznym ekspertom ekologicznym.

Niezale¿nie od ostroœci konfrontacji pogl¹dów i prawno-administracyjnych kolizji
wymienione grupy wspó³dzia³a³y na rzecz osi¹gniêtego i przysz³ego ekologicznego po-



81

In¿ynieria Ekologiczna Nr 20, 2008

stêpu w ca³ej opolskiej aglomeracji. Nigdy wczeœniej nie by³o sposobniejszej okoliczno-
œci do gremialnego spotkania przedstawicieli odnoœnych grup i odbycia merytorycznej
i zrównowa¿onej analizy kompleksu zagadnieñ. Spe³nienie przez inwestora g³ównych
wymogów prawa ekologicznego i spo³ecznych postulatów oraz sporz¹dzenie „Kom-
pleksowej oceny wp³ywu Elektrowni Opole na œrodowisko” da³o merytoryczn¹ i mo-
ralna podstawê do zorganizowania „forum rzeczowej dyskusji dla wszystkich”.

Zamierzonym i jak siê wydaje tak¿e osi¹gniêtym celem „Sympozjum” jest te¿ wy-
pracowanie platformy dla partne4rskiej dyskusji wszystkich zainteresowanych w ochro-
nie i racjonalnym u¿ytkowaniu œrodowiska na okreœlonym terenie.

W programie „Sympozjum” zrealizowan¹ czêœæ praktyczn¹ i teoretyczn¹. Czêœæ
praktyczna polega³a na zwiedzeniu i omówieniu g³ównych technologicznych obiektów
oraz urz¹dzeñ ochrony œrodowiska i sk³adowania odpadów paleniskowych.

Teoretycznej czêœci poœwiêcono dwie sesje:
1. pierwszej – 5 czerwca przewodniczy³ prof. dr Jan Siuta.
2. drugiej – 6 czerwca przewodniczy³ prof. dr Jerzy Poœpiech rektor WSP w Opolu.

W dyskusji najwiêcej czasu poœwiêcono najwiêcej czasu poœwiêcono gospodarce
odpadami paleniskowymi oraz ochronie œrodowiska przed zanieczyszczeniami emito-
wanymi do atmosfery.

W pierwszym temacie pojawi³a siê bardzo du¿a rozbie¿noœæ pogl¹dów. Wynika to z
niedostatecznego rozpoznania zagadnienia, ró¿norodnoœci warunków sk³adowania i
utylizacji odpadów paleniskowych, a tak¿e z braku monograficznych opracowañ zgro-
madzonej wiedzy.

Wiele krañcowych stanowisk, zw³aszcza zwiêkszonych obaw wynika z przykrych
doœwiadczeñ niefachowego dzia³ania w przesz³oœci.

W zbyt ma³ym stopniu upowszechnia siê proste, ekologicznie bezpieczne sposoby
postêpowania z odpadami w œrodowisku przyrodniczym.

Ograniczenie emitowanych zanieczyszczeñ do atmosfery nie stanowi obecnie pro-
blemu technicznego. Barier¹ jest czynnik ekonomiczny, który ma byæ przezwyciê¿ony
w Elektrowni Opole.

Uczestnicy „Sympozjum” nie podjêli ¿adnej uchwa³y, nie skierowali te¿ do nikogo
realizacyjnego wniosku. Wyrazili natomiast jednoznacznie pogl¹d o spe³nieniu sympo-
zjalnych celów oraz o zasadnoœci organizowania przez Polskie Towarzystwo In¿ynierii
Ekologicznej analogicznych debat z udzia³em wszystkich zainteresowanych stron.
Wykaz referatów:
D. Laudyn: Problemy ochrony œrodowiska w energetyce.
J. Pêkala, S. Kuœmierczyk: Bariery ekologiczne w projektowaniu i budowie Elektrowni

Opole.
M. Mihu³ka, J. Iwanek: Prognoza wp³ywu Elektrowni Opole na jakoœæ powietrza at-

mosferycznego.
H. Blezel: Gospodarka wodna i œciekowa Elektrowni Opole.
J. Malinowski: Wp³yw Elektrowni Opole na wody podziemne.
B. £¹cka-Pilaszek: Stan i prognoza degradacji œrodowiska w rejonie Elektrowni Opole.
B. Broœ: Wp³yw popio³ów lotnych z wêgla kamiennego na œrodowisko wodne.
Z. Ba³dys, G. Toma: Gospodarka odpadami paleniskowymi w Elektrowni Opole.
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R. Król: Lokowanie odpadów paleniskowych w górnictwie wêgla kamiennego.
C. Rosik-Dulewska: Kierunki zagospodarowania ciep³a odpadowego wód zrzutowych

z elektrowni.
J. Siuta: Zadania in¿ynierii ekologicznej w energetyce.

2. PRZYRODNICZE U¯YTKOWANIE OSADÓW ŒCIEKOWYCH - terenowa konfe-
rencja naukowo-techniczna Pu³awy – Lublin – Jeziórko 1996, zorganizowana wspól-
nie z:

Instytutem Ochrony Œrodowiska,
Instytutem Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa,
BIO-ECOLOGY SERVICES” Sp. z o.o.,
“HYDROCENTRUM” S.A.,
Kopalni¹ Siarki „Jeziórko”,
Miejskim Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów i Kanalizacji w Lublinie.

Konferencjê sponsorowa³ Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej.
Na konferencji przedstawiono i przedyskutowano nastêpuj¹ce referaty:
J. Siuta: Przyrodnicze u¿ytkowanie osadów œciekowych,
J. Siuta: Agrotechniczne przetwarzanie osadów œciekowych na kompost,
J. Siuta, K. Ch³opecki, D. Mame³ka: Rekultywacyjna efektywnoœæ osadu œciekowego

w doœwiadczeniu lizymetrycznym. Charakterystyka doœwiadczenia lizymetrycz-
nego,

Cz. Maækowiak: Nawozowa u¿ytecznoœæ osadów œciekowych w œwietle badañ IUNG,
Sz. Lekan: Stan i mo¿liwoœci wykorzystania osadów œciekowych z Oczyszczalni Miej-

skiej w Pu³awach,
M. Ka¿mierczuk: Biologiczno-sanitarne aspekty przyrodniczego u¿ytkowania osadów

œciekowych,
T. Fija³ka, H. Kulikowska, I. Pilipczuk: Kierunki dzia³ania MPWiK w Lublinie w zakresie

gospodarczego wykorzystania osadów œciekowych,
J. Siuta, G. Wasiak: Pilotowo-wdro¿eniowe doœwiadczenia gospodarki osadem i likwi-

dacji lagun w Oczyszczalni Œcieków „Hajdów”,
L. Puszkar: Sk³ad gatunkowy roœlin samorzutnie wkraczaj¹cych na osady œciekowe

Oczyszczalni Œcieków „Hajdów”,
T. Puka: Rekultywacyjne zadania Kopalni Siarki „Jeziórko”,
M. Joñca: Rekultywacyjna efektywnoœæ osadu œciekowego w Kopalni Siarki „Jeziór-

ko”,
Z. Winiarska: Wp³yw kompostu trocinowo-trawiastego „Agrohum” na plonowanie ro-

œlin i w³aœciwoœci gleby,
R. Wenda, W.P. Biesiacki: Gospodarka odpadami w oczyszczalni œcieków typu „Hy-

drocentrum”,
J. Siuta: Zawartoœæ N, P, K, Ca i Mg w roœlinach z pod³o¿y gruntowo-œciekowych i

osadowych,
J. Siuta: Zawartoœæ metali ciê¿kich w roœlinach z pod³o¿y gruntowo-œciekowych i osa-

dowych.
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Prezentowano wyniki pilotowo-wdro¿eniowych doœwiadczeñ roœlinnego odwad-
niania osadowych lagun Oczyszczalni Œcieków „Hajdów” i zastosowania osadów œcie-
kowych w rekultywacji gruntów Kopalni Siarki „Jaziórko”.

3. PRZYRODNICZE U¯YTKOWANIE OSADÓW ŒCIEKOWYCH – II Konferencja
naukowo-techniczna Pu³awy – Lublin – Jeziórko 1996, zorganizowana wspólnie z:

Instytutem Ochrony Œrodowiska,
Instytutem Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa,
BIO-ECOLOGY SERVICES” Sp. z o.o.,
Miejskim Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów i Kanalizacji w Lublinie,
Przedsiêbiorstwem Rekultywacji Terenów Pogórniczcych w Jeziórku.

Na konferencji przedstawiono i przedyskutowano nastêpuj¹ce referaty:
J. Siuta: Przyrodnicze u¿ytkowanie osadów œciekowych,
E. Koblak-Kaliñska: Wykorzystanie osadów œciekowych w œwietle uwarunkowañ praw-

nych.
J. Siuta, R. Sienkiewicz, M. KaŸmierczuk, L. Puszkar: Roœlinne odwadnianie lagun i

uzdatnianie osadu w Oczyszczalni „Hajdów”.
J. Siuta, M. Joñca: Rekultywacyjne dzia³anie osadu œciekowego na wapnie poflotacyj-

nym w Kopalni Siarki „Jeziórko”.
J. Siuta, J. Bielówka: Rekultywacja terenu laguny i kompostowanie osadu œciekowego

w Jeleniej Górze.
J. Siuta, G. Wasiak, D. Parafiniak: Studium mo¿liwoœci przyrodniczego u¿ytkowania

osadu z Oczyszczalni Œcieków „Czajka”.
J. Bernacka, L. Paw³owska: Odwadnianie jednym z g³ównych procesów przeróbki i

przygotowania osadu do zagospodarowania.
K. Kosiñska: Bioreaktorowe kompostowanie osadów z oczyszczania œcieków miej-

skich i celulozowo-papierniczych.
H. Kulikowska, I. Pilipczuk, W. Szabatkiewicz: Program gospodarki osadami œcieko-

wymi z Oczyszczalni Œcieków „Hajdów” – zakres badañ i wdro¿eñ prowadzo-
nych przez MPWiK w Lublinie.

J. Kiepurski, A. Kamiñski: Nowoczesne metody przyrodniczego u¿ytkowania osadów
œciekowych i monitoringu œrodowiska.

Cz. Maækowiak: Dzia³anie nawozowe azotu osadów œciekowych z oczyszczalni komu-
nalnych.

F. Gambuœ, E. Gorlach, J. Wieczorek: Straty materii organicznej i azotu w czasie od-
wadniania osadów œciekowych.

J. Siuta, G. Wasiak, K. Ch³opecki, D. Mame³ka: Rekultywacyjna efektywnoœæ osadu
œciekowego na bezglebowych pod³o¿ach w doœwiadczeniu lizymetrycznym.

W. Suchanek, E. Kurek, A. S³omka: Zmiany zawartoœci biodostêpnej formy kadmu w
osadach po prasie z oczyszczalni „Hajdów” podczas ich transformacji w kom-
post osadowy.

M. KaŸmierczuk, L. Kalisz: Wp³yw czasu sk³adowania osadów na ich stan sanitarny.
J. Kostecka: Uzdatnianie osadów œciekowych w wermikulturze.
M. Ko³odziej, S. Mazur, H. Wisz: Sk³ad chemiczny osadów œciekowych – ograniczenia

i mo¿liwoœci przyrodniczej ich utylizacji.
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J. Kiepurski: Uzdatnianie osadów œciekowych przy wykorzystaniu hodowli mikroorga-
nizmów.

S. Nastaj: Przetwarzanie osadów œciekowych na nawozy mineralno-organiczne.
J. Koæ: Wapienne uzdatnianie osadu z oczyszczania œcieków w Miñsku Mazowieckim.
K. Horodecki, R. Sobczyk: AGRO EKO SYSTEM sposobem przyrodniczego u¿ytko-

wania odpadów.
E. Koda, S. ¯akowicz: Mo¿liwoœci wykorzystania œcieków technologicznych z kom-

postowni do zabiegów rekultywacyjnych na wysypisku.
S. Kanafa, K. Wierzbicki, M. G³a¿ewski: Rekultywacja utworów antropogenicznych

metod¹ hydroobsiewu (komunikat).
J. G¹sior, J. B³a¿ej: Osady denne zalewu Wis³oka w Rzeszowie.
Merytoryczne podstawy do opracowania przepisów prawnych dotycz¹cych przyrod-

niczego u¿ytkowania osadów œciekowych.

Omówiono te¿ Dyrektywê Rady 86/278/EEC z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie
ochrony œrodowiska, a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów œciekowych w rol-
nictwie oraz prezentowano:

roœlinne odwadnianie lagun osadowych w lubelskiej oczyszczalni œcieków „Haj-
dów”,
pilotowo-wdro¿eniowe doœwiadczenie rekultywacyjnej efektywnoœci osadu œcie-
kowego w Kopalni Siarki „Jeziórko”.

4. PRZYRODNICZE U¯YTKOWANIE OSADÓW ŒCIEKOWYCH – III Konferencja
naukowo-techniczna Œwinoujœæie 9-11.06 1999, zorganizowana wspólnie z:

Instytutem Ochrony Œrodowiska,
BIO-ECOLOGY SERVICES” Sp. z o.o.,
Narodow¹ Fundacj¹ Ochrony Œrodowiska – Zak³adem Technicznych Us³ug Ko-
munalnych w Szczecinie.

Na konferencji przedstawiono i przedyskutowano nastêpuj¹ce referaty:
J. Siuta: Sposoby przyrodniczego u¿ytkowania osadów œciekowych,
J. Siuta: Rekultywacyjna efektywnoœæ osadów œciekowych,
R. Miluniec, K. Leciej: Przyrodnicze wykorzystanie osadów œciekowych dla oczysz-

czalni: Goleniów, Gryfino, Nowogard, Kamieñ Pom. i Wolin.
S. Wójcik: Program zagospodarowania osadów œciekowych województwa szczeciñ-

skiego,
A. Piwowarski: Nawo¿enie gruntów rolnych przetworzonym osadem œciekowym na

przyk³adzie woj. szczeciñskiego,
H. Czy¿, E. Niedzwiecki, M. Protasowicki, Z. Nowak, D. Œliwiñski: Przyrodnicze

wykorzystanie osadów oczyszczalni œcieków w Œwinoujœciu,
K. Brzeski: Sanitarna ocena przydatnoœci osadów œciekowych do przyrodniczego wy-

korzystania,
F. Gambuœ: Sk³ad chemiczny i wartoœæ nawozowa osadów œciekowych z wybranych

oczyszczalni regionu krakowskiego,
M. Sebastian, R. Szpadt: Zmiennoœæ w³aœciwoœci fizyczno-chemicznych osadów œcie-

kowych,
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B. Quant, Z. Sobociñski: Wykorzystanie osadów œciekowych w celach nieprzemys³o-
wych – doœwiadczenia praktyczne w regionie gdañskim,

K. Wystalska, B. Matysiak, A. Jab³oñska, J.D. Bieñ: Mo¿liwoœci przyrodniczego wyko-
rzystania osadów z oczyszczalni œcieków,

B. Pi¹tkowska, G. Buraczewski: Ocena wp³ywu preparatów bakteryjnych na proces
odwadniania osadów œciekowych,

M. Urbaniak, B. Mokrzycka-Wieteska: Wp³yw niektórych œrodków chemicznych, wspo-
magaj¹cych oczyszczanie œcieków na wartoœæ nawozow¹ kompostowanych osa-
dów,

E. J. Bieliñska, S. Baran, J. Wiœniewski, A. Kopiñska: Aktywnoœæ enzymatyczna gleby
piaskowej u¿yŸnionej osadem œciekowym pod uprawê wikliny,

R. Sobczyk: Zagospodarowanie osadów œciekowych – teoria a praktyka,
H. Kukla, W. Sadurski, T. Stuczyñski, F. Pistelok: Charakterystyka sorpcji metali ciê¿-

kich w osadach œciekowych z regionu Górnego Œl¹ska,
J. Sawa: Modyfikacja oszdów œciekowych w oczyszczalni œcieków „Hajdów” w Lu-

blinie,
Cz. Rosik-Dulewska, M. Mikszta: Dynamika ³ugowania metali ciê¿kich z gleb nawo¿o-

nych. osadami œciekowymi.

Prezentowano równie¿ wyniki oczyszczalni œcieków w Œwinoujœciu.

5. PRZYRODNICZE U¯YTKOWANIE OSADÓW ŒCIEKOWYCH - IV Konferencja
naukowo-techniczna Bydgoszcz 4-6.06 2001, zorganizowana pod patronatem:

Ministra Œrodowiska Antoniego Tokarczuka
Marsza³ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemara Achramowicza.

Konferencjê sponsorowa³ Marsza³ek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na konferencji przedstawiono i przedyskutowano nastêpuj¹ce referaty:
J. Siuta, G. Wasiak: Zasady wykorzystania osadów œciekowych na cele nieprzemys³o-

we (przyrodnicze),
J. Siuta, R. Sienkiewicz: Rekultywacja terenu sk³adowania odpadów posodowych w

Janikowie,
J. Siuta, R. Sienkiewicz, J. Kiepurski: Roœlinne odwadnianie i kompostowanie osadu

œciekowego w Rykach,
J. Siuta, R. Sienkiewicz: Zastosowanie osadu œciekowego Zak³adów Chemicznych w

Bydgoszczy do rekultywacji terenu osadnika EPI,
B. Filipek-Mazur, K. Gondek: Wp³yw sk³adowania osadów z oczyszczania œcieków

garbarskich na zawartoœæ i przemieszczanie metali ciê¿kich w profilu glebo-
wym,

M. Bo¿ym, W. Wac³awek: Wp³yw nawo¿enia gleby osadem œciekowym na mo¿liwoœæ
zanieczyszczenia wód podziemnych,

W. Martyn, Z. Buczek, M. Jañca, J. Sowiñska: Zastosowanie osadów œciekowych w
rekultywacji terenów pogórniczych w Kopalni Siarki „Jeziórko”,

W. Majtkowski, R. Sobczyk: Przydatnoœæ osadu z oczyszczalni komunalnej do pro-
dukcji trawników,
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E. Stañczyk-Mazanek, M. Kacprzak: Analiza mikologiczna osadów z wybranych oczysz-
czalni œcieków,

Z. Rodowicz, H. Piekutowski, A. Œwiêchowicz, M. Sawicka, T. L. Wierzbicki: Proble-
my administracyjne przy wykorzystywaniu osadów na cele nieprzemys³owe,

L. Kalisz, J. Sa³but, M. KaŸmierczuk: Przetwarzanie osadów stabilizowanych tlenowo
na wermikompost,

J. Kalka: Ochrona œrodowiska i gospodarka odpadami w Janikowskich Zak³adach So-
dowych,

Cz. Maækowiak: Wartoœæ nawozowa osadów œciekowych,
S. Góral, S. Rola: Trawy na popio³ach elektrociep³owni nawo¿onych osadami œcieko-

wymi.

Prezentowano rekultywacyjn¹ efektywnoœæ osadów œciekowych na sk³adowisku
odpadów posodowych Janikowskich Zak³adów Sodowych „Janikosoda”.

6. GAZYFIKACJA KRAJU I JEJ ZNACZENIE DLA OCHRONY ŒRODOWISKA. Se-
minarium naukowo-techniczne w Warszawie 1995 r., zorganizowane wspólnie z:

Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem,
Fundacj¹ Ekogaz Warszawa.

Wyg³oszono i dyskutowano nastêpuj¹ce referaty:
R. Bednarski, M. Reszczyñska: Problemy rozwoju gazownictwa w Polsce z uwzglêd-

nieniem ochrony œrodowiska naturalnego,
A. Matkowski: Ekologiczne aspekty budowy i eksploatacji systemu gazoci¹gów,
K. Steczko, A. Froñski: Gaz ziemny – paliwo przyjazne dla œrodowiska,
J. Rachwalski, K. Steczko: Zysk ekologiczny z zastosowania gazu ziemnego,
J. Pasynkiewicz: Wykorzystanie gazu ziemnego jako nowoczesnego ekologicznego

paliwa,
W. Kowalik, J. Piskowska-Wasiak: Metan – paliwo do napêdu silników w autobusach

komunikacji miejskiej.

7. TECHNOLOGIE ODT£USZCZANIA ŒCIEKÓW, ODPADÓW, GRUNTÓW - I
Konferencja Naukowo-Techniczna w Kruszwicy 1998 r., zorganizowana wspólnie
przez:

Polskie Towarzystwo In¿ynierii Ekologicznej,
Bio-Ecology Services sp. z o.o.,
Zak³ady T³uszczowe “Kruszwica” S.A.,
„BIOS” s.c. Warszawa.

Na konferencji przedstawiono nastêpuj¹ce referaty:
Zak³ady T³uszczowe „Kruszwica” S.A. a ochrona œrodowiska,
K. Mróz: Odt³uszczanie odpadów olejowych w Zak³adach T³uszczowych „Kruszwica”

S.A.,
D. Garus, J. Kiepurski, J. Siuta: Odt³uszczanie i rekultywacja wylewiskowego gruntu

w Brzeœciu nad Gop³em,
J. Siuta: Roœlinne zagospodarowanie wylewiska wywaru bia³kowo-t³uszczowego,
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J. Siuta, G. Wasiak: Nawozowe u¿ytkowanie wywarów z utylizacji surowców poubo-
jowych,

D. Garus: Mikrobiologiczna degradacja t³uszczów pochodzenia zwierzêcego,
G. Buraczewski, M. Nowakowska, A. Witkiewicz: Biodegradacja t³uszczy naturalnych

przy u¿yciu preparatów bakteryjnych,
R. Buczkowski, H. Kozakiewicz: Instalacja do odzysku t³uszczu, bia³ka i substancji

amonowo-fosforanowych z wód technologicznych w przemyœle miêsno-dro-
biarski

A.Konarzewska: Pozyskiwanie t³uszczu technicznego z odpadów poubojowych,
A. Chojak: Eksploatacja oczyszczalni œcieków MZPOW „Agros – Tarczyn” sp. z o.o.

w Tarczynie pracuj¹cej w oparciu o wyselekcjonowane kultury bakteryjne,
J. Ka³u¿ka, M. Lebiedowski, J. Palczewska: Mo¿liwoœci wykorzystania w³óknin poli-

propylenowych do usuwania substancji olejowych ze œcieków,
J. Kiepurski: Skuteczne metody pozbywania siê nadmiaru t³uszczu w oczyszczalniach

œcieków, kanalizacji oraz glebie,
J. Siuta: Jak zagospodarowaæ ziemie okrzemkow¹ ?,
K. Œmiechowski, J. Molik: Próby okreœlenia biodegradacji oœrodków nat³uszczaj¹cych,

otrzymanych na bazie kwasów porafinacyjnych oleju rzepakowego,
J. Kiepurski: Biologiczne wspomaganie oczyszczania œcieków i uzdatniania osadów,
J. Kiepurski: Urz¹dzenia do zbierania oleju i t³uszczy oraz separowania ich ze œrodowi-

ska wodnego,
W. Wojcieszek: Zasada dzia³ania, budowa, zastosowanie taœmowych pras filtracyjnych

PMP AQWA.

Zapoznano siê z przebiegiem i stanem rekultywacji terenu lagunowania odpadów
zaolejonej ziemi okrzemkowej w Brzeœciu nad Gop³em.

8. TECHNOLOGIE ODOLEJANIA GRUNTÓW, ODPADÓW, ŒCIEKÓW - I Konfe-
rencja naukowo-techniczna. Gorlice–Wysowa Zdrój 1997 r. zorganizowana wspól-
nie z:

Bio-Ecology Services Sp. z o.o. Joint Venture,
Rafineri¹ Nafty “Glimar” S.A. w Gorlicach.

Na konferencji przedstawiono i przedyskutowano nastêpuj¹ce referaty:
J. Kiepurski: Nowoczesne techniki zbierania i separacji olejów (benzyn) z zastosowa-

niem urz¹dzeñ typu MOP.
A. Urbañski, J. Wilgat: Urz¹dzenia do opróbowania i likwidacji ska¿eñ naftowych wód

podziemnych w praktyce wykonawczej „POLGEOL” Zak³ad w Lublinie (wy-
brane zagadnienia).

B. Bartkiewicz: Destabilizacja emulsji olejowych metod¹ elektrochemiczn¹ i próby uty-
lizacji wydzielonego oleju.

S. Rogowska: Technologia usuwania zanieczyszczeñ ropopochodnych z powierzchni
utwardzonych.

M. Chodur: Warunki biodegradacji substancji ropopochodnych w biologicznej oczysz-
czalni œcieków z do³ów kwasowych w Rafinerii „GLIMAR” w Gorlicach.
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J. Kiepurski: Efekty zastosowania kultur bakteryjnych do rozk³adu ropopochodnych w
istniej¹cych uk³adach œrodowiskowych.

E. Korzeniowska: Ocena gruntów zaolejonych w aspekcie przydatnoœci ich dla celów
budowlanych.

M. Granops, J. Kaleta: Sorbenty karpackie stosowane do usuwania substancji ropopo-
chodnych.

J. Barczuk: Biodegradacja sk³adników ropopochodnych technologi¹ CUM-BAC.
K. Cedzyñska, E. Sobiecka: Biologiczne metody degradacji PCB.
A. Czajkowski, J. Czajkowski, B. Ko³wzan, K. Piekarska, M. Pawlik: Oczyszczanie

gruntów i wód gruntowych ze sk³adników ropopochodnych oraz innych orga-
nicznych.

J. Bednarski: Rozwa¿ania na temat unormowañ prawnych, metod badawczych oraz
oceny zanieczyszczenia œrodowiska rop¹ naftow¹ i jej pochodnymi.

J. Turek, K. Miksch: Biodegradacja oleju napêdowego w glebie.
Z, Cybulski, E. Dziurla, E. Kaczorek, A. Olszanowski, M. Sozañski: Biodegradacja

wêglowodorów alifatycznych w obecnoœci emulgatora AT 7.
E. Kurek, D. Kupla, M. Chmiel: Biodegradacja wêglowodorów przez szczepy bakteryj-

ne wyizolowane z gleby zaolejonej.
E. Œliwka, I. Ka³uziñska, B. Ko³wxan, J. Suryga³a: Badania podatnoœci olejów napêdo-

wych na biodegradacjê.
Z. Ko³aciñski, K. Cedzyñska, W. Sroczyñski: Plazmowe oczyszczanie piasku ska¿one-

go olejami zawieraj¹cymi PCB.
P. Kaszycki, H. Ko³oczek, P. Malec: Biodegradacja sk³adników œcieków i odpadów

przemys³owych przez metylotrofy eukariotyczne.
M. £ebkowska, A. Muszyñski, E. Sztompka, E. Karwowska, E. Miaœkiewicz: Mikro-

biologiczne oczyszczanie gruntów ze sk³adników ropopochodnych.
J. Siuta: Podstawy biodegradacji ropopochodnych sk³adników w glebach i w odpa-

dach.
J. Siuta, R. Sienkiewicz: Pryzmowy sposób biologicznej sanitacji ziemi zaolejonej.
J. Siuta, B. £¹cka-Pilaszek, K. Królikowski, P. Turowski: Wapnohum produktem uty-

lizacji osadów PETROCHEMII P£OCK S.A.
G, Malina: Podstawy biowentylacji gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopo-

chodnymi.
J. Gaca, K. Dêbiñski, G. Wejnerowska: Oznaczanie zwi¹zków ropopochodnych w

gruncie i wodzie.
P. Ilsley: Odzyskiwanie olejów z powierzchni wody i z osadów w zbiornikach.

9. TECHNOLOGIE ODOLEJANIA GRUNTÓW, ODPADÓW, ŒCIEKÓW - II Konfe-
rencja naukowo-techniczna. Wysowa Zdrój 2000 r., zorganizowana wspólnie z:

Bio-Ecology Services Sp. z o.o. Joint Venture,
Rafineri¹ Nafty ”Glimar” S.A. w Gorlicach.
Rafineri¹ Nafty „Jedlicze” S.A.
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Na konferencji przedstawiono i przedyskutowano nastêpuj¹ce referaty:
L. Harabasz, L. Paprot: Problemy okreœlenia poziomu czyszczenia œrodowiska grunto-

wo-wodnego zanieczyszczonego produktami naftowymi na przyk³adzie zak³adu
g³ównego PKN ORLEN S.A.

T. Steliga: Sposoby oczyszczania œcieków i wód z³o¿owych w kopalniach ropy nafto-
wej i gazu ziemnego.

J. Siuta: Podstawy biodegradacji ropopochodnych sk³adników w glebach i odpadach.
J. Œlusarczyk: Bioremediacja gruntów i wód zaolejonych w systemie PROTE.
P. Kaszycki, T. Solecki, A. Krawczyk, H. Ko³oczek: Optymalizacja metod biologiczne-

go oczyszczania zaolejonych gruntów.
K. Szpala, T. Farbiszewska: Biodegradacja osadów z „do³ów b³otnych w Rafinerii TRZE-

BINIA.
G. Malina: Podstawy biowentylacji gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopo-

chodnymi.
J. Meksu³a: Recykling olejów przepracowanych dzia³aniem R. N. „JEDLICZE” na rzecz

ochrony œrodowiska w Polsce.
J. Suryga³a, E. Œliwka, K. Kubica: fizyczne i chemiczne w³aœciwoœci przepracowanych

olejów silnikowych.
J. Kiepurski: Nowoczesne techniki zbierania i separacji olejów (benzyn) z zastosowa-

niem urz¹dzeñ typu MOP.
J. Buæko: Oczyszczanie œcieków w Rafinerii Nafty JEDLICZE S.A.
J. Kiepurski: Efekty zastosowania kultur bakteryjnych do rozk³adu ropopochodnych w

istniej¹cych uk³adach œrodowiskowych.
P. Dusza, K. Trojanowicz: Doœwiadczenia z eksploatacji biologicznej oczyszczalni œcie-

ków Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A.
E. Œliwka: Metody oznaczania zanieczyszczeñ naftowych w glebie.
J. Gaca, K. Dêbiñski, G. Wejnerowska: Oznaczanie zwi¹zków ropopochodnych w

gruncie i wodzie.
J. Hupka: Projektowanie separatorów koalescencyjnych do odolejania wód i œcieków.
S. Bednarski, A. Krawczyk: Rozdzia³ rozproszonych uk³adów wielofazowych typu ciecz-

ciecz i ciecz-cia³o sta³e-ciecz.
S. Bednarski, H. Ko³oczek, P. Kaszycki, A. Krawczyk: Badania i eksploatacja minio-

czyszczalni typu „BOŒTI”.
G. Kutyba: Aspekty prawne odolejania gruntów, odpadów, œcieków.
P. Sieradzki, J. Kiepurski: Biodegradacja wêglowodorów w osadach rafineryjnych.
P. Ilsley: Developments for 2000 from O.P.E.C. LTD.
K. Richardson: Bio-remediation technology cases in Ireland”: “Natures solution to oil

pollution”.

10.TECHNOLOGIE ODOLEJANIA GRUNTÓW, ODPADÓW, ŒCIEKÓW - III Kon-
ferencja naukowo-techniczna. Wysowa Zdrój 2003 r., zorganizowana wspólnie z:

Bio-Ecology Services Sp. z o.o. Joint Venture,
Rafineri¹ Nafty “Glimar” S.A. w Gorlicach,

pod patronatem G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska Krzysztofa Zaremby.
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Na konferencji przedstawiono i przedyskutowano nastêpuj¹ce referaty:
J. Siuta: Ekologiczne, technologiczne i prawne aspekty rekultywacji gruntów zanie-

czyszczonych produktami ropy naftowej.
E. Œliwka, B. Ko³wzan, K. Grabas, R. Korzeñ: Sk³ad i w³aœciwoœci biologiczne odpa-

dów wiertniczych.
T. Steliga, P. Kapusta, H. ¯ak: Biodegradacja substancji ropopochodnych w odpadach

kopalnianych z zastosowanie bakterii autochtonicznych.
B. Ko³wzan: Toksykologia gleb ska¿onych produktami naftowymi.
P. Kaszycki, H. Ko³oczek, D. Wójcik, E. Bogacz, R. Lubañski: Intensywne oczyszcza-

nie œcieków po akcji gaœniczej w zak³adach rafineryjnych.
H. Ko³oczek, P. Kaszycki, A. Jaglarz, T. Solecki: Opracowanie procesu biodegradacji

zanieczyszczeñ organicznych zawieraj¹cych polichlorowane bifenyle (PCB) w
warunkach zagro¿enia wód.

T. Steliga, P. Jakubowicz, A. Turkiewicz: Metoda oznaczania substancji ropopochod-
nych w glebie i œciekach kopalnianych.

K. Grabas, B. Ko³wzan, E. Œliwka: Zastosowanie surfaktantów do stymulacji biodegra-
dacji produktów naftowych.

J. Hupka, £. Szewczulak, M. Chrzanowska: Charakterystyka i ocena mo¿liwoœci oczysz-
czania zaolejonych œcieków po¿arniczych.

M. Chrzanowska, J. Hupka, £. Szewczulak: Badania oczyszczania œcieków po¿arni-
czych metod¹ osadu czynnego.

R. Aranowski, J. Hupka, B. Rutkowska: Usuwanie wody z oleju na granulowanym
z³o¿u koalescencyjnym.

J. Gaca, A. Gackowska: Pozytywy i negatywy stosowania eterów jako biokomponen-
tów paliw.

J. Kiepurski: Zastosowanie pola magnetycznego w oczyszczaniu œcieków.

11. OGRANICZENIE NISKICH EMISJI W DU¯YCH AGLOMERACJACH MIEJSKICH
– Konferencja naukowo-techniczna w Warszawie 1999 r., zorganizowana wspól-
nie z:

Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem,
Fundacj¹ Ekogaz Warszawa.

Na konferencji wyg³oszono i dyskutowano nastêpuj¹ce referaty:
J. Pasynkiewicz: wprowadzenie,
J. Warych: •ród³a i ograniczenie niskich emisji zanieczyszczeñ w œrodowisku aglome-

racji miejskiej,
K. Steczko, J. Rachwalski: Zalety gazu ziemnego jako paliwa,
A. Barczyñski: Nowoczesne urz¹dzenia energetyczne do produkcji energii elektycznej i

ciep³a zasilane gazem ziemnym,
S. Aleksandrow, J. Do³owy, U. Radowic: Efekty œrodowiskowe zwi¹zane z wprowa-

dzaniem ma³ych elektrociep³owni gazowych,
J. Merkisz, Z. Ch³opek: Metody kontrolnych badañ silników spalinowych obowi¹zuj¹-

ce w Polsce ze wzglêdu na emisjê zanieczyszczeñ,
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Z. Ch³opek: Symulacja emisji spalin przy zastosowaniu paliw gazowych w miejskiej
komunikacji zbiorowej,

J. Piskowska-Wasiak, W. Kowalik: Zmniejszenie emisji gazu biologicznego z wysypisk
odpadów komunalnych,

W. Cholewa: Ma³e kot³ownie zasilane gazem w aglmeracjach miejskich.

12.OCHRONA I REKULTYWACJA GRUNTÓW - Konferencja naukowo-techniczna
w Baranowie Sandomierskim 2000 r. zorganizowana wspólnie z:

Instytutem Ochrony Œrodowiska,
Przedsiêbiorstwem Rekultywacji Terenów Górniczych „Jeziórko”,

pod patronatem:
Ministra Œrodowiska Antoniego Tokarczuka
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego Wojciecha Bradeckiego,
Wojewody Podkarpackiego Zbigniewa Sieczkosia.

Na konferencji wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:
J. Siuta: Ochrona gruntów powinnoœci¹ ka¿dego u¿ytkownika powierzchni ziemi.
J. Dulewski, L. Wtorek: Problemy przywracania wartoœci u¿ytkowych gruntom zde-

gradowanym dzia³alnoœci¹ górnicz¹,
W. Warzybok: Rekultywacja terenów górniczych Kopalni Siarki „Jeziórko”,
M. Joñca: Zastosowanie osadów œciekowych w rekultywacji gruntów Kopalni Siarki

„Jeziórko”,
T. Go³da: Podstawowe uwarunkowania rekultywacji terenów pogórniczych Kopalni

Siarki „Jeziórko”,
T. Wêgorek: Efektywnoœæ rekultywacji terenu zwa³owiska Kopalni Siarki w Piasecz-

nie,
S. Stachowicz, T. Kosiarski, Z. Borchulski, L. £yszczarz: Rekultywacja gruntów na

obszarze górniczym KWK „BOGDANKA” S.A.,
S. Durczyñski: Rekultywacja terenów zdegradowanych dzia³alnoœci¹ kopalñ wêgla ka-

miennego,
K. Boroñ, E. Zaj¹c, S. Klatka: Rekultywacja terenu sk³adowania odpadów KZS „SO-

LVAY” w Krakowie,
B. Quant, Z. Sobociñski: Wykorzystanie osadów (ustabilizowanych) z oczyszczalni

œcieków komunalnych do rekultywacji gruntów,
B. Tokarska-Guzik: Przyrodnicze zagospodarowanie nieu¿ytków miejsko-przemys³o-

wych na przyk³adzie centrów górniczych Europy,
A. Rostañski: Rekultywacja i zagospodarowanie nieu¿ytków poprzemys³owych – roz-

wi¹zania alternatywne,
G. Wo¿niak, A. Kompa³a: Rola procesów naturalnych w rekultywacji nieu¿ytków po-

przemys³owych,
R. Cymerman, A. Morze, L. Tyszko: Problemy rekultywacji gruntów zniekszta³conych

budow¹ instalacji liniowych naziemnych i podziemnych,
B. Piekarska, S. Ró¿añski: Ochrona mokrade³ i retencja wodna,
C. Szafrañski, P. Stachowski: Wp³yw warunków meteorologicznych na wilgotnoœæ

gleb zrekultywowanych gruntów pogórniczych,
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J. Smo³ucha, J. Gotkiewicz: Charakterystyka mokrade³ Pojezierza Mazurskiego w aspek-
cie ich u¿ytkowania i ochrony,

M. Fiedler, C. Szafrañski, J. Bykowski: Mo¿liwoœci zwiêkszenia retencji oczek wod-
nych w zdrenowanej mikrozlewni rolniczej,

J. Bykowski, C. Szafrañski, M. Fiedler: Oddzia³ywanie zabiegów agromelioracyjnych
na gospodarkê wodn¹ zdrenowanych gleb intensywnie u¿ytkowanych rolniczo,

S. Szczukowski, J. Tworkowski: Produktywnoœæ wierzb krzewiastych Salix Sp. na
glebie organicznej,

E. Krzywy, A. Grzeœkowiak, E. Krzywy-Gawroñska, B. Dunowska: Wp³yw hydratu
siarczanu (VI) ¿elaza (II) na wysokoœæ plonów mieszanki rekultywacyjnej traw
i zawartoœæ w niej kadmu, niklu i o³owiu,

H. Wróblewska: Kompostowanie pylistych odpadów drzewnych z produkcji paneli
boazeryjnych z p³yt MDF,

J. Siuta: Ochrona powierzchni ziemi – stan i niezbêdne dzia³ania,
L. Trz¹ski: Idea renaturyzacji miejskiego potoku na przyk³adzie Œlepiotki (Katowice),
D. Garus, J. Kiepurski, J. Siuta: Rekultywacja terenu sk³adowania odpadów przemys³u

t³uszczowego,
Cz. Rosik-Dulewska; W³aœciwoœci nawozowe kompostu osadowego higienizowanego

popio³em z wêgla brunatnego.

Zapoznano siê z wykonawstwem prac rekultywacyjnych w górnictwie siarkowym.

13. BIOPREPARATY W OCHRONIE I U¯YTKOWANIU ŒRODOWISKA - Konferen-
cja naukowo-techniczna w Krynicy Górskiej 2001 r., zorganizowana wspólnie z
Bio-Ecology Services sp. z o.o.
Sponsor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie.

Na konferencji przedstawiono i przedyskutowano nastêpuj¹ce referaty:
P. Kaszycki, A. Krawczyk,H. Ko³oczek, T. Solecki: Zastosowanie nowatorskiej techno-

logii oczyszczania gleby metod¹ biologiczn¹ in situ w warunkach zagro¿enia
wód Dunajca,

P. Kaszycki, P. Szumilas, H. Ko³oczek: Biopreparat przeznaczony do likwidacji œrodo-
wiskowych ska¿eñ wêglowodorami i ich pochodnymi,

M. Kubica, P. Kaszycki, H. Ko³oczek: Optymalizacja biologicznej metody degradacji
t³uszczów

B. Pi¹tkowska, A. Piotrowska, Z. Szperliñski: Biomineralizacja zwi¹zków utrudniaj¹-
cych odwadnianie osadów œciekowych.

M. Pisarek, J. B³a¿ej, E. Stompor-Chrzan: Oddzia³ywanie biopreparatów na zdrowot-
noœæ chryzantemy,

K. Trojanowicz, P. Dusza: Pomiary respiracji osadu czynnego w kontroli biologicznego
oczyszczania œcieków Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A.,

K. Trojanowicz, P. Dusza, P. Kaszycki, M. Kubica, H. Ko³oczek: Wykorzystanie prepa-
ratu bakteryjnego do konstrukcji wyspecjalizowanego osadu czynnego. Charak-
terystyka procesu biodegradacji zanieczyszczeñ w uk³adzie modelowym oczysz-
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czalni œcieków Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A.? J. Warych: Biooczyszczanie
gazów odlotowych,

B. Wrzesiñska: Techniki membranowe w procesach z u¿yciem materia³ów biologicznie
czynnych,

J. Zielewicz-Dukowska, E. Kurek, M. J. Król, A. Perzyñski: Pseudomonas Stutzeri –
bakterie wi¹¿¹ce N2 i wykorzystuj¹ce antracen jako jedyne Ÿród³o wêgla i ener-
gii,

A. Szuster: Zastosowanie technologii Seaquest jako metoda ochrony sieci dystrybucji
wody pitnej przed korozj¹ i zarastaniem,

J. Kiepurski: Zastosowanie szczepów bakteryjnych w oczyszczaniu œcieków, odpa-
dów i gruntów.

14.EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU - Konferencja naukowo-techniczna w
Turawie k/Opola (2–10 maja 2002 r.), zorganizowana wspólnie z:

Instytutem Ochrony Œrodowiska,
Instytutem Podstaw In¿ynierii Œrodowiska PAN w Zabrzu,
Wydzia³em Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego,
Elektrowni¹ „OPOLE” S.A.,

pod patronatem:
Ministra Œrodowiska Stanis³awa ¯elichowskiego,
JM Rektora Uniwersytetu Polskiego S³awomira Nicieji Senatora RP.

Sponsor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Na konferencji przedstawiono i przedyskutowano nastêpuj¹ce referaty:
J. Siuta, B. ¯ukowski: Ekologiczne podstawy racjonalizacji u¿ytkowania ziemi w Pol-

sce,
J. £ukaszewicz, M. Miku³owski: Problemy zalesiania nieefektywnych gruntów rol-

nych,
A. Krzy¿anowski, S. Zaj¹czkowski, R. Zielony: Struktura siedlisk leœnych w Polsce

oraz kierunki zmian,
J. Zwoliñski, Z. Hawryœ: Przygotowanie gleb i dobór gatunków drzew w zalesieniach

terenów zanieczyszczonych przez przemys³,
M. Jab³oñski, L. Kluziñski: Wielkopowierzchniowe metody oceny stanu lasów Polski,
A. Ostrowska: Mo¿liwoœci i ograniczenia trwa³ego zrównowa¿onego rozwoju w go-

spodarce leœnej,
J. Okruch, E. Zieliñska: Ochrona i rekultywacja mokrade³ leœnych na terenie RDPL w

Lublinie,
W. Dembek: Aktualne problemy odnowy i restytucji mokrade³ w Polsce,
B. Szczepanowska: Model ekorozwoju terenów zieleni jako podstawa strategii kszta³to-

wania miasta,
R. Cymerman, E. Fiedorowicz-Koz³owska, T. Podciborski: £ad przestrzenny podstaw¹

rozwoju obszarów wiejskich,
R. Cymerman, K.Kurowska: Sozoswoboda planistyczna jako instrument ekorozwoju

obszarów wiejskich,
R. Cymerman, S. Szyszko, L. Tyszko: Ocena oddzia³ywania na œrodowisko i plany
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przestrzenne instrumentem rozwoju obszarów wiejskich,
Z. Cichocki: Zasady zagospodarowania przestrzennego i kszta³towania polityki prze-

strzennej gmin na obszarach chronionych,
A. Nowak, E. Kowerzanow-Luto: Problemy odnowy siedlisk wiejskich,
A. Senetra: Waloryzacja rekreacyjna terenów wiejskich w planowaniu ekorozwoju Pol-

ski pó³nocno-wschodniej,
W. Mioduszewski, J. Ostrowski: Proekologiczne systemy gospodarowania wod¹ w

obszarach wiejskich,
J. Koc: Bariery biogeochemiczne w ograniczaniu migracji zanieczyszczeñ œrodowiska

gruntowo-wodnego,
K. Nyc, R. Pok³adek: Poprawa jakoœci wody przez uregulowanie jej odp³ywu z terenów

zmeliorowanych,
P. B³aszczyk: Ochrona i rehabilitacja œródl¹dowych wód powierzchniowych w œwietle

integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹,
J. Borkiewicz: Proekologiczne technologie utylizacji odpadów,
J. Polaczek, Z. Machowska, Z. Wielgosz: Gospodarka odpadami tworzyw sztucznych.

Mo¿liwoœci i wyzwania,
J. Bernacka, L. Paw³owska: Wdra¿anie wysokoefektywnych oczyszczalni œcieków w

drodze do Unii Europejskiej,
J. Dulewski, B. Madej: Stan i niezbêdne dzia³ania proekologiczne w górnictwie polskim,
J.W. Dobrowolski: Zastosowanie biostymulacji laserowej w ekoin¿ynierii i ekorozwo-

ju,
K. Skotak: Europejska sieæ monitoringu zanieczyszczeñ powietrza EUROAIRNET,
G. Zem³a: Doœwiadczenia i mo¿liwoœci Banku Ochrony Œrodowiska S.A. w finanso-

waniu inwestycji proekologicznych,
H. Ko³oczek, P. Kaszycki, A. Wolañski: Biodegradacja t³uszczowych odpadów przemy-

s³u spo¿ywczego i farmaceutycznego w warunkach tlenowych,
P. Kaszycki, A. Krawczyk, H. Ko³oczek: Stan i perspektywy biodegradacji ropopo-

chodnych zanieczyszczeñ w glebach po³udniowej czêœci Polski,
J. Suryga³a, E. Œliwka: Emisja wêglowodorów lotnych i metody jej ograniczania,
E. Œliwka, J. Suryga³a: Zagro¿enia œrodowiska tlenowymi komponentami paliw,
B. Ko³wzan: Wykorzystanie mikroorganizmów do oczyszczania gruntów ska¿onych

produktami naftowymi,
P. Kapusta: Technologie mikrobiologiczne w górnictwie naftowym – obecne zastoso-

wania i dalsze perspektywy,
J. Zamorska, D. Papciak, A. Puszkarewicz: Zastosowanie biopreparatów w technologii

oczyszczania œcieków,
R. Kapuœciñski: Biopreparaty w ochronie i u¿ytkowania œrodowiska leœnego,
B. Filipek-Mazur, K. Gondek: Kompostowanie odpadów w Krakowie,
E. Krzywy, S. Baran, J. Krzywy: Wartoœæ nawozowa g³ównych sk³adników pokarmo-

wych w komunalnych osadach œciekowych,
K. Kuczewski, J. £omotowski: Kompostowanie osadów œciekowych niestabilizowa-

nych,
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J. Kostecka: Odpady orgabiczne ró¿nych gospodarstw domowych przydatne do kom-
postowania,

J. £omotowski, M. Radosz, A. Markowska: Mikrofalowa higienizacja osadów œcieko-
wych,

Cz. Rosik-Dulewska, U. Karwaczyñska: Wp³yw stabilizacji osadów œciekowych na
zawartoœæ frakcji metali œladowych,

D. Wewetzer, E. Lisicka: Unieszkodliwianie odpadów medycznych,
A. Piech: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w Rzeszowie,
K. Grabas: Likwidacja zagro¿eñ na obszarze eksploatacji i przeróbki rud uranowych w

Kowarach,
Z. Harabin, W. Pulkowski, A. Wrona: Dzikie wyrobiska piasku i ¿wiru w regionie œrod-

k o w o p o m o r s k i m ,
G. Kusza, A. Gola: Metale ciê¿kie i podatnoœæ magnetyczna gleb rezerwatu leœnego

Smolnik,
S. W³aœniewski: Nikiel w glebach Podkarpacia,
I. Pisarek, A. Gola: Sk³adniki próchnicy w glebach rezerwatu przyrody Smolnik,
E. Hajduk, J. Kaniuczak, J. G¹sior: W³aœciwoœci gleb w otoczeniu zak³adów przemy-

s³owych po³udniowo-wschodniej Polski,
B.J. Go³uchowska: Podatnoœæ magnetyczna i zawartoœæ metali ciê¿kich w odpadach

u¿ywanych do produkcji cementu,
J. Kaniuczak, J. G¹sior, J. B³a¿ej: Pobranie sk³adników mineralnych przez trzcinê po-

spolit¹ z biologicznej oczyszczalni œcieków,
J. Pollak: Metody sztucznej inteligencji w energetyce – przyk³ad zastosowania do ogra-

niczania emisji z kot³a opalanego wêglem brunatnym,
A. Kyzio³: Ekologiczne osi¹gniêcia Elektrowni „OPOLE” S.A.,
B. ¯ukowski: Urz¹dzanie terenów wiejskich,
J. Siuta: O niezasadnej fragmentaryzacji zagadnieñ ochrony i u¿ytkowania œrodowiska

w podziale KBN na zespo³y i sekcje specjalistyczne.
 
Uchwa³a Konferencji
EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU

Polskie Towarzystwo In¿ynierii Ekologicznej wraz z Instytutem Ochrony Œrodo-
wiska, Instytutem Podstaw In¿ynierii Œrodowiska PAN w Zabrzu, Wydzia³em Przy-
rodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego i Elektrowni¹ „OPOLE” S.A., w ra-
mach XXIII Kongresu Techników Polskich zorganizowa³o konferencjê naukowo-tech-
niczn¹ EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU, na której przedyskutowano 16 refera-
tów problemowych dotycz¹cych:

stanu i zagro¿eñ œrodowiska w Polsce,
optymalizacji sposobów odnowy i profilaktyki ekologicznej na terenach degrado-
wanych,
racjonalizacji struktur ekologicznych i u¿ytkowania ziemi,
ekologizacji u¿ytkowania zasobów naturalnych i antropogenicznych.
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Na tej podstawie w dniu 10 maja 2002 roku uczestnicy konferencji podjêli uchwa³ê
w której przedstawili ocenê stanu oraz okreœlili kierunki niezbêdnych zmian w nastêpu-
j¹cych zagadnieniach:

Kompleksowe urz¹dzanie terenów rolnych
Wieœ polska jest u progu daleko id¹cych zmian strukturalnych, wymuszonych przez

koniecznoœæ przyœpieszonego (sukcesywnego) wzrostu poziomu ¿ycia oraz przez nie-
zbêdn¹ konkurencyjnoœæ produkcji.

Spoœród wielu czynników warunkuj¹cych rozwój terenów wiejskich, do niezbêd-
nych zalicza siê:

rozpoznanie (dokumentowanie) ekologicznych, produkcyjnych i spo³ecznych uwa-
runkowañ wyznaczania wiod¹cych funkcji terenów wiejskich w miejscowych i
regionalnych planach gospodarki przestrzennej,
zwiêkszanie area³u rynkowych gospodarstw rolnych,
dostosowanie pól (roz³ogu) do wymagañ nowoczesnej agrotechniki oraz wyposa-
¿enie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w system dobrej jakoœci dróg komunikacyj-
nych;
wykonanie, a tak¿e modernizacja niezbêdnych urz¹dzeñ melioracji wodnych i prze-
ciwerozyjnych na u¿ytkach rolnych, leœnych i ekologicznych oraz ich prawid³owa
eksploatacja.
restrukturyzacjê u¿ytkowania ziemi na terenach zagro¿onych powodziami,
zalesienie (w tym zadrzewienie) nieefektywnych gruntów rolnych.
zwiêkszanie zasobów wodnych œrodowiska po przez tworzenie systemów ma³ej
retencji i poprawa jakoœci wód.
Wymienione dzia³ania stanowi¹ kompleksowe urz¹dzenie terenów wiejskich. Ich

realizacja bêdzie mo¿liwa pod warunkiem ustanowienia i wdro¿enia odpowiedniego
pakietu normatywów przyrodniczo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i orga-
nizacyjnych. Obecne uregulowania prawne nie zaspakajaj¹ potrzeb w tym zakresie.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz.
415) stanowi miern¹ podstawê do planowania i realizacji ekologicznego rozwoju tere-
nów wiejskich. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych (Dz. U.
Nr 16, poz. 78) nie tworzy podstaw i nie wymusza ochrony gleb. Ustawa z dnia 26
marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349 z póŸn.
zm.) w ogóle nie przystaje do obecnych i przysz³ych potrzeb urz¹dzania terenów wiej-
skich. Ca³okszta³t tych zagadnieñ powinien byæ uregulowany w nowych ustawach:

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
o kompleksowym urz¹dzaniu terenów wiejskich.
Bez odpowiednich (kompleksowych) uregulowañ prawnych bêdzie pog³êbia³ siê

nie³ad ekologiczno-gospodarczy na obszarach stanowi¹cych oko³o 65% powierzchni
kraju.

Zalesienie nieefektywnych gruntów ornych
Wed³ug ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do

zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764), do zalesienia kwalifikuje siæ 32,1% (4,529 mln ha)
gruntów ornych w Polsce. W granicach poszczególnych województw wskaênik ten
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wynosi od 19,2% (dolnoúlàskie) do 45,3% (ùódzkie). Zakùada siæ, ýe do roku 2020
bædà zalesione wszystkie grunty klasy VI + VIz i okoùo ½ gruntów klasy V. £¹cznie
oko³o 22% gruntów ornych o powierzchni oko³o 3,1 mln ha. Dalsze zalesianie gruntów
ornych klasy V przewiduje siê po roku 2020. Zalesienie i zadrzewienie nieefektywnych
gruntów rolnych poprawi wydatnie funkcjonowanie wszystkich ekosystemów oraz
zwiêkszy op³acalnoœæ upraw rolnych. Ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do
zalesienia stanowi dobr¹ podstawê prawn¹ ale realizacja jej postanowieñ bêdzie wyma-
ga³a zapewnienia niezbêdnych œrodków finansowych, technicznych, organizacyjnych,
badawczo-dokumentacyjnych i edukacyjnych.

Ekosystemy mokrad³owe
Polskie mokrad³a zachowa³y znacz¹cy stan naturalnoœci, tote¿ nale¿¹ do najcenniej-

szych w Europie. W minionym dziesiêcioleciu uczyniono wiele na rzecz ochrony naj-
mniej przekszta³conych obszarów mokrad³owych. Równoczeœnie postêpuje ekstensy-
fikacja rolni-czego u¿ytkowania mokrad³owych ³¹k i pastwisk oraz degradacji urz¹dzeñ
wodnych melioracji. Tworzy to warunki do inwazyjnego wkraczania ma³o wartoœcio-
wych drzew, krzewów, trzciny pospolitej, zio³oroœli, które stanowiæ bêd¹ powa¿ne
utrudnienie w sterowaniu rozwojem struktur ekologicznie optymalnych. Zagro¿enie
mog¹ te¿ stanowiæ ekologicznie niew³aœciwe sposoby zagospodarowania nieefektyw-
nych (obecnie) mokrad³owych ³¹k i pastwisk. W celu unikniêcia daleko id¹cych niepra-
wid³owoœci nale¿y:

rozpoznaæ stan aktualny oraz charakter i dynamikê zmian negatywnych i pozytyw-
nych na mokrad³ach wycofywanych z u¿ytkowania rolniczego,
opracowaæ optymalne sposoby naturalizacji i u¿ytkowania rolniczo nieefektywnych
³¹k i pastwisk,
opracowywaæ i realizowaæ programy kompleksowej naturalizacji i u¿ytkowania rol-
niczo nieefektywnych ³¹k i pastwisk.

Zieleñ miejska i rekreacyjna
Szata roœlinna terenów osadniczych, rekreacyjnych, przemys³owych i komunika-

cyjnych pe³ni funkcje wybitnie ekologiczne (klimatotwórcze, krajobrazotwórcze, este-
tyczne, higieniczne) dla oko³o 65% ludnoœci kraju. Mimo to nie znajduje nale¿nego jej
miejsca w polityce ekologicznej pañstwa, regulacjach prawnych i normach technicz-
nych, w zarz¹dzaniu i monitorowaniu œrodowiska.

W ustawie „Prawo ochrony œrodowiska” art. 72 ust. 1 mówi „W studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego zapewnia siê warunki utrzymania równowagi
przyrodniczej i racjonaln¹ gospodarkê zasobami œrodowiska, w szczególnoœci zapew-
nienie kompleksowego rozwi¹zania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym
uwzglêdnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania œcieków, gospodarki odpadami,
systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urz¹dzania i kszta³towania
terenów zieleni”.

Sposoby rozwi¹zywania wymienionych problemów - oprócz zieleni terenów osad-
niczych - s¹ uregulowane prawnie przez odpowiednie ustawy i rozporz¹dzenia wyko-
nawcze.
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Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie reguluje zasad kszta³towania i funk-
cjonowania odnoœnej zieleni, ale w art. 42 ust. 1 ingeruje w sposób niebezpieczny dla jej
roœlinnoœci. „Zabrania siê wprowadzania do œrodowiska przyrodniczego zwierz¹t lub
roœlin, a tak¿e ich form rozwojowych, obcych rodzimej faunie i florze”. Ust. 3. „Zaka-
zy, o których mowa w ust. 1 i 2 dotycz¹ tak¿e roœlin lub zwierz¹t wprowadzanych do
œrodowiska przyrodniczego przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy”.

Intencja powy¿szej regulacji jest s³uszna, ale bez wyraŸnego zdefiniowania pojêcia
„obcych rodzimej florze” na mocy ust. 1 mo¿na wykluczyæ liczne gatunki roœlin po-
chodzenia obcego, które od dawna s¹ uprawiane w Polsce, a na mocy ust. 3 mo¿na
wyeliminowaæ z naszych parków, ogrodów botanicznych i ró¿nych posesji drzewa i
krzewy, stanowi¹ce dziedzictwo architektury krajobrazu i pomniki przyrody. Zweryfi-
kowanie wadliwego przepisu jest niezbêdne i pilne.

Planowanie i kszta³towanie oraz zarz¹dzanie i kontrola funkcjonowania terenów
zieleni miejskiej nie mog¹ pozostawaæ poza uregulowaniami prawnymi i przyrodniczo-
technicznymi. Zieleñ miejska musi mieæ nale¿ne jej miejsce w polityce ekologicznej
pañstwa.

Odkwaszanie gleb
Melioracyjne wapnowanie gleb bardzo kwaœnych gruntów ornych warunkuje wzrost

plonowania roœlin, a tak¿e poprawê ich jakoœci i wzrost ¿yznoœci gleb.
Wiêkszoœæ poleœnych gleb ornych w Polsce, w przeciwieñstwie do krajów Europy

zachodniej jest bardzo kwaœna. Na poleœn¹ (naturaln¹) kwasowoœæ na³o¿y³y siê kwaso-
twórcze dzia³ania zanieczyszczeñ przemys³owych i nawozów mineralnych.

Wymycie wapna z gleb, zale¿nie od ich jakoœci i regionu kraju wynosi 90 – 200 kg
CaO/ha/rok. Chc¹c zachowaæ obecny stan kwasowoœci do ziemi trzeba wprowadzaæ
do œrodowiska œrednio oko³o 150 kg CaO/ha/rok.

W celu zrównowa¿enia wymywanego wapnia oraz sukcesywnego odkwaszania
gleby nale¿a³oby przez wiele lat stosowaæ dwukrotnie wiêksz¹ dawkê od wielkoœci
wymywanej.

Znaczenie melioracyjnego i profilaktycznego wapnowania gleb kwaœnych nigdy nie
znajdowa³o pe³nego zrozumienia, ale mimo to w przesz³oœci opracowywano i realizo-
wano wieloletnie programy produkcji nawozów wapniowych i wapnowania gleb. Wol-
norynkowa gospodarka nie zwalnia pañstwa i samorz¹dów terytorialnych z obowi¹zku
ochrony ekologiczno-produkcyjnych wartoœci przed degradacj¹. Melioracyjne i profi-
laktyczne wapnowanie gleb nadmiernie kwaœnych powinno byæ ujête w wieloletnim
programie krajowym i planach regionalnych opracowanych i realizowanych w sposób
prawnie uregulowany przepisami o ochronie powierzchni ziemi.

Melioracje wodne
Prawid³owo wykonane melioracje wodne stanowi¹ podstawowy czynnik dostoso-

wania w³aœciwoœci gleby do potrzeb uprawianych roœlin i trwa³ych u¿ytków zielonych;
wp³ywaj¹ one na jakoœæ œrodowiska przyrodniczego. Tej prawdy nie mog¹ negowaæ
przypadki melioracji Ÿle funkcjonuj¹cych w wyniku ich nieprawid³owej lokalizacji i
zaniedbañ eksploatacyjnych. Melioracje wykonane poprawnie zwiêkszaj¹ bonitacjê gleb
mineralnych przewa¿nie o 0,5 do 1,0 klasy, a w konsekwencji plonowanie roœlin. Tworz¹
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te¿ warunki do dalszego, sukcesywnego rozwoju ¿yznoœci gleb. Niemo¿liwa jest tu
prawid³owa (stabilna) gospodarka rolna bez uregulowania warunków powietrzno-wod-
nych, zw³aszcza na glebach zwiêz³ych o du¿ym potencjale produkcyjnym.

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej opracowa³o w 1996 r. „Pro-
gram rozwoju melioracji do 2015 r.”. Wed³ug tego programu 50% gruntów rolnych
(9,449 mln ha) wymaga melioracji wodnych. Nieco ponad 70% (6,69 mln ha) tych
potrzeb zrealizowano do koñca 1995 r., ale w poszczególnych województwach zaspo-
kojenie potrzeb waha³o siê od 44,2% (tarnobrzeskie) do 94,0% (kaliskie).

W roku 1995 pozosta³o 2,759 mln ha do zmeliorowania, a jednoczeœnie 1,226 mln
ha wymaga³o odbudowy i modernizacji urz¹dzeñ melioracyjnych. £¹cznie stanowi³o to
3,985 mln ha. W latach 1992 – 1996 wykonywano rocznie 9 – 20 tys. ha nowych
melioracji, co nie pokrywa ubytków w wyniku nawet naturalnej dekapitalizacji urz¹-
dzeñ melioracyjnych.

Plan rozwoju melioracji zak³ada³ wykonanie w 2000 r. 47 tys. ha nowych melioracji
oraz 72 tys. ha odbudowy i modernizacji. Realizacja tych zamierzeñ jest niewystarcza-
j¹ca, o czym œwiadczy:

powierzchnia gruntów zmeliorowanych w 2000 r wynosi³a 6.661.406 ha, podczas
gdy w roku 1995 stanowi³a 6 690 000 ha (ubytek 28.594 ha);
w 2000 r. modernizacji lub odbudowy wymaga³y systemy melioracyjne na powierzch-
ni 1 293 787 ha, podczas gdy w roku 1995 odpowiednio 1 226 800 ha.
Nast¹pi³ wiêc wzrost powierzchni wymagaj¹cej odbudowy i modernizacji urz¹dzeñ

melioracyjnych o 66 987 ha.
Taki stan gospodarki melioracyjnej nie sprzyja rozwojowi rolnictwa, a tak¿e racjo-

nalnemu kszta³towaniu walorów œrodowiska.
Kierunki rozwoju melioracji dla potrzeb produkcyjnych i ekologicznych powinny

uwzglêdniaæ:
mo¿liwoœæ regulowania odp³ywu wody w systemach odwadniaj¹cych,
znaczne zwiêkszenie powierzchni nawadnianej z uwzglêdnieniem wprowadzania
systemów wodo- i energooszczêdnych,
powszechne stosowanie ró¿nych form ma³ej retencji wodnej oraz zwiêkszenie re-
tencji zbiornikowej do pojemnoœci ok. 9 km3 wody,
wiêkszej troski w³adz pañstwowych i samorz¹dowych w zakresie prowadzenia i
doskonalenia eksploatacji systemów i urz¹dzeñ wodno-melioracyjnych.

Gospodarka próchnicotwórczymi zasobami biomasy
W naturalnych ekosystemach l¹dowych ca³a produkcja masy roœlinnej pozostaje na

miejscu, stanowi¹c próchnicotwórczy i pokarmowy zasób, niezbêdny do ¿ycia mikro-
organizmów i zwierz¹t glebowych, rozwoju szaty roœlinnej oraz zachowania i rozwoju
¿yznoœci gleby. W uprawach polowych, ogrodowych i innych masa roœlinna jest pozy-
skiwana na cele gospodarcze lub usuwana jako odpad. Zuba¿a to glebê w ¿yciodajne
sk³adniki, które musz¹ byæ uzupe³niane (czêœciowo) w postaci nawozów mineralnych
i organicznych.

Ekosystemom uprawowym nie mo¿na przywróciæ naturalnego kr¹¿enia biomasy i
sk³adników pokarmowych, ale mo¿na i nale¿y pomniejszaæ negatywne skutki przez
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odzyskiwanie ich zasobów w d³ugim ³añcuchu przetwarzania i u¿ytkowania roœlin oraz
ich pochodnych. W tym celu nale¿y d¹¿yæ do:

nawozowego u¿ytkowania niejadalnych, niepaszowych i nierynkowych zasobów
roœlinnych w gospodarstwach rolnych,
kompostowania odpadów roœlinnych z pielêgnacji zieleni miejskiej, przemys³owej,
przydro¿nej, przywodnej, z przetwórstwa i obrotu p³odów rolnych, z przemys³u
drzewnego, z miejskich gospodarstw domowych i dzia³ek przydomowych,
uzdatniania i nawozowego u¿ytkowania osadów z biologicznego oczyszczania œcie-
ków bytowo-gospodarczych i przetwórstwa rolno-spo¿ywczego.
Przyrodnicze u¿ytkowanie odpadów organicznych pochodzenia biologicznego jest

bardzo istotne nie tylko dla zachowania ¿yznoœci gleby i efektywnoœci produkcji roœlin-
nej, lecz tak¿e dla ochrony jakoœci wód powierzchniowych i podziemnych.

Ostatnio roœnie zawodowe i spo³eczne rozumienie ekologicznego i gospodarczego
znaczenia nawozowej utylizacji odpadów organicznych. Brakuje jednak programowych
dzia³añ w tym zakresie. Niezbêdny jest rozwój wyspecjalizowanych jednostek gospo-
darczych, pozyskuj¹cych i kompostuj¹cych odpady organiczne oraz œwiadcz¹cych
zarazem nawozowe i rekultywacyjne us³ugi na potrzeby rolnictwa, terenów zieleni,
budownictwa ziemnego i mieszkaniowego. G³ówn¹ barierê w rozwoju przyrodniczej
utylizacji odpadów organicznych stanowi brak œrodków finansowych. Niezbêdne jest
wydatne zwiêkszenie nak³adów z funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej,
Ekofunduszu oraz innych Ÿróde³.

Rekultywacja gruntów i sanitacja gleb
Rekultywacji wymagaj¹ grunty zniekszta³cone przez eksploatacjê kopalin, budow-

nictwo ziemne, sk³adowanie odpadów, erozjê wodn¹ i osuwiskow¹, zdegradowane
chemicznie.

Sanitacji wymagaj¹ gleby zanieczyszczone chemicznie przez: dzia³alnoœæ przemy-
s³ow¹, transport, sk³adowanie i u¿ytkowanie odpadów, nieprawid³owe nawo¿enie.

Dokumentacja i statystyka potrzeb rekultywacji gruntów ogranicza siê do terenów
dzia³alnoœci górniczej. Stanowi to niewielki procent wszystkich gruntów wymagaj¹-
cych rekultywacji i ponownego zagospodarowania. Nie ujmuje siê natomiast olbrzy-
miej iloœci lokalnych wyrobisk po eksploatacji gliny, piasku, ¿wiru, kamienia oraz grun-
tów zdegradowanych chemicznie.

Niezbêdne s¹ wiêc prawne, finansowe, techniczne i organizacyjne uregulowania
ochrony i rekultywacji gruntów w Polsce. Ekologiczne i gospodarcze znaczenie biolo-
gicznie czynnej powierzchni ziemi nie mo¿e byæ ci¹gle marginalizowane w naszej œwia-
domoœci i dzia³alnoœci gospodarczej.

Prognoza produktywnoœci gruntów ornych
Sukcesywne zalesianie i zadrzewianie nieefektywnych gruntów ornych nie pomniej-

szy lecz zwiêkszy globaln¹ produkcjê roœlin uprawnych w kraju. Zak³ada siê, ¿e do
roku 2030 œrednia wydajnoœæ w Polsce osi¹gnie obecny poziom produkcji roœlinnej w
przoduj¹cych krajach Unii Europejskiej, czyli wzroœnie do oko³o 6 ton zbo¿a z hektara.

Przyjmuj¹c obecny stan area³u gruntów ornych (14 415 tys. ha) i œredni¹ wydaj-
noœæ zbó¿ 3 t/ha za 100% z jednej strony oraz malej¹cy area³ gruntów ornych, ale
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wzrastaj¹c¹ wydajnoœæ uprawianych roœlin z drugiej, przedstawia siê nastêpuj¹ce wskaŸ-
niki wzrostu plonów roœlin (wg wskaŸnika zbo¿owego j.z.):

14 415 tys. ha x 3t = 100% w roku 2000 (43 245 tys. ton. j.z.),
11 180 tys. ha x 5t = 130% w roku 2020,
10 250 tys. ha x 6t = 142% w roku 2030 (61 500 tys. ton j.z.).
Nie wyklucza siê szybszego wzrostu wydajnoœci plonów z jednostki powierzchni

od powy¿szych danych.
Bior¹c za podstawê prognozowan¹ stagnacjê przyrostu ludnoœci w Polsce, wed³ug

której w roku 2025 bêdzie mniej wiêcej tyle samo mieszkañców co w roku 2000 nie
nale¿y obawiaæ siê o ¿ywnoœciowe bezpieczeñstwo kraju z tytu³u zalesienia nieefek-
tywnych gruntów rolnych.

Ochrona wód powierzchniowych
Zmiany ustrojowe w Polsce od roku 1990 wydatnie poprawi³y ekonomiczne i ad-

ministracyjne warunki realizacji „Prawa wodnego”. Zwiêkszy³ siê te¿ wydatnie dostêp
do nowoczesnych technologii produkcji i oczyszczania œcieków. W efekcie tego nast¹-
pi³a znaczna poprawa jakoœci zasobów wodnych oraz racjonalizacji jej u¿ytkowania.
W³¹czenie Polski do Unii Europejskiej nie zmieni zasadniczo kierunków dzia³añ w ochronie
zasobów wodnych lecz je nasili i ujednolici.

W strategii ochrony i u¿ytkowania zasobów wodnych niezbêdne jest wzmocnienie
zarz¹dzania zlewniowego oraz szybkie podjêcie przez regionalne zarz¹dy gospodarki
wodnej (wspó³dzia³aj¹ce z Inspekcj¹ Ochrony Œrodowiska) kontroli u¿ytkowników
wód realizacji programów oczyszczania œcieków, w tym likwidacji (ograniczenia) zrzutów
(do wód) substancji niebezpiecznych dla œrodowiska (stosownie do ustawy „:Prawo
wodne z 2001 r.).

Wprowadzone w 2001 r. podwy¿szone op³aty ekologiczne stanowi¹ istotny instru-
ment wymuszaj¹cy inwestowanie w oczyszczalnie œcieków.

Konieczna jest modernizacja systemu monitoringu wód i priorytetowe potraktowa-
nie monitoringu emisji zanieczyszczeñ oraz oceny efektów oczyszczania zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej w tym zakresie. Monitoring œrodowiska wodnego po-
winien byæ dostosowany do rzeczywistych potrzeb i mo¿liwoœci wykorzystania jego
wyników w zlewniowym zarz¹dzaniu gospodark¹ wodn¹. W systemie monitoringu
jakoœci wód niezbêdne jest stosowanie metod ekologicznych, w szczególnych przy-
padkach toksykologicznych – daj¹cych bli¿szy obraz stanu jakoœciowego ekosystemu
wodnego.

Racjonalizacja gospodarki wodnej na terenach wiejskich
Polska posiada ma³e zasoby wodne, nierównomierne w przestrzeni i czasie. Dzia-

³alnoœæ cz³owieka w wielu przypadkach pogorszy³a bilans wodny oraz zwiêkszy³a czê-
stotliwoœci wystêpowania zjawisk ekstremalnych (powodzie i susze).

Poprawê bilansu wodnego mo¿na uzyskaæ poprzez zwiêkszenie zdolnoœci reten-
cyjnych ma³ych zlewni. Zwiêkszenie powierzchni mokrade³, oczek wodnych i ma³ych
zbiorników, podpiêtrzenie wyerodowanych rzek i kana³ów, zahamowanie odp³ywu z
systemów melioracyjnych, ulepszenie gleby, itp. w istotny sposób poprawiaj¹ warunki
wodne œrodowiska przyrodniczego i zaspokajaj¹ potrzeby gospodarcze i komunalne.



102

In¿ynieria Ekologiczna Nr 20, 2008

Zwiêkszenie zdolnoœci retencyjnych ma³ych zlewni ogranicza fale powodziowe oraz
pomniejsza skutki suszy.

Zwiêkszenie retencyjnoœci wodnej zwiêksza mo¿liwoœci zrównowa¿onego rozwo-
ju obszarów wiejskich. Nie wprowadza natomiast istotnych zmian w naturalny re¿im
hydrologiczny, czyni¹c jedynie niezbêdne korekty w bilansie wodnym. Zwiêkszenie
retencji wodnej mo¿e przywracaæ niektóre elementy naturalnego systemu wodnego.
Rozpoznanie terenowych uwarunkowañ zwiêkszania ma³ej retencji wodnej oraz jej re-
alizacji nale¿y traktowaæ priorytetowo w programach ochrony œrodowiska i gospodar-
czego rozwoju terenów wiejskich.

Biopaliwa
Ekologiczna, ekonomiczna i spo³eczna zasadnoœæ sukcesywnego zwiêkszania udzia³u

masy roœlinnej w bilansie paliw jest oczywista. Agroekologiczne warunki produkcji
biomasy, technologie jej przetwarzania i sposobu u¿ytkowania w Polsce s¹ bardzo du¿e.
Systematycznie roœnie wiedza i spo³eczna akceptacja w tym zakresie. Przygotowywa-
ne regulacje prawne stworz¹ niew¹tpliwie warunki do realizowania kompleksowych
dzia³añ na rzecz przyœpieszonego rozwoju produkcji i u¿ytkowania biopaliw.

Do g³ównych potencjalnych zasobów biopaliw zalicza siê:
uprawê roœlin oleistych, w tym g³ównie rzepaku ozimego,
uprawê ziemniaków przemys³owych,
nieprzemys³owe masy drewna:
– leœne,
– z pielêgnacji (w tym usuwania) drzew miejskich, osiedlowych, przemys³owych,

przydro¿nych, przywodnych, œródpolnych, sadowniczych,
– nie spo¿ytkowane czêœci roœlin uprawnych, w tym ró¿nych rodzajów s³omy,
– uprawa drzew i krzewów wysoko produktywnych na potrzeby paliwowe.
Uprawa roœlin oleistych (g³ównie rzepaku) mo¿e szybko zapocz¹tkowaæ produk-

cjê i u¿ytkowanie biopaliw, poniewa¿ jest oczekiwana przez rolnictwo polskie oraz
potencjalnych producentów „biodiesla”. W programowaniu produkcji i u¿ytkowania
tego paliwa nale¿y mieæ na uwadze nastêpuj¹ce aspekty:

efektywna uprawa rzepaku wymaga gleb dobrej jakoœci oraz intensywnego nawo-
¿enia i chemicznej ochrony przed szkodnikami,
rzepak ozimy jest nadal podatny na wymarzanie, co czyni zawodnoœæ jego plonów,
nastêpuje wtedy uszczerbek w gospodarstwach rolnych i niedostatek surowca do
produkcji paliwa,
mo¿liwoœæ uprawy rzepaku w Polsce szacuje siê na oko³o 700 tys. ha, maksymalnie
do 1 mln ha.
Ziemniaki mog¹ byæ uprawiane na wszystkich glebach dobrej, œredniej i ma³ej

urodzajnoœci, które dominuj¹ wœród gruntów ornych. Uprawa ziemniaków nie wyma-
ga tak du¿ych nak³adów finansowych jak rzepaku. Istniej¹ du¿e niewykorzystane moce
przerobowe ziemniaków na alkohol. W korzystnych warunkach rynkowych ziemniaki
przemys³owe mo¿na uprawiaæ co najmniej na powierzchni 1 mln ha.

Nieprzemys³owe masy drewna leœnego s¹ ogromne, a ich zasoby bêd¹ ros³y
dynamicznie stosownie do postêpu zalesiania nieefektywnych gruntów ornych i pielê-
gnowania tych zalesieñ.
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Paliwowe zasoby drzew nieleœnych o ró¿nych funkcjach s¹ bardzo du¿e i prze-
wa¿nie usuwane jako odpady lub pozostawiane na miejscu wzrostu. Szacuje siê, ¿e
zadrzewienia (i zakrzewienia) nieleœne na terenach wiejskich, miejskich, przemys³o-
wych i komunikacyjnych zajmuj¹ co najmniej 200 tys. ha, a produkcja drewna z hekta-
ra wynosi œrednio oko³o 6 t/r, co ³¹cznie stanowi oko³o 1,2 mln t/r.

Plantacje drzew i krzewów szybko rosn¹cych stwarzaj¹ bardzo du¿e mo¿liwoœci
produkcji paliwa odnawialnego. Zalicza siê do nich g³ównie wierzby i topole. Mo¿na je
uprawiaæ na glebach o du¿ej dostêpnoœci wody. Zalicza siê do nich podmok³e i mokra-
d³owe nieurodzajne grunty orne i u¿ytki zielone oraz gleby urodzajne o znacznej wodo-
ch³onnoœci opadów atmosferycznych. Pierwsze z nich s¹ rolniczo nieefektywne, tote¿
nale¿y zmieniæ ich sposób u¿ytkowania. Drugie nadaj¹ siê do intensywnej uprawy wie-
lu gatunków roœlin.

£¹czny area³ nieefektywnych gruntów ornych i u¿ytków zielonych o p³ytkim wy-
stêpowaniu wód gruntowych stanowi oko³o 2 mln ha. Du¿a dostêpnoœæ wody w tych
glebach tworzy dobra warunki do intensywnej uprawy wierzby energetycznej, która
przy odpowiednio wysokim nawo¿eniu mineralnym mo¿e produkowaæ do 30 ton masy
drzewnej rocznie. Zmiennoœæ przestrzenna jakoœci gleby i skrajnoœci pogody w ci¹gu
wielu lat sprawi, ¿e plony masy drzewnej bêd¹ waha³y siê w granicach 15 – 30 ton/ha/
rok (œr. oko³o 21 t/ha/rok).

Proekologiczne technologie w gospodarce odpadami
W Polsce zgromadzono oko³o 4 mld Mg odpadów, w tym 320 – 360 mln Mg

odpadów niebezpiecznych. Corocznie powstaje oko³o 120 mln Mg odpadów, w tym 11
– 12 mln Mg komunalnych.

Wed³ug szacunkowych danych 45-50% odpadów przemys³owych i 12-15% ko-
munalnych jest zagospodarowane na ró¿ne cele. W krajach UE zagospodarowuje siê
60-70% odpadów, a pozosta³e iloœci deponuje siê na sk³adowiskach.

Sukcesywne ograniczanie wytwarzania odpadów i dynamiczny postêp w ich utyli-
zacji stanowi¹ wyzwanie naszej cywilizacji. Nale¿y eliminowaæ nieefektywne technolo-
gie przetwarzania surowców i u¿ytkowania energii oraz promowaæ technologie wyso-
ko efektywnej utylizacji odpadów nagromadzonych i wytwarzanych bie¿¹co.

Technologie przetwarzania (utylizowania) odpadów oraz wytworzone z nich pro-
dukty musz¹ byæ w pe³ni bezpieczne dla œrodowiska, ludzi i zwierz¹t. Niezbêdne jest
spe³nianie wymogów dyrektyw Unii Europejskiej:

96/61/WE dotycz¹cej zintegrowanego zabezpieczenia i ograniczonego zanieczysz-
czenia (IPPC),
99/31/WE dotycz¹cej sk³adowania tylko odpadów przetworzonych (inertnych).
Obecny stan selektywnego gromadzenia, unieszkodliwiania (w tym uzdatniania –

stosownie do przeznaczenia), przetwarzania na produkty finalne, a tak¿e sk³adowania
nieu¿ytecznych pozosta³oœci odpadów jest daleki od ekologicznej koniecznoœci, do-
stêpnych technologii i surowcowego potencja³u odpadów. Zdecydowa³y o tym nastê-
puj¹ce przyczyny:

powa¿ne zapóŸnienie w postrzeganiu ekologicznej, technologicznej i gospodarczej
wagi odpadów,
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niezmiernie ma³e nak³ady finansowe na ochronê œrodowiska przed odpadami oraz
na ich gospodarcze wykorzystanie,
niemal ca³kowity brak preferencji ekonomicznych dla rozwoju przedsiêbiorczoœci
w zakresie uzdatniania i u¿ytkowania odpadów,
skromna edukacja ekologiczna w zakresie ochrony œrodowiska przed odpadami
oraz mo¿liwoœci wykorzystania ich na ró¿ne cele,
przyzwolenie na nielegalne usuwanie odpadów i powszechne zaœmiecanie powierzchni
ziemi.
Niezbêdne i pilne s¹:

sukcesywne zwiêkszanie nak³adów finansowych wspieraj¹cych rozwój przedsiê-
biorczoœci w zakresie gospodarki odpadami; dotyczy to zw³aszcza selektywnego
gromadzenia, przetwarzania i przyrodniczego u¿ytkowania odpadów organicznych
pochodzenia biologicznego, których zasoby powinny wracaæ do ziemi w celu za-
chowania jej ekologicznego i produkcyjnego potencja³u,
promowanie ma³oodpadowych, kompleksowych technologii produkcji, w tym opar-
tych o surowce wtórne (odpady),
zintensyfikowanie i doskonalenie edukacji na rzecz ochrony œrodowiska przed od-
padami i gospodarczego u¿ytkowania odpadów,
stworzenie zintegrowanego systemu dokumentowania iloœci i jakoœci odpadów, spo-
sobów ich przekszta³cania, u¿ytkowania i sk³adowania oraz monitoringu ekologicz-
nych i gospodarczych nastêpstw.
Wœród nowoczesnych sposobów przerobu odpadów wyró¿nia siê:

technologie oparte o procesy termiczne, w tym temperatur do 40 000 °C (technolo-
gie plazmowe),
technologie konwencjonalne oparte o materia³y wi¹¿¹ce,
technologie zintegrowane (uniwersalne) oparte o ró¿ne substancje scalaj¹ce odpady.
Technologie termiczne, mimo dynamicznego ich rozwoju, s¹ kosztowne w budo-

wie i eksploatacji, tote¿ bêd¹ mia³y ograniczone zastosowanie w najbli¿szym czasie.
Przysz³oœæ utylizacji odpadów nale¿y do technologii zintegrowanych, przetwarza-

j¹cych ró¿ne (w tym zbiorcze) odpady na produkty u¿yteczne bez emisji zanieczysz-
czeñ do atmosfery, ziemi i wody.

Sukcesywne osi¹ganie wymienionego stanu bêdzie mo¿liwe przez koncentracje
œrodków finansowych z ró¿nych Ÿróde³ (w tym UE) na instalowanie nowoczesnych
technologii utylizacji odpadów.

Biopreparaty w ochronie i u¿ytkowaniu œrodowiska
Biopreparaty maj¹ coraz wiêksze zastosowanie w: oczyszczaniu œcieków i kanali-

zacji, rekultywacji gruntów i sanitacji gleb, unieszkodliwianiu odpadów, kompostowa-
niu, dezodoryzacji powietrza emitowanego przez ró¿ne instalacje, ochronie i ¿ywieniu
roœlin, ochronie i ¿ywieniu zwierz¹t domowych, czyszczeniu powierzchni technicz-
nych, pralnictwie odzie¿y i higienie osobistej.

Oczekuje siê dynamicznego postêpu w stosowaniu biopreparatów, który oprócz
niew¹tpliwych korzyœci mo¿e czyniæ okreœlone zagro¿enia dla funkcjonowania œrodo-
wiska i jakoœci ¿ycia. Niepokoi wiêc brak uregulowañ prawnych w zakresie obrotu i



105

In¿ynieria Ekologiczna Nr 20, 2008

warunków stosowania oraz kontroli i oceny pozytywnych i negatywnych skutków.
Zastrze¿enia patentowe nie mog¹ uniemo¿liwiaæ kontroli i oceny skutków stosowania
biopreparatów. Niezbêdne jest dok³adne rozpoznanie istniej¹cego stanu prawnego ob-
rotu i kontroli stosowania biopreparatów oraz ustanowienie stosownych regulacji praw-
nych obrotu, stosowania i oceny nastêpstw u¿ytkowania biopreparatów.

Monitoring œrodowiska
Pañstwowy Monitoring Œrodowiska zapocz¹tkowany w 1992 r. czyni sta³y postêp

w kontroli i ocenie jakoœci: powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, klimatu akustycznego (ha³asu), ekosystemów leœnych, stacji monitoringu
kompleksowego, obszarów przyrody chronionej, oraz promieniowania jonizuj¹cego.
Od pocz¹tku swego istnienia PMŒ nie spe³nia oczekiwañ w zakresie monitoringu po-
wierzchni ziemi. W Programie PMŒ na lata 1998 – 2002 nie ma podsystemu „monito-
ring powierzchni ziemi”. Znajduje siê w nim „Podsystem monitoringu gleba”. Mo¿na
by s¹dziæ, ¿e jest on równoznaczny monitoringowi powierzchni ziemi. Zakres tego
monitoringu tylko w nieznacznym stopniu kontroluje jakoœæ gleb u¿ytkowanych rolni-
czo. Gleby leœne s¹ kontrolowane w ramach „Podsystemu monitoringu lasów”, a wszyst-
kie pozosta³e gleby na terenach nieleœnych i nierolniczych znajduj¹ siê poza zasiêgiem
monitoringu, a przecie¿ s¹ najbardziej zanieczyszczone i zagro¿one.

W „Podsystemie monitoringu gleba” nie ma tak istotnych czynników degradacji
gleb (powierzchni ziemi) jak: erozja wodna i wietrzna, osuwiska, wyrobiska po eksplo-
atacji kopalin, sk³adowiska odpadów, pogórnicze deformacje budowy geologicznej i
rzeŸby terenu, zniekszta³cenia warunków gruntowo-wodnych, chemiczne zanieczysz-
czenia gleb i wód gruntowych na terenach przemys³owych, miejskich, komunikacyj-
nych itp.

Podsystem „Odpady” umieszczono w „Bloku emisje”, a przecie¿ istota problemu
nie sprowadza siê do emisji, lecz dotyczy bardzo z³o¿onego systemu w produkcji,
obrocie i u¿ytkowaniu zasobów. Tylko pojêcie gospodarki odpadami jest adekwatne do
istoty zagadnienia. Monitoring ma natomiast kontrolowaæ i oceniaæ funkcjonowanie
takiego systemu.

Brak „Podsystemu monitoring terenów górniczych” jest powa¿nym uchybie-
niem obecnego PMŒ. Wszystkie elementy œrodowiska s¹ najbardziej zniekszta³cane
przez dzia³alnoœæ górnicz¹. Zamierzone i niezamierzone przekszta³cenia s¹ tu dokumen-
towane sukcesywnie. Istniej¹ te¿ ogromne zasoby dokumentacji Ÿród³owych, które
nale¿y sukcesywnie przetwarzaæ na bie¿¹ce i przysz³e potrzeby ochrony i odnowy
(rekultywacji) terenów górniczych. Dla terenów górniczych mo¿na wiêc realizowaæ
kompleksowy (zintegrowany) monitoring degradacji i rekultywacji œrodowiska.

System monitoringu nie mo¿e ujmowaæ w jednakowym stopniu wszystkich zagad-
nieñ, ale powinien byæ zbudowany w sposób umo¿liwiaj¹cy coraz pe³niejszy jego rozwój.

Wzorem monitoringu leœnego, ujmuj¹cego kompleksowo funkcjonowanie ekosys-
temów leœnych, nale¿y ustanowiæ monitoringi:

terenów rolniczych,
terenów miejskich i przemys³owych,
terenów górniczych.
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Wymienione, ³¹cznie z monitoringiem leœnym, powinny monitorowaæ funkcjono-
wanie wszystkich form u¿ytkowania biologicznie czynnej powierzchni ziemi.

15. OCHRONA I REKULTYWACJA GRUNTÓW W GMINIE - Konferencja szkolenio-
wa w Pu³awach 1999 r oraz materia³y edukacyjne (pod red. J. Siuty) Warszawa
1999.

Spis treœci:
I. Ekologiczne uwarunkowania optymalizacji u¿ytkowania ziemi.
II. Degradacja œrodowiska.
III.Grunty marginalne (nieefektywne w rolnictwie).
IV. Ochrona przeciwerozyjna i zagospodarowanie gruntów erodowanych.
V. Rekultywacja gruntów zniekszta³conych przez eksploatacjê kopalin.
VI. Rekultywacja gruntów zniekszta³conych przez sk³adowanie odpadów i zdegrado-

wanych chemicznie.
VII. Rekultywacja gruntów i restrukturyzacja u¿ytkowania terenów popowodziowych.
VIII. Ekologiczne i produkcyjne uwarunkowania wodnych melioracji.
IX. Ochrona mokrade³ i retencja wodna.
X. Ocena potrzeby scalania gruntów.
XI. Fitomelioracja œrodowiska i krajobrazu
XII. Dobór drzew i krzewów do jakoœci gruntów i funkcji w strukturze u¿ytkowania

ziemi.
XIII. Dokumentacja gruntów wymagaj¹cych ochrony, rekultywacji, melioracji i zmia-

ny sposobu u¿ytkowania.
XIV. Prawne podstawy ochrony i rekultywacji gruntów.
XV. •ród³a finansowania ochrony i rekultywacji gruntów.
XVI. Piœmiennictwo.

W V kadencji Zarz¹du G³ównego PTIE zorganizowano nastêpuj¹ce konferencje:

16.KOJARZENIE GOSPODARKI ODPADAMI Z REKULTYWACJ¥ GRUNTÓW W
GMINACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, 2004 r.

17.STAN I MO¯LIWOŒCI GOSPODARKI ODPADAMI ULEGAJ¥CYMI BIODE-
GRADACJI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, 2005 r.

18. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE NATLENIANIA W OCHRONIE I U¯YTKO-
WANIU ŒRODOWISKA, 2006 r.

19. REKULTYWACJA TERENU SK£ADOWANIA ZIEMI OKRZEMKOWEJ, 2007 r.

20. PRZYRODNICZE I KULTUROWE ASPEKTY ZIEMI KALISKO-PLESZEWSKIEJ,
2008 r.
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WYDAWNICTWA NAUKOWO-TECHNICZNE

1. Wydawnictwo KTO JEST KIM W IN¯YNIERII EKOLOGICZNEJ

2. Wydawnictwo EKOIN¯YNIERIA – czasopismo naukowo-techniczne dzia³aj¹ce pod
patronatem Polskiego Towarzystwa In¿ynierii Ekologicznej, sponsorowane przez
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w latach 1994 –
1999 – opublikowa³a 39 zeszytów (miesiêczników). Zamieszczono w nich 278 ar-
tyku³ów naukowo-technicznych, w tym 32 odcinki leksykonu in¿ynierii ekologicz-
nej, opracowanych przez 278 autorów.
Wyk³adnie i zadania ekoin¿ynierii (autorstwa Jana Siuty) opublikowano w pierw-

szym zeszycie pod tytu³em „Ekoin¿ynieria”. In¿ynieria ekologiczna to teoretyczna i
stosowana wiedza z wielu dziedzin nauki i techniki, stanowi¹ca podstawê racjonalnego
u¿ytkowania i ochrony œrodowiska przyrodniczego oraz naturalnych i antropogenicz-
nych zasobów. S³u¿y ona ekologicznemu rozwojowi cywilizacji.

Zrêby in¿ynierii ekologicznej s¹ najstarszymi (obok medycyny) dziedzinami nauki i
techniki. Losy wszystkich cywilizacji by³y z nimi œciœle powi¹zane, tak jest obecnie i
tak bêdzie w przysz³oœci. Zrêby te nale¿y ujmowaæ systemowo w spójn¹ dziedzinê
nauki i techniki, pozwalaj¹c¹ na racjonalne u¿ytkowanie i ochronê g³ównych elemen-
tów œrodowiska, a tak¿e na powiêkszenie walorów œrodowiska w skali miejscowej,
regionalnej w celu unikania nieprzewidywalnych, a daleko id¹cych ekologiczno-go-
spodarczych i higieniczno-zdrowotnych nastêpstw w przestrzeni i czasie.

Na poziomie u¿ytkownika sprzêtu technicznego, surowców i œrodków konsumpcji
wy³ania siê coraz wiêcej problemów natury ekologiczno-gospodarczej i sanitarno-zdro-
wotnej. Ekohigienia i ekotoksykologia stawiaj¹ ogromne zadania przed wiêkszoœci¹
dziedzin nauki i techniki. Wydzielanie do œrodowiska coraz wiêkszych mas chemika-
liów i coraz to nowych zwi¹zków chemicznych sprawia koniecznoœæ nasilenia ekoche-
micznych i ekotoksykologicznych badañ.

3. Wydawnictwo IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA
Publikacje zapocz¹tkowano w roku 2000. Wydano 19 numerów tematycznych:
1. Ochrona i rekultywacja gruntów 2000, str. 200.
2. Technologie odolejania gruntów, odpadów, œcieków 2000, str. 168.
3. Przyrodnicze u¿ytkowanie osadów œciekowych. Ochrona i rekultywacja grun-

tów 2001, str. 208.
4. Biopreparaty w ochronie i u¿ytkowaniu œrodowiska. Ochrona i rekultywacja

gruntów 2001, str. 171.
5. Kszta³towanie œrodowiska 2001, str. 203,
6. Ekoin¿ynieria dla ekorozwoju. Artyku³y problemowe 2002, str. 208.
7. Ekoin¿ynieria dla ekorozwoju. Artyku³y tematyczne 2002, str. 174.
8. Technologie odolejania gruntów, odpadów, œcieków 2003, str. 126.
9. Rekultywacyjne u¿ytkowanie odpadów organicznych 2004, str. 166.
10.Degradacja i rekultywacja gruntów. Przyrodnicze u¿ytkowanie odpadów 2005,

str. 123.
11. Kszta³towanie i ochrona œrodowiska 2005, str. 234.
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12.Kszta³towanie i ochrona œrodowiska 2005, str. 332.
13.Kszta³towanie i ochrona œrodowiska 2005, str. 215.
14.Nowoczesne technologie natleniania w ochronie œrodowiska 2006, str. 82.
15.Kszta³towanie i ochrona œrodowiska 2005, str. 124.
16.Pierwiastki œladowe. Kryteria jakoœci œrodowiska przyrodniczego 2006, str. 75.
17.Azotany w ekosystemach rolniczych 2006, str. 170.
18.Melioracje wodne w kszta³towaniu i ochronie œrodowiska 2007, str. 301.
19.Odpady i rekultywacja œrodowiska 2007, str. 122.

4. KSI¥¯KI

EKOLOGICZNE PROBLEMY W ENERGETYCE (materia³y sympozjum naukowe-
go. Warszawa 1992, str. 217.

DEGRADACJA I OCHRONA ŒRODOWISKA TERENÓW PRZEMYS£OWYCH
(materia³y edukacji ekologicznej). Warszawa 1992, str. 106.

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA (Inez Wiatr). Podrêcznik akademicki. Warszawa –
Lublin 1995, str. 185. Zawiera rozdzia³y: I) Podstawy wiedzy o zwi¹zkach cz³owie-
ka ze œrodowiskiem ¿ycia i in¿ynierii ekologicznej jako nauki, II) Powietrze atmos-
feryczne, III ) Woda, IV) Gleba, V) Surowce mineralne, VI) Odpady.

Treœæ przedmowy
In¿ynieria ekologiczna chroni, dostosowuje i tworzy warunki niezbêdne do ¿ycia

cz³owieka, roœlin i zwierz¹t. Cz³owiek wypracowa³ narzêdzia i sposoby modyfikowania
œrodowiska oraz pozyskiwania zasobów naturalnych w celu zapewnienia warunków
niezbêdnych do ¿ycia i rozwoju swej populacji. Koniecznoœæ zaspokojenia pokarmo-
wych potrzeb cz³owieka sprawi³a, ¿e od zarania swego cz³owieczeñstwa modyfikuje
on ekologiczne warunki ¿ycia zwierz¹t i roœlin. Cz³owiek zadba³ te¿ o w³asn¹ ochronê
przed niekorzystnymi dla niego czynnikami przyrody, odziewaj¹c siê zwierzêcymi i
roœlinnymi szatami oraz buduj¹c swe siedziby, stanowi¹ce nisze ekologiczne – odmien-
ne od naturalnych. Bêd¹c konsumentem ¿ywej i martwej przyrody cz³owiek by³, jest i
bêdzie zmuszony do racjonalnego gospodarowania jej zasobami.

Oczywiste jest, ¿e racjonalnoœæ gospodarowania odnosi siê zawsze do okreœlonych
warunków zasobowych, demograficzno-spo³ecznych, technologicznych, ekonomicz-
nych, ekologicznych, sanitarno-zdrowotnych. Kryteria racjonalnoœci gospodarowania
zmieniaj¹ siê wiêc w przestrzeni i w czasie. Mog¹ one byæ te¿ odmiennie widziane
(szacowane) przez ró¿ne grupy spo³eczne i zawodowe. Wynika to st¹d, ¿e wiele zaso-
bowych, technologicznych i ekologicznych czynników egzystencji i rozwoju ludnoœci
ewaluuje niewspó³rzêdnie.

Trudno jest wiêc prognozowaæ, a tym bardziej uwzglêdniaæ w praktycznych dzia-
³aniach, potencjalne progi cywilizacyjnego rozwoju w lokalnej i globalnej skali. Progów
jest jednak wiele, które s¹ na ogó³ rozpoznawane dopiero po ujawnieniu swych bezpo-
œrednich i poœrednich nastêpstw. Wtedy opracowuje siê sposoby i podejmuje siê zarad-
cze dzia³ania. Niezbêdne s¹ tu analiza i synteza wielodyscyplinowej (a nawet wielodzie-
dzinowej) wiedzy oraz œledzenie technicznych mo¿liwoœci przeciwdzia³ania ujemnym
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nastêpstwom coraz intensywniejszego u¿ytkowania zasobów i przestrzeni przez stale
powiêkszane populacje cz³owieka.

Chocia¿ cz³owiek jest biologicznym tworem przyrody, od¿ywia siê jej biologiczny-
mi zasobami, niezale¿nie od swej woli wspó³¿yje z mikroorganizmami, roœlinami i zwie-
rzêtami – to jednak fascynacja postêpem technicznym ukszta³towa³a w nim przeœwiad-
czenie o zasadnoœci ignorowania biologicznych i ekologicznych uwarunkowañ jego
egzystencji i cywilizacyjnego rozwoju. Dopiero ostatnio, w wyniku licznych klêsk eko-
logicznych oraz permanentnej degradacji ¿ywych i martwych zasobów przyrody za-
czyna rodziæ siê w¹tpliwoœæ co do nadrzêdnoœci i niezawodnoœci techniki, w tym nad-
rzêdnoœci nauk technicznych nad naukami przyrodniczymi. Mo¿na obawiaæ siê te¿, ¿e
nastanie powszechne ignorowanie znaczenia techniki w kszta³towaniu warunków ¿ycie
i ekologicznego rozwoju cywilizacji.

Przejawy takiej ignorancji nasilaj¹ siê w niepokoj¹cym stopniu, Nie ulega w¹tpliwo-
œci, ¿e bez wspó³dzia³ania nauk przyrodniczych z naukami technicznymi i odwrotnie
niemo¿liwe jest racjonalne u¿ytkowanie zasobów w sposób pozwalaj¹cy na trwa³y roz-
wój cywilizacji, dla której niezbêdne jest przecie¿ efektywne funkcjonowanie œrodowi-
ska przyrodniczego.

Zadaniem in¿ynierii ekologicznej (ekoin¿ynierii) jest zatem – tworzenie pomostów
pomiêdzy dyscyplinami nauk, g³ównie przyrodniczych, ale tak¿e technicznych i rolni-
czych w opracowywaniu sposobów, równie¿ systemów racjonalnego u¿ytkowania
oraz ochrony œrodowiska i zasobów naturalnych.

In¿ynieria ekologiczna nie zastêpuje ani tez nie pokrywa siê z ¿adn¹ ukszta³towan¹
ju¿ dyscyplin¹ naukow¹. Trudno wyznaczyæ jej œcis³e granice. W niektórych dyscypli-
nach nauk rolniczych, leœnych, technicznych, górniczych i przyrodniczych tkwi¹ zrê-
by okreœlonych pól in¿ynierii ekologicznej. Szeroko rozumiane melioracje gruntów rol-
nych to przecie¿ in¿ynieryjno-ekologiczne dzia³ania, które mog¹ byæ wykonane prawi-
d³owo lub wadliwie. Wielkie inwestycje hydrotechniczne i nawadniaj¹ce wymagaj¹
wszechstronnej znajomoœci przyrody i technicznych uwarunkowañ. Staro¿ytne syste-
my irygacyjne œwiadcz¹ o wielowiekowej tradycji in¿ynierii ekologicznej. Rozwój gór-
nictwa wymusi³ postêp badañ oraz technicznych sposobów minimalizowania negatyw-
nych nastêpstw pozyskiwania kopalin. Stosowane systemy profilaktyki i ekologicznej
odnowy w dzia³alnoœci górniczej stanowi¹ przyk³ady dynamicznego rozwoju in¿ynierii
ekologicznej.

Przed budownictwem mieszkaniowym, przemys³owym, komunikacyjno-transpor-
towym, a tak¿e przed u¿ytkownikami owoców tych dzia³añ, staj¹ do rozwi¹zania ol-
brzymie ekoin¿ynieryjne problemy. Nie mniejsze problemy niepokoj¹ producentów
wszelkiego rodzaju mechanicznego sprzêtu, urz¹dzeñ technicznych, nowych asorty-
mentów surowców i gotowych produktów, opakowañ, które powinny spe³niaæ aktual-
ne i przysz³e wymogi ochrony œrodowiska.

Przeciwdzia³anie uci¹¿liwoœci (szkodliwoœci) oraz utylizacja poprodukcyjnych i
pou¿ytkowych odpadów (sta³ych, ciek³ych, gazowych) to niezwykle z³o¿one i pilne
zagadnienia wspó³czesnego etapu przemys³owo-konsumpcyjnej cywilizacji. Stworze-
nie dro¿nych, ekologicznie nieawaryjnych systemów transformacji i obiegu mas odpa-
dowych w gospodarce i œrodowisku, stanowi in¿ynieryjno-ekologiczne wyzwanie dla
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specjalistów, administracji wszelkich szczebli, oraz ca³ego spo³eczeñstwa.
Naczelnym zadaniem in¿ynierii ekologicznej jest tworzenie podstaw i systemów

racjonalnego u¿ytkowania œrodowiska oraz zasobów (naturalnych i antropogenicznych)
w okreœlonych strukturach przestrzennych. Równorzêdnym zadaniem jest rozpozna-
wanie niedostatku (w tym braku) badañ, ekologicznych i technicznych normatywów,
technologii niezbêdnych do racjonalizacji u¿ytkowania zasobów i ochrony œrodowiska.
Wynikaj¹ce st¹d wnioski i zadania powinny byæ adresowane do okreœlonych œrodo-
wisk naukowych, technicznych i gospodarczych – zarz¹dzaj¹cych pañstwem.

Edukacja ekoin¿ynieryjna ma pierwszorzêdne zadanie w minimalizowaniu kolizji
pomiêdzy stale wzrastaj¹c¹ liczebnoœci¹ ludzkiej populacji i wynikaj¹cym st¹d wzro-
stem konsumpcji, a zachowaniem istniej¹cych i kreowaniem nowych ekologiczno-pro-
dukcyjnych wartoœci œrodowiska. Tego rodzaju edukacja powinna obejmowaæ ca³e
spo³eczeñstwo. Nale¿y siê jednak koncentrowaæ przede wszystkim na politechnicz-
nych i rolniczych œrodowiskach akademickich oraz m³odzie¿y szkó³ œrednich.

Niemal zupe³ny brak podrêczników, skryptów i wizualnych pomocy dydaktycz-
nych – powa¿nie utrudnia i opóŸnia ekoin¿ynieryjn¹ edukacjê na wszystkich pozio-
mach kszta³cenia i wychowania. Opracowana przez prof. dr hab. in¿. Inez Wiatr ksi¹¿-
ka „In¿ynieria ekologiczna” jest pierwszym w Polsce podrêcznikiem (skryptem) dla
studentów i wyk³adowców szkó³ technicznych. Ksi¹¿ka bêdzie pomocna tak¿e dla stu-
dentów wy¿szych szkó³ rolniczych, pedagogicznych, uniwersytetów, uniwersytetów
oraz dla nauczycieli szkó³ œrednich. Treœæ podrêcznika zawarto w szeœciu rozdzia³ach.

Rozdzia³ I – opisuje podstawowe kategorie pojêæ, istotê i zadania in¿ynierii ekolo-
gicznej, czynniki rozwoju cz³owieka, przyrodnicz¹ ró¿norodnoœæ, zarys antropoge-
nicznych przekszta³ceñ œrodowiska przyrodniczego. Syntetyczne ujêcie i proste zreda-
gowanie tak obszernych zagadnieñ wymaga³o bardzo du¿ej wiedzy i redakcyjnego do-
œwiadczenia.

W rozdziale II przedstawiono – podstawowe aspekty i parametry jakoœci (czysto-
œci) powietrza atmosferycznego oraz sposoby obliczania emisji i rozprzestrzeniania siê
zanieczyszczeñ, Ÿród³a emitowanych zanieczyszczeñ w Polsce, ze szczególnym
uwzglêdnieniem aglomeracji lubelskiej.

W rozdziale III omówiono – œródl¹dowe wody powierzchniowe (p³yn¹ce i stoj¹-
ce), ich zanieczyszczenie (degradacjê), techniczne i przyrodnicze sposoby ochrony
wód powierzchniowych oraz jej zasoby, u¿ytkowanie i degradacjê wód podziemnych,
a tak¿e metody ich ochrony. Szczególn¹ uwagê poœwiêcono aglomeracji lubelskiej ze
wzglêdu na:

specyficzny charakter zasobów wodnych w tej czêœci kraju,
potrzebê kompleksowego omówienia ca³okszta³tu zagadnieñ na tym obszarze.
W rozdziale IV scharakteryzowano – naturê oraz ekologiczne funkcje gleby, rodza-

je i formy jej degradacji, sposoby profilaktyki i odnowy (rekultywacji) biologicznie
czynnej powierzchni ziemi (pokrywy glebowo-roœlinnej).

W rozdziale V „Surowce mineralne” – scharakteryzowano g³ówne rodzaje u¿ytko-
wych zasobów geologicznych (kopalin) w aspekcie bezpoœrednich i poœrednich skut-
ków eksploatacji ich z³ó¿ w œrodowisku przyrodniczym. Wymogi ochrony nieodna-
wialnych zasobów, racjonalnego ich u¿ytkowania oraz ekologicznej profilaktyki i rekul-
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tywacji gruntów we wszystkich etapach górniczej dzia³alnoœci – stanowi¹ niæ prze-
wodni¹ treœci tego rozdzia³u.

W rozdziale VI przedstawiono – ekologiczne surowcowe i gospodarcze aspekty
wytwarzania i sk³adowania odpadów: górniczych, przetwórczych (przemys³owych),
pou¿ytkowych, komunalnych (bytowo-gospodarczych). Problematyka odpadów jest
bardzo z³o¿ona (wielowymiarowa) pod ka¿dym wzglêdem, jednoczeœnie ma³o rozpo-
znana i uporz¹dkowana na p³aszczyznach: technologicznej, ekonomicznej, prawnej,
surowcowej. Wynika st¹d trudnoœæ wyczerpuj¹cego ujêcia tej problematyki w pod-
rêczniku obejmuj¹cym tak szeroki zakres zagadnieñ.

Czytelnik ksi¹¿ki „In¿ynieria ekologiczna” zastanowi siê zapewne nad zasadnoœci¹
wyeksponowania problematyki lubelskiej. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zaci¹¿y³a na tym
pog³êbiona znajomoœæ tego rejonu przez autorkê. Nie jest to jednak wada ksi¹¿ki. W ten
bowiem sposób omawiane zagadnienia s¹ bardziej czytelne i ³atwiej przyswajalne dla
czytelnika.

Ksi¹¿ka ma wartoœæ dla ekoin¿ynieryjnego kszta³cenia. Ale jako pierwsza tego ro-
dzaju publikacja, bêdzie niew¹tpliwie tak¿e inspiruj¹ca dla innych autorów.

Jan Siuta
Prezes Zarz¹du G³ównego PTIE

GAZYFIKACJA KRAJU I JEJ ZNACZENIE DLA OCHRONY ŒRODOWISKA
(materia³y seminarium naukowo-technicznego). Warszawa 1995, str. 95.

TECHNOLOGIE ODOLEJANIA GRUNTÓW, ODPADÓW, ŒCIEKÓW (materia³y
I konferencji naukowo-technicznej). Gorlice – Wysowa Zdrój 1997, str. 191.

TECHNOLOGIE ODT£USZCZANIA ŒCIEKÓW, ODPADÓW, GRUNTÓW (ma-
teria³y konferencji naukowo-technicznej). Kruszwica 1998, str. 94.

OCHRONA I REKULTYWACJA GRUNTÓW W GMINIE (publikacja zbiorowa pod
red. J. Siuty). Warszawa 1999, str. 123.

OGRANICZANIE NISKICH EMISJI W DU¯YCH AGLOMERACJACH MIEJ-
SKICH (materia³y konferencji naukowo-technicznej). Warszawa 1999, str. 94.

5. Udzia³ PTIE w publikacjach z innymi instytucjami

PRZYRODNICZE U¯YTKOWANIE OSADÓW ŒCIEKOWYCH (materia³y konferencji
naukowo-technicznej). Pu³awy-Lublin-Jeziórko 1996, str. 108.

PRZYRODNICZE U¯YTKOWANIE OSADÓW ŒCIEKOWYCH (materia³y II konfe-
rencji naukowo-technicznej). Pu³awy-Lublin-Jeziórko 1997, str. 231.

PRZYRODNICZE U¯YTKOWANIE OSADÓW ŒCIEKOWYCH (materia³y III konfe-
rencji naukowo-technicznej). Œwinoujœcie 1999, str. 160.

KOMPOSTOWANIE I U¯YTKOWANIE KOMPOSTU (materia³y I konferencji nauko-
wo-technicznej). Pu³awy-Warszawa 1999, str. .
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WYWIADY

1. ZIELONA ELITA. Wywiad udzielony Markowi Chmielewskiemu, opublikowany
w Przegl¹dzie Technicznym nr 34 z 1997 r.

- Elita – tak mówi siê o cz³onkach Towarzystwa. To brzmi dumnie, ale........
- ..... ale to wspaniale. To dla nas komplement i potwierdzenie s³usznoœci przyjêtych

zasad funkcjonowania PTIE. Proszê pamiêtaæ, ¿e Towarzystwo powsta³o w kiep-
skim momencie: w 1990 r. egzystencja wielu stowarzyszeñ naukowych i technicz-
nych by³a zagro¿ona, nie tylko zreszt¹ NOT-owskich.

- Dlaczego wobec tego Towarzystwo przyst¹pi³o do Federacji NOT? Jaki mia³o w
tym interes?

- Dlaczego zaraz – interes? Czy nie wystarczy chêæ identyfikacji ze œrodowiskiem
in¿ynierskim? In¿ynieriê mamy w nazwie Towarzystwa, a to do czegoœ zobowi¹zuje.

- W³aœnie, do czego? Co uzna³by Pan profesor za szczególn¹ cechê dzia³alnoœci To-
warzystwa? Czym siê ró¿nicie od innych NOT-owskich stowarzyszeñ? Prawdê
powiedziawszy, wiedza o tym, co to jest in¿ynieria ekologiczna, jest w spo³eczeñ-
stwie znikoma....

- To by³ jeden z powodów, dla których powsta³o Towarzystwo. ZnaleŸli siê w nim
wysokiej klasy znawcy przyrody, techniki, zdrowia, rolnictwa i leœnictwa, przemy-
s³u, ekonomiki, prawa, organizacji i zarz¹dzania, edukacji. Powiedzia³em kiedyœ ¿ar-
tobliwie, ¿e mamy nie wch³aniaæ, ale organizowaæ masy. Rozumiem przez to spe-
cjalistów z zakresu naszej dzia³alnoœci.

- Jaka ona jest? Gdzie Towarzystwo jest obecne? Jaki jest z niego po¿ytek?
- To dobre pytanie, zwykle bowiem nikt siê nie pyta, po co w³aœciwie istnieje jakieœ

stowarzyszenie naukowe czy techniczne i jaki jest z niego po¿ytek poza zaspokoje-
niem ambicji kilku ludzi. Myœlê, ¿e jesteœmy potrzebni dla kojarzenia dzia³añ ró¿nych
zawodów czy œrodowisk z wielu dziedzin nauki i techniki, w wiêkszym lub mniej-
szym stopniu zwi¹zanych z u¿ytkowaniem i ochron¹ œrodowiska przyrodniczego
oraz naturalnych i antropogenicznych zasobów.
Mo¿e pan siê zdziwi, ale in¿ynieria ekologiczna to najstarsza ze wszystkich nauk

przyrodniczych. W istocie rzeczy s¹ to sposoby i systemy dostosowania œrodowiska
do potrzeb cz³owieka. To ju¿ robili ludzie pierwotni, uprawiaj¹c ziemiê czy poluj¹c na
zwierzynê. Oczywiœcie w miarê rozwoju cywilizacji rola in¿ynierii ekologicznej niepo-
miernie wzros³a.

Ca³a hydrotechnika, która jest przecie¿ tak stara jak cywilizacja, te¿ by³a i jest nadal
in¿ynieri¹ œrodowiska. Wszystkie nowoczesne techniki dotycz¹ zmian w œrodowisku –
zarówno jego eksploatacji, jak i dostosowania do odnawiania zasobów.
- Nieodparcie nasuwa siê analogia miêdzy in¿ynieri¹ ekologiczn¹ a urbanistyk¹.
- To trafne spostrze¿enie. Te¿ nale¿ymy do dziedzin interdyscyplinarnych. Pos³u¿ê

siê przyk³adem górnictwa. Zawsze by³o ono nastawione g³ównie na eksploatacjê
zasobów, ale w miarê postêpu i w miarê kurczenia siê zasobów, nie tylko wydoby-
wanych, ale znajduj¹cych siê tak¿e na powierzchni ziemi, górnictwo zosta³o zmu-
szone do rekonstruowania. Po eksploatacji górniczej œrodowisko musi zyskaæ now¹
u¿ytecznoœæ.
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- To trudno ju¿ nazwaæ dzia³alnoœci¹ górnicz¹.
- Niezupe³nie. Rekonstrukcja czy rekultywacja gruntów po wyrobiskach kopalnia-

nych odbywa siê jednak w ramach dzia³alnoœci górniczej. Nikt nie dostanie dzisiaj
pozwolenia na eksploatacjê z³ó¿ kopalin, gazu czy ropy naftowej bez oceny oddzia-
³ywania na œrodowisko i bez analizy czysto ekonomiczno-produkcyjnej, ale bez ana-
lizy ekonomicznej w szerszym znaczeniu. Chodzi o ekonomiê poruszania siê w
œrodowisku.

- Od tego s¹ specjalne s³u¿by w górnictwie. Czy ich nie dublujecie?
- By³y takie obawy przy powo³ywaniu Towarzystwa. Nie chcemy nikogo zastêpo-

waæ ani te¿ podporz¹dkowywaæ ¿adnej z istniej¹cych organizacji naukowo-tech-
nicznej i spo³eczno-ekologicznej. My dzia³amy na styku bran¿, staramy siê wype³niæ
wolne przestrzenie miêdzy nimi. Wróæmy do górnictwa: ono musi rozwijaæ u siebie
dzia³alnoœæ in¿ynieryjno-ekologiczn¹. Buduje siê lub likwiduje du¿e elektrownie. Ta
problematyka wystêpuje tam z ca³¹ ostroœci¹. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ¿e
likwidacja elektrowni j¹drowej kosztuje prawie tyle, ile nowa inwestycja.
Dlatego w ka¿dej dziedzinie dzia³alnoœci cz³owieka in¿ynieria ekologiczna musi byæ

obecna na etapie planowania, projektowania, realizacji inwestycji oraz eksploatacji i
likwidacji obiektu. Spojrzenie ekoin¿ynieryjne w ujêciu ca³oœciowym, a nie bran¿o-
wym, jest szalenie potrzebne.

W odró¿nieniu od wielu stowarzyszeñ, PTIE stara siê zwi¹zaæ z problematyk¹
ekologiczn¹ przedsiêbiorstw w regionie.
- Co to oznacza w praktyce ?
- Nigdy nie kisimy siê we w³asnym sosie, ka¿da organizowana przez nas konferencja

naukowo-techniczna czy seminarium ma jakiœ cel. Pod tym katem dobieramy part-
nerów. Niedawno wróci³em z konferencji poœwiêconej przyrodniczemu u¿ytkowa-
niu osadów œciekowych. Na przyk³adzie trzech zrekultywowanych obszarów – w
Jeziórku, Pu³awach i Lublinie – prezentowaliœmy nie tylko mo¿liwoœæ takiego u¿yt-
kowania osadów œciekowych, ale ich ekonomiczn¹ zasadnoœæ. Zainteresowani to:
Pu³awskie „Azoty”, kopalnia siarki w Jeziórku, a w³aœciwie Przedsiêbiorstwo Re-
kultywacji Terenów Górniczych. W Lublinie by³o to Miejskie Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji. Oczywiœcie, najbardziej zainteresowane s¹ samorz¹dy
lokalne. Chodzi przecie¿ o ogromne tereny okaleczone przez cz³owieka, które trze-
ba przywróciæ ludziom i przyrodzie. Na przyk³ad w Tarnobrzeskim na rekultywacjê
czeka 1,5 tys. ha.
Na Konferencji Towarzystwo spe³nia³o rolê koordynatora, natomiast bezpoœrednie

badania prowadzi³ Instytut Ochrony Œrodowiska. Program finansowany przez KBN
zapocz¹tkowano wiosn¹ 1994 r., a zakoñczono jesieni¹ roku ubieg³ego.
- Z jakim skutkiem? Czy strefa degradacji lasu pod Pu³awami zmniejszy³a siê choæby

o kilometr?
- Nie, jeszcze przez d³u¿szy czas las nie bêdzie móg³ rosn¹æ. Ale dziêki dokonanym

zabiegom szata roœlinna w strefie wymar³ego lasu staje siê coraz bujniejsza. To
samo zreszt¹ dzieje siê w Jeziórku. We wszystkich trzech przypadkach (Pu³awy,
Jeziórko, Lublin) przedmiotem badañ by³o rekultywacyjne, plonotwórcze i sanitar-
ne dzia³anie osadów œciekowych. Tylko pod³o¿e by³o inne. W kopalni siarki by³o to
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wapno poflotacyjne, w Pu³awach – sk³adowiska ¿u¿la i popio³u z zak³adów azoto-
wych, a w Lublinie – laguny osadowe oczyszczalni œcieków „Hajdów”.

- W tym, co Pan Profesor mówi, zastanawia jedno, a mianowicie dlaczego dopiero
teraz siêgniêto po rozwi¹zania dosyæ przecie¿ proste, ale skuteczne.

- To prawda, ale by je podj¹æ trzeba przede wszystkim dobrze znaæ przyrodê i mo¿-
liwoœci techniczne. Niczego nowego siê przecie¿ nie tworzy, a jedynie kojarzy ró¿-
ne pomys³y. Na tym w³aœnie polega in¿ynieria ekologiczna.

- Zwykle uto¿samia siê j¹ z wiedz¹ teoretyczn¹, tym bardziej interesuj¹ce i pouczaj¹-
ce s¹ doœwiadczenia z Pu³aw, Jeziórka czy Lublina.

- Nie jedyne. Myœlê, ¿e podobnie utylitarny charakter mia³a inna konferencja nauko-
wo-techniczna, zorganizowana przez Towarzystwo w Opolu. Trwa l ostry konflikt
na tle budowy Elektrowni „Opole”. Pokazanie ca³ej z³o¿onoœci problematyki ekolo-
gicznej w rozwoju polskiej energetyki wêglowej przez wybitnych znawców przed-
miotu przyczyni³o siê do z³agodzenia tego konfliktu. Myœlê, ¿e w podobny sposób
mo¿na uzyskaæ consensus w wielu innych spornych kwestiach.

- Czy tak¿e w sprawie budowy autostrad?
- Oczywiœcie. Za powa¿ny b³¹d ruchów ekologicznych uwa¿am brak naukowe wspar-

cia ich argumentacji nie przeciw budowie autostrad, ale za ich sensown¹ lokalizacj¹.
- Spotka³em siê z zarzutem pod adresem komisji oceniaj¹cej oddzia³ywania autostrad

na œrodowisko, ¿e – delikatnie mówi¹c - dzia³aj¹ zbyt ugodowo. W tych komisjach
zasiadaj¹ konkretni ludzie. Zapewne s¹ tak¿e wœród nich cz³onkowie Towarzystwa?

- Tak, ale reprezentuj¹ tylko siebie. Poniewa¿ sprawa jest nader delikatna – chodzi
przecie¿ o pieni¹dze – wole powo³aæ siê na uchwa³ê I Forum In¿ynierii Ekologicz-
nej, które odby³o siê jesieni¹ ub. r. w Na³êczowie. We wniosku 15 mówi siê, ¿e
„Zweryfikowanie listy rzeczoznawców Min. Ochrony Œrodowiska jest konieczne,
poniewa¿ zawiera ona liczne nazwiska osób niekompetentnych w zakresie przypi-
sanych im specjalnoœci, a jednoczeœnie brakuje na tej liœcie wielu najwy¿szej klasy
specjalistów”. Zaraz potem wnioskujemy opracowanie kryteriów kwalifikowania
takich rzeczoznawców oraz powo³anie komisji kwalifikuj¹cej skupiaj¹cej takich spe-
cjalistów.

- Dziêkuje Panu Profesorowi za rozmowê.
 

2. O IN¯YNIERII EKOLOGICZNEJ. Wywiad udzielony Paw³owi Michalczykowi,
opublikowany w Faktach grudzieñ/styczeñ 2003).

– Problemami ochrony œrodowiska zajmuje siê Pan od kilkudziesiêciu lat. Kiedy roz-
poczê³a siê Pana przygoda z ekologi¹?

– Moje zainteresowania by³y na tyle wczesne, ¿e gdy zacz¹³em zajmowaæ siê t¹ dzie-
dzin¹, nie wiedzia³em jeszcze, ¿e jest to problematyka ekologiczna. W czasie okupa-
cji pracowa³em w folwarku, w zak³adzie ogrodniczym i tam mia³em mo¿liwoœæ,
jako m³ody cz³owiek, zetkniêcia siê z ekologi¹ stosowan¹. Nale¿y bowiem rozró¿niæ
ekologiê stosowan¹ i naukê o ekologii. W³aœnie rolnictwo czy ogrodnictwo to bar-
dzo dobre przyk³ady ekologii stosowanej (nie jest to bowiem tylko wiedza teore-
tyczna, szuka siê w tej dziedzinie nowych rozwi¹zañ, eksperymentuje). Moje zain-



115

In¿ynieria Ekologiczna Nr 20, 2008

teresowania wywodz¹ siê w³aœnie z tamtych czasów. PóŸniej by³y szko³y rolnicze –
Technikum Rolnicze w Bratoszewicach, Wy¿sza Szko³a Gospodarstwa Wiejskiego
w £odzi, Wy¿sza Szko³a Rolnicza w Olsztynie, SGGW w Warszawie. Wtedy nie
nazywa³o siê to jeszcze ochron¹ œrodowiska, in¿ynieri¹ ekologiczn¹. Choæ potrzeby
sformu³owania podstaw in¿ynierii ekologicznej rodzi³y siê ju¿ tam. W zakresie prak-
tycznych dzia³añ w obrêbie ochrony œrodowiska tradycyjna teoria nie wystarcza³a,
odnosi³a siê bowiem do tradycyjnych uk³adów stosowanych od dawna. Nowa rze-
czywistoœæ – procesy degradacji, koniecznoœæ przeciwdzia³ania im – wymaga³y
nowej wiedzy. Wiedzy interdyscyplinarnej, wymagaj¹cej wyobraŸni i umiejêtnoœci
abstrakcyjnego myœlenia.

– No w³aœnie, czym jest in¿ynieria ekologiczna, czym siê zajmuje?
– Nie ma na pewno zastêpowaæ innych in¿ynierii, innych dziedzin nauki. One równie¿

rozwijaj¹ siê, maj¹ swoje warsztaty, swój dorobek, swoje nurty. S¹ to jednak dzia-
³ania szczegó³owe, fachowe. Natomiast pewne obszary, pewne przestrzenie pomiê-
dzy tymi naukami s¹ niezagospodarowane, puste – i czêsto w³aœnie tam wkracza
in¿ynieria ekologiczna. WeŸmy przyk³ad górnictwa – jego zadaniem jest eksploata-
cja. Z drugiej jednak strony trzeba uporz¹dkowaæ, naprawiæ to, co siê w tej materii
zepsu³o. Pytanie tylko w jaki sposób – wtedy w³aœnie z pewnymi rozwi¹zaniami,
wskazówkami wkracza in¿ynieria ekologiczna. Nie musi ona oczywiœcie tworzyæ
swojej oddzielnej teorii, musi siê pos³ugiwaæ tymi wiedzami szczegó³owymi, wyko-
rzystywaæ je do nowych zadañ. Nie zastêpuje innych dziedzin, ale tworzy warunki
do ich wspó³dzia³ania. Na tym polega in¿ynieria ekologiczna – trzeba przewidywaæ
zmiany w œrodowisku, przeciwdzia³aæ zmianom niekorzystnym, redukowaæ ujem-
ne nastêpstwa, nastêpnie prze³o¿yæ to na program dzia³ania w czasie. Oczywiœcie
rozwi¹zania bêd¹ za ka¿dym razem inne, uwarunkowane konkretnymi okoliczno-
œciami. Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e in¿ynieria ekologiczna ma tworzyæ
warunki do prawid³owego u¿ytkowania i ochrony œrodowiska naturalnego. Musi
pojawiaæ siê tam, gdzie jest programowanie inwestycji, projektowanie, eksploatacja
i likwidacja obiektów.

– Jest Pan prezesem Polskiego Towarzystwa In¿ynierii Ekologicznej. Jaki cel mia³o
jego powo³anie i jaki jest zakres jego dzia³alnoœci?

– Celem by³o oczywiœcie rozwijanie problematyki in¿ynierii ekologicznej, nie tyle na-
wet teorii, ile jej aplikacyjnego dzia³ania. Towarzystwo ma swoje oddzia³y w regio-
nach. Pe³ni bardzo wa¿n¹ funkcjê integracji œrodowiska ludzi, którzy zajmuj¹ siê
ekologi¹. Integracja ta wychodzi poza ramy katedry, wydzia³u, uczelni, poza ramy
nauki wreszcie (wspó³pracuj¹ bowiem z nami pewne przedsiêbiorstwa). Jest to
stowarzyszenie naukowo-techniczne, takie jak wiele innych, z tym, ¿e ma okre-
œlon¹ panoramê zagadnieñ. Oczywiœcie w Towarzystwie nie prowadzi siê bezpo-
œrednio badañ, ale s¹ tam ludzie, którzy zajmuj¹ siê tym na co dzieñ. Organizujemy
konferencje, na których podejmujemy takie zagadnienia, którymi nikt inny siê nie
zajmuje. Konferencje te skupiaj¹ ludzi z kraju i ze œwiata. Materia³y z nich s¹ jakby
podrêcznikami dla wielu potrzebuj¹cych – uczelni, przedsiêbiorstw.
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– Cz³onkami PTIE s¹ wybitni specjaliœci i firmy z dziedziny ochrony œrodowiska. Czy
polskie firmy dorównuj¹ swym zaawansowaniem technicznym i technologicznym
firmom œwiatowym? Czy s¹ w stanie z nimi konkurowaæ?

– Oczywiœcie, ¿e tak. Trzeba by tylko wprowadziæ pewne rozró¿nienie – firmy pra-
cuj¹ce na rzecz technologii ochrony œrodowiska i firmy, które realizuj¹ ochronê
œrodowiska w swojej dzia³alnoœci przedsiêbiorczej. Mamy w towarzystwie cz³on-
ków zwyczajnych i cz³onków wspieraj¹cych, np. Elektrowniê „Opole” – elektrow-
niê XXI wieku nie tylko w Polsce, ale i na œwiecie. Spe³nia ona wszystkie stawiane
jej wymogi. Jest tak¿e elektrowni¹, która ma bardzo dobre wskaŸniki ekonomiczne.
Je¿eli chodzi o polskie oryginalne technologie ochrony œrodowiska, to jest ich nie-
wiele. Wiêkszoœæ z nich jest dzie³em wspó³pracy miêdzynarodowej i firm zagranicz-
nych lub z udzia³em zagranicznym. Jest wiele przedsiêbiorstw polskich, które bu-
duj¹ dobrze proekologiczne zak³ady produkcji oraz instalacje ochrony œrodowiska.
S¹ one czêsto konkurencj¹ dla firm i technologii zagranicznych.

– Co wed³ug Pana jest aktualnie najwiêkszym zagro¿eniem ekologicznym w Polsce?
– Je¿eli chodzi o kraje rozwiniête, kraje postêpu, do których zalicza siê tak¿e Polska,

to powa¿nych zagro¿eñ przewidywalnych du¿o nie ma. S¹ oczywiœcie pewne za-
gro¿enia typu nieeksplozyjnego, które mog¹ przynosiæ pewne niekorzystne skutki.
S¹ to zagro¿enia w sferze gospodarki przestrzeni¹, zw³aszcza to, co siê dzieje w
strukturach wiejskich, na wsi. Zagro¿eniem jest przede wszystkim nieop³acalnoœæ
uprawy i wi¹¿¹ce siê z tym nieu¿ytkowanie przestrzeni, zaniedbanie, degradacja. Z
jednej strony zostawia siê niezagospodarowane du¿e przestrzenie, z drugiej strony
wykorzystuje siê je w sposób rabunkowy. Nastêpnym zagadnieniem jest restruktu-
ryzacja gospodarstw – musz¹ powstawaæ gospodarstwa wiêksze. Niezbêdne s¹
regulacje prawne, zabezpieczenia finansowe na restrukturyzacjê terenów wiejskich,
gospodarstw rolnych, dróg. Dalej – melioracja gruntów rolnych (olbrzymi regres w
tej dziedzinie), kwasowoœæ gruntów rolnych (ogranicza produkcjê i aktywnoœæ bio-
logiczn¹ œrodowiska). Ca³a przestrzeñ wiejska nie ma normatywów technicznych,
prawnych i ekonomicznych. Tereny rolne, nie tylko przez pryzmat produkcji rolnej,
egzystencji ludzi, ale przez pryzmat ekologicznego bezpieczeñstwa kraju, stanowi¹
priorytet.

– Jak Pan uwa¿a, czy œwiadomoœæ ekologiczna Polaków roœnie czy maleje?
– Generalnie œwiadomoœæ roœnie. Je¿eli chodzi zarówno o ogó³ spo³eczeñstwa, jak i

tych zajmuj¹cych siê ekologi¹ uderza pewna zaœciankowoœæ, ograniczenie do kon-
kretnych wycinków, œcie¿kowoœæ. Potrzebna jest tam tkanka in¿ynierii ekologicz-
nej – spojrzenie z szerszej perspektywy, bardziej ogólne. Czêsto œwiadomoœæ u nas
jest tylko werbalna, zewnêtrzna. Nie wiadomo ilu jest takich, którzy maj¹ wnêtrze
ekologiczne. Jest to kwestia wychowania, osobowoœci – ja to w³aœnie nazywam
wnêtrzem. Czêsto bowiem wychowanie przejawia siê tylko na zewn¹trz, jest poka-
zowe. Kiedyœ powiedzia³em, ¿e jaka gospodarka taka ochrona œrodowiska, jaka
gospodyni taki porz¹dek w domu. Nadal podpisujê siê pod tymi s³owami.

– Przykuwanie siê do drzew, czy prace badawcze i wdro¿eniowe – a mo¿e oba te
podejœcia wzajemnie siê uzupe³niaj¹ce? Gdzie Pan widzi rozwi¹zanie problemów
ekologii?
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– Uwa¿am, ¿e w tym szumie ekologicznym s¹ elementy zarówno pozytywne, jak i
negatywne. Czêsto jest to tylko dzia³anie przygodowe, wiecowe, na pokaz. Mo¿na
by powiedzieæ, ¿e w tym nie ma nic twórczego. Ma to jednak tak¿e swoj¹ rolê do
spe³nienia, gdyby nie ten szum bowiem, to by nie zosta³y podjête pewne dzia³ania
niezbêdne. Jest to jakby filtr, który eliminuje nieprawid³owoœci. Nie odnoszê siê do
tego z krytycyzmem. Nie jest to na pewno pole dla in¿ynierii ekologicznej, pole
mojego dzia³ania, mo¿e jednak tworzyæ pewne warunki do dzia³ania, byæ impulsem.
Jest to rzecz naturalna. Nie mo¿na mówiæ, ¿e bez tego typu dzia³añ by³oby lepiej.
Nie by³oby lepiej. Jest to jakiœ biegun. Z jednej strony dzia³ania bran¿owe, czysto
techniczne, z drugiej strony ten szum ekologiczny – miejsce poœrodku natomiast dla
in¿ynierii ekologicznej.

– Czy nasze prawo pod wzglêdem ekologii jest dostosowane do norm UE?
– Niby jest, ale to te¿ jest wycinkowe, fragmentaryczne – woda, powietrze, odpady,

a nie struktury przestrzenne, nie ca³oœæ. Problem polega na tym, ¿e to tak¿e nie jest
ujête prawem unijnym, s¹ to prawa krajów, regionów. Przepisów tych bowiem nie
da siê odgórnie unormowaæ. Musi to byæ bowiem dostosowane do konkretnych,
zmieniaj¹cych siê warunków przyrodniczych, kulturowych i gospodarczych.

– Czego by Pan sobie ¿yczy³?
– ¯eby by³o lepiej, ¿eby by³o wiêcej praktycznych dzia³añ na tych obszarach, o któ-

rych mówi³em – porz¹dkowania, organizacji struktur przestrzennych. Najbardziej
brakuje œwiadomoœci, organizacji, a nie œrodków. Oczekujê, ¿e tak w³aœnie bêdzie,
tylko ¿yczy³bym sobie, ¿eby to nast¹pi³o szybciej.

– Dziêkujê za rozmowê.
 

CZ£ONKOSTWO W FSNT NOT

PTIE jest cz³onkiem Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych Naczelnej
Organizacji Technicznej.

Federacja Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych skupia 39 stowarzyszeñ zrze-
szaj¹cych ok. 113 tys. cz³onków.

„Najwy¿sz¹ w³adz¹ Federacji jest Rada Krajowa licz¹ca nie wiêcej delegatów ni¿
dwukrotna liczba cz³onków zwyczajnych FSNT-NOT”. Polskie Towarzystwo In¿y-
nierii Ekologicznej jest reprezentowane przez delegata Zarz¹du G³ównego PTIE, któ-
rym jest Wiceprezes Zarz¹du G³ównego Krzysztof Rudzki.

Dzia³alnoœæ Rady Krajowej w obecnej kadencji
W 2005 r. Rada Krajowa przedyskutowa³a i przyjê³a „Program dzia³alnoœci NOT na

kadencjê 2004 – 2008” jako dokument otwarty, który bêdzie móg³ podlegaæ dalszym
uzupe³nieniom i modyfikacjom. Rada zaakceptowa³a przed³o¿ony przez Zarz¹d G³ówny
bud¿et na 2005 r.

W listopadzie 2005 r. odby³y siê uroczystoœci: 170-lecia stowarzyszeñ naukowo-
technicznych, 100-lecia Domu Technika w Warszawie i 60-lecia Naczelnej Organiza-
cji Technicznej. Dom Technika zosta³ zbudowany ze sk³adek cz³onkowskich w la-
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tach 1903-05 (zniszczony w czasie II wojny œwiatowej zosta³ odbudowany zaraz po
wojnie).

Na kolejnym posiedzeniu Rady Krajowej (styczeñ 2006 r.) z udzia³em Podsekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki omówiono system badañ i ich efektywno-
œci oraz dzia³alnoœci Centrum Innowacji NOT i wspó³pracy Centrum i MEiN. Cz³onko-
wie Rady Krajowej z aprobat¹ odnieœli siê do projektu utworzenia Fundacji Techniki
Polskiej.

Rada Krajowa przyjê³a zmiany zasad i trybu uzyskiwania specjalizacji zawodowej
in¿ynierów i techników.

W styczniu 2007 r. podjêto uchwa³ê w sprawie Muzeum Techniki NOT, zobowi¹-
zuj¹c¹ Zarz¹d G³ówny NOT do nadania Muzeum nowego statutu w uzgodnieniu z
Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W styczniu 2008 r. Prezes NOT W. Ratyñski przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alno-
œci Federacji w 2007 r. Podkreœli³ wagê rozwijaj¹cej siê wspó³pracy miêdzynarodowej
oraz udzia³ przedstawicieli NOT w strukturach Narodowego Planu Rozwoju. Zwróci³
szczególn¹ uwagê na dzia³alnoœæ szkoleniow¹ NOT oraz realizacjê programów i pro-
jektów s³u¿¹cych poprawie innowacyjnoœci gospodarki.

G³ówna Komisja Rewizyjna pozytywnie oceni³a merytoryczn¹ dzia³alnoœæ Zarz¹du
G³ównego, podkreœlaj¹c poprawê w dzia³alnoœci TJO.

Delegaci udzielili Zarz¹dowi G³ównemu absolutorium za 2007 r. Powo³ana na sesji
Komisja Statutowa powinna na najbli¿szym posiedzeniu przedstawiæ propozycje zmian
statutu Federacji.

AFILIACJA PRZY WYDZIALE V PAN

Afiliacja PTIE przy Wydziale Nauk Rolniczych, Leœnych i Weterynaryjnych Pol-
skiej Akademii Nauk (kopia pisma - w za³¹czeniu).
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