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W UJĘCIU GMINNYM W LATACH 2000-2009 
– METODY I WSTĘPNE REZULTATY BADAŃ 

 
 
Streszczenie. Dezaktualizacji dotychczasowych syntez informacji sozologicznej Polski, przy 
równoczesnym ogromnym wzroście ilości danych środowiskowych w ostatnich dwóch dekadach, 
stanowiły bodziec do opracowania metody kompleksowego diagnozowania sozologicznego. 
Na podstawie danych pochodzących z kilkunastu instytucji, dokonano wyboru około 70 mierników 
dotyczących presji na środowisko, jego jakości i działań w zakresie ochrony środowiska. Traktując 
gminę (2478 jednostek) jako pole podstawowe analizy i oceny, zbudowano bazę danych obejmującą 
lata 2000-09. Przy zastosowaniu metod statystycznych przeprowadzono analizę zgromadzonych 
danych, która w dalszym etapie prac posłuży do opracowania regionalizacji sozologicznej Polski 
metodą klasyfikacji wielocechowej. Uzyskane rezultaty mogą znaleźć zastosowanie w optymalizacji 
polityk (szczególnie ekologicznej), prowadzonych na poziomie krajowym i regionalnym. 

Słowa kluczowe: diagnoza sozologiczna, wskaźniki środowiskowe, regionalizacja sozologiczna. 
 
Artykuł został przygotowany w ramach badań finansowanych ze środków na naukę w latach 
2009-2012 jako projekt badawczy N305033937 „Przestrzenna diagnoza jakości i ochrony środowiska 
w Polsce w I dekadzie XXI w. w kontekście krajowej i wspólnotowej polityki ekologicznej”. 
 
 
MOTYWY PODJĘCIA BADAŃ 
 

Problematyka sozologiczna, obejmująca zagadnienia presji na środowisko 
przyrodnicze, jakości (stanu) środowiska oraz działań służących jego ochronie, 
stanowi jeden z podstawowych nurtów badawczych wielu dyscyplin zajmujących się  
szeroko pojętą ochroną środowiska. Jej popularność wzrosła szczególnie od lat 70. 
XX wieku, w związku z upowszechnianiem koncepcji rozwoju zrównoważonego [3] 
oraz w ostatnim 20-leciu, w następstwie nasilenia zmian w ekosystemie Ziemi, 
określanych jako skutki globalnych przemian klimatycznych. Procesy te – przy 
równoczesnej eksplozji technik gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych 
– spowodowały ogromny wzrost ilości informacji o środowisku, tworzonej zarówno 
w ramach narodowych i międzynarodowych systemów statystycznych, jak 
i systemów monitoringu środowiska. 

W Polsce, możliwości diagnozowania oraz analizowania zagadnień 
środowiskowych wzrosły w ostatnich dwóch dekadach również ze względu na 
transformację ustrojową oraz sukcesywne przyjmowanie światowych i europejskich 
standardów gromadzenia danych (np. Eurostatu lub Europejskiej Agencji 
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Środowiskowej). Równocześnie, wiele przesłanek wskazuje, że nadal istnieją 
poważne luki w danych środowiskowych, a informacji, które są dostępne, nie 
wykorzystuje się w wystarczającym stopniu. Ich źródła są nadmiernie rozproszone 
oraz brakuje właściwie przygotowanych baz i opracowań syntetycznych, które 
umożliwiłyby satysfakcjonujące wykorzystanie zgromadzonych danych 
w kształtowaniu różnych aspektów polityki państwa. Można wręcz postawić tezę, że 
brak „przejrzystego” obrazu sytuacji środowiskowej Polski, stanowi jedną 
z przyczyn słabości resortu środowiska w stosunku do innych ośrodków 
administrowania krajem i regionami. 

Pomimo kilkukrotnego podejmowania w ostatniej dekadzie prób 
syntetyzowania długookresowej informacji środowiskowej [4-6, 9], nie udało się 
sporządzić ogólnopolskiej syntezy na poziomie bardziej szczegółowym niż 
województwo. W związku z tym, za jedne z ostatnich opracowań podejmujących 
takie próby, należy uznać badania Kassenberga i Rolewicz [1], Rolewicz [7] oraz 
Siuty i Kucharskiej [8], jednak zawarte w nich  rezultaty oparte są na nieaktualnych 
danych z I połowy lat 80. lub 90. XX w., a ponadto ostatnie wymienione badania 
ograniczały się do problematyki oddziaływania na powierzchnię ziemi i gleby.  

Zarysowana sytuacja stworzyła przesłanki dla podjęcia badań, których główne 
założenia metodyczne, problemy realizacji oraz wstępne rezultaty zostały 
zaprezentowane w niniejszym artykule. Przedstawione podejście do analizy 
i syntezy danych dotyczących problematyki środowiskowej zostało określone jako 
diagnoza sozologiczna. 
 
GŁÓWNE ELEMENTY METODYKI DIAGNOZOWANIA 
SOZOLOGICZNEGO 
 

Celem podjętych badań, finansowanych przez MNiSW jako własny projekt 
badawczy, było opracowanie oraz wdrożenie metody kompleksowego 
diagnozowania sozologicznego, która pozwoliłaby na lepsze uwzględnienie 
informacji o środowisku w polityce państwa jako całości oraz jego regionów. 
Realizacja badań wymagała podejścia etapowego, które objęło: 
1. Rozpoznanie dostępności danych sozologicznych i wybór informacji do dalszych 

prac. 
2. Stworzenie bazy danych sozologicznych. 
3. Analizę przestrzennej i czasowej zmienności danych sozologicznych. 
4. Przeprowadzenie regionalizacji sozologicznej Polski. 
5. Sformułowanie wniosków (rekomendacji) w zakresie problematyki 

środowiskowej przydatnych w kształtowaniu polityki na szczeblu krajowym 
i regionalnym. 

Ze względu na potrzebę uchwycenia długookresowych trendów zmienności 
danych środowiskowych uznano, że najkrótszy okres diagnozowania musi stanowić 
10 lat. W związku z dostępnością najaktualniejszych informacji, badania objęły więc 
lata 2000-2009. Ważny problem stanowił wybór podstawowego pola agregacji 
i analizy danych. Pomimo, iż badane zjawiska dotyczyły problematyki 
środowiskowej, został on zdeterminowany przez obszar agregacji większości danych 
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zastosowanych w badaniach. Ponieważ pochodziły one z Banku Danych Lokalnych 
Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS), odnosiły się do jednostek 
administracyjnych. Jako pole podstawowe analizy i oceny danych wybrano 
wszystkie gminy (2478 jednostek), przy czym gminy miejsko-wiejskie traktowano 
łącznie, ze względu na sposób agregacji informacji stosowany w BDL GUS. 

Nawiązując do roli informacji środowiskowej w diagnozowaniu sytuacji 
sozologicznej, jak również tradycyjnie stosowanego od około 30 lat układu 
wskaźników środowiskowych [2], wybrane do analizy dane podzielono na trzy 
grupy, dotyczące: 
1. Presji antropogenicznej na środowisko przyrodnicze. 
2. Jakości (stanu) środowiska. 
3. Reakcji (działań) człowieka w zakresie ochrony środowiska. 
W obrębie każdej z tych grup podjęto próbę zdefiniowania mierników odnoszących 
się do poszczególnych komponentów i cech środowiska przyrodniczego, a niekiedy 
również do wybranych form presji na środowisko. Liczbę mierników 
uwzględnionych w tych grupach przedstawiono w tabeli 1.  
 
Tabela 1. Liczba mierników zastosowanych dla poszczególnych grup informacji uwzględnionych 

w diagnozie sozologicznej 
Table 1. The number of indicators applied for particular data groups of sozological diagnosis 

Komponenty środowiska przyrodniczego i formy presji na środowisko 
Environmental components and anthropogenic impacts forms Grupy mierników 

środowiskowych 
Groups of environ-
mental measures Powietrze 

Air 
Hałas 
Noise  

Wody 
Waters 

Powierzchnia 
ziemi i gleby 
Land & solis 

Przyroda 
ożywiona 

Life nature 
Presji 

 Presuure (impacts) 6  23 3 1 

Stanu (jakości) 
State (quality) 9 1 4 2 4 

Reakcji 
Response 2  4 2 10 

Źródło: opracowanie własne 
 

Oryginalność zastosowanej metody wynika z faktu, że dla dwóch grup 
mierników: presji i reakcji, gdzie prawie wszystkie wykorzystane dane pochodziły 
z BDL GUS, ich analiza przebiegała dwutorowo, na podstawie: 
1. Bezwzględnych wartości mierników, ze względu na potrzebę oceny 

rzeczywistego antropogenicznego obciążenia środowiska i wielkości wysiłków 
w zakresie jego ochrony. 

2. Wartości wskaźników, obliczonych – w grupie mierników presji – najczęściej 
w odniesieniu do liczby ludności lub powierzchni gminy albo liczby podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych w sekcjach C, D i E rejestru REGON, podczas 
gdy w grupie wskaźników reakcji  najczęściej stosowano wskaźniki udziału 
(procentowe). 
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Natomiast w obrębie mierników jakości środowiska zastosowano wyłącznie 
wskaźniki, oparte w większości na danych zawartych w systemie państwowego 
monitoringu środowiska (PMŚ). Dla wartości bezwzględnych i wskaźników 
obliczono trzy grupy miar, obrazujących ich zmienność czasową i przestrzenną: 
wartość dla ostatniego roku analizy (w większości przypadków 2009), średnią 
w badanym okresie (2000-2009) oraz różnicę między końcowym i początkowym 
rokiem analizy (2000/2009) lub dla skrajnych lat, w których dostępne są dane. 
Schemat postępowania w trakcie analizy danych przedstawia rys. 1. 
 

 
Rys. 1. Grupy mierników oraz miary statystyczne zastosowane do analizy danych sozologicznych 
Fig. 1. Groups of indicators and statistical metrics applied for sozological  data analysis 
 

Kolejny etap badań, będący w trakcie realizacji, stanowi regionalizacja 
sozologiczna. Po standaryzacji obliczonych wcześniej miar odnoszących się do 
wielkości bezwzględnych oraz wskaźników, przeprowadzona zostanie klasyfikacja 
wielocechowa, odrębnie dla danych z trzech grup informacji sozologicznych, 
dotyczących presji, jakości i reakcji. O ile w przypadku mierników presji i reakcji 
– ze względu na dostępność danych dla wszystkich gmin i całości okresu badań 
 – klasyfikacja będzie możliwa bez istotniejszych ograniczeń, to w przypadku 
mierników jakości (stanu) środowiska, będzie możliwa do przeprowadzenia tylko 
dla wybranych gmin, w których dostępny będzie pełny zestaw 20 mierników z tej 
grupy. Rozważana jest również rezygnacja z niewielkiej części mierników, 
w przypadku gdy znaczna niekompletność danych wpłynęłaby na wyraźne 
ograniczenie ilości uwzględnionych w klasyfikacji gmin. W rezultacie, klasyfikacja 
gmin stanowiąca podstawę dla regionalizacji sozologicznej zostanie 
przeprowadzona w dwóch podstawowych wariantach: 
1. Wartości bezwzględne presji – wskaźniki jakości – wartości bezwzględne 
reakcji. 
2. Wskaźniki presji – wskaźniki jakości – wskaźniki reakcji. 

Podkreślić należy, że rezultaty klasyfikacji będą również dostępne odrębnie dla 
pięciu grup mierników wymienionych na rys.1, co ułatwi przeanalizowanie 
związków między nimi, w celu sformułowania rekomendacji w zakresie ochrony 
środowiska dla zdelimitowanych regionów sozologicznych. Regiony te, 
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charakteryzujące się wyróżniającym je zestawem (profilem) mierników presji, stanu 
i reakcji, będą stanowić przedmiot charakterystyki i rekomendacji w zakresie 
aktywności proekologicznej. Wskazane zostaną regiony o największych problemach 
środowiskowych, nawiązujące do wyznaczonych przed ponad ćwierćwieczem 
obszarów zagrożenia ekologicznego [1], wymagające największej interwencji 
w zakresie ochrony środowiska. Wskazane będą również regiony o najsłabszej presji 
na środowisko i najlepszej jego jakości, o najlepszych środowiskowych warunkach 
życia. Prawdopodobne jest również wystąpienie gmin o cechach atypowych, które 
nie zostaną zaliczone do żadnego z wydzielonych regionów sozologicznych. 
Ze względu na najszerszy zestaw mierników odnoszących się do wód 
powierzchniowych, na ich przykładzie zostaną bardziej szczegółowo 
przeanalizowano relacje między presją na środowisko, jego jakością a zakresem 
działań dotyczących ich ochrony. 
 
PROBLEMY ZASTOSOWANIA I ŹRÓDŁA DANYCH 
SOZOLOGICZNYCH 
 

Diagnozowanie sozologiczne, dotyczące tak złożonego systemu jak środowisko 
przyrodnicze oraz ingerujące w nie działania społeczno-gospodarcze, stanowi 
ogromny problem pod względem metodycznym i aplikacyjnym. Złożoność relacji 
między systemem przyrodniczym i antropogenicznym, wyrażająca się nieskończoną 
ilością typów układów przyrodniczych oraz bardzo dużą liczbą form i przejawów 
antropopresji powoduje, że w skali prezentowanych tu badań formułowane wnioski 
należy uznać za przybliżone, szczególnie w odniesieniu do relacji między presją na 
środowisko a jego jakością i ochroną. Jeden z najważniejszych problemów 
badawczych stanowi jakość danych zastosowanych w prowadzonych studiach. 
Instytucje stanowiące źródła tych danych, z podziałem na poszczególne komponenty 
środowiska, zostały przedstawione w tabeli 2, przy czym – po wstępnej selekcji 
– wykorzystano informacje wskazane w tabeli pogrubionymi znakami. 

Podstawowe źródło danych dla potrzeb określenia mierników presji i reakcji 
stanowił – jak wspomniano – Bank Danych Lokalnych GUS. Są one obarczone 
podobnymi wadami jak większość informacji gromadzonych w systemie statystyki 
państwowej (wynikającymi m.in. z niepełnej rzetelności sporządzania sprawozdań, 
będących źródłem tych danych), jednak ich bezsporne zalety stanowią: jednolita 
administracyjna jednostka agregacji oraz kompletność przestrzenna, a w większości 
przypadków i czasowa dla okresu badawczego. Problem stanowi stosunkowo 
ograniczony zakres informacji sozologicznej dostępnej dla poziomu gminnego. 

Jednak największe trudności dotyczą zastosowania danych o jakości (stanie) 
środowiska. Wynikają one w szczególności z: 
• bardzo szerokiego, trudnego do pełnego rozpoznania, zakresu źródeł tych danych 

oraz ich typów, przy równoczesnym znacznym rozproszeniu instytucjonalnym 
(tabela 2), co utrudnia ograniczenie redundancji informacji; 

• zróżnicowania przestrzennego charakteru obiektów, dla których dane są 
rejestrowane (punktowe, liniowe, obszarowe) oraz pól podstawowych do których 
są odnoszone (gminy, zlewnie, pola geometryczne w przypadku modelowania), 
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co skutkuje koniecznością ujednolicenia tych pól, a co za tym idzie utratą części 
informacji wyjściowej; 

• zróżnicowania cykli gromadzenia danych, wpływającego na ich dokładność 
(wiarygodność), np. przy automatycznych pomiarach jakości powietrza cykl 
może być półgodzinny, a przy manualnych pomiarach jakości wody – półroczny, 
z czego wynika, że średnie roczne dane o ich jakości mogą być określane na 
podstawie ilości pomiarów jednostkowych różniącej się prawie 9000 razy; 
różnicy tej nie można w pełni uzasadnić tempem zmienności warunków 
fizykochemicznych zachodzących w ich obrębie; 

• luk przestrzennych i czasowych w danych, z czego wynika brak możliwości 
określenia wiarygodnych mierników jakości dla wszystkich gmin, a w części 
z nich dane z niewielkiej ilości lat uniemożliwiają ocenę tendencji występujących 
w wieloleciu; 

• zmienności metodyki monitorowania i oceny jakości środowiska w I dekadzie 
XXI w., związanej m.in. z implementacją przepisów i wytycznych 
Wspólnotowych; w skrajnych sytuacjach skutkuje to brakiem możliwości 
porównania jakości środowiska w poszczególnych latach tego okresu, jak np. 
w odniesieniu do jakości wód płynących. 

Bardzo rozległy zakres badań sprawia, że dla potrzeb analizy jakości 
środowiska starano się dobierać dane o charakterze syntetycznym, np. ogólne klasy 
jakości wody. Zastosowanie jednostkowych wskaźników, zarówno ze względu na 
ich dużą liczbę, jak i luki w danych, nie było możliwe. Skutkiem tego był np. brak 
możliwości porównania ogólnych ocen jakości wody stosowanych w latach 2000-03 
(na podstawie rozporządzenia MŚZNiL z 5.11.1991 r.), 2004-07 (na podstawie 
rozporządzenia MŚ z 11.02.2004 r.) oraz oceny stanu/potencjału ekologicznego wód 
w latach 2008-09 (na podstawie rozporządzenia MŚ z 20.08.2008 r.). Podobne 
problemy, chociaż o nieco mniejszej skali niż w odniesieniu do wód 
powierzchniowych, dotyczyły również jakości innych komponentów środowiska. 

Przedstawione wady dostępnych danych spowodowały konieczność stosowania 
wnikliwej selekcji w trakcie ich doboru dla potrzeb badań. Oprócz analizy danych ze 
względu na ich jakość, wynikającą z zastosowanej metodyki pomiarów i ocen cech 
środowiska, podstawowe kryterium ich doboru stanowiła kompletność oceniana 
w ujęciu przestrzennymi i czasowym. Przyjęto, że zastosowanie w badaniach mogą 
znaleźć informacje: 
• dostępne dla co najmniej ¼ gmin Polski; 
• przedstawione w ujęciu ilościowym (wartości bezwzględne lub klasyfikacje); 
• posiadające jednoznaczną lokalizację, umożliwiającą przypisanie do konkretnej 

gminy; 
• dostępne dla minimum 5 lat, w celu określenia trendów zmian w analizowanym 

okresie. 
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Tabela 2. Instytucje stanowiące źródło pochodzenia danych sozologicznych użytych w badaniach 
Table 2. Source organizations of sozological information applied in present studies 

Komponenty środowiska i formy antropopresji 
Environmental components & anthropopressure 

forms Źródła danych sozologicznych 
Sozological data sources  Powietrze 

i hałas 
Air & 
noise   

Wody 
Waters 

Powierzchnia 
ziemi i gleby 
Land & solis 

Przyroda 
ożywiona 

Life nature 

Główny Urząd Statystyczny (BDL) 
Central Statistical Office (LDB) X X X X 

Inspekcja Ochrony Środowiska (PMŚ) 
Inspection of Environmental Protection (SMS) X X X X 

Inspekcja Sanitarna 
State Sanitary Inspectorates X X x  

Państwowy Instytut Geologiczny 
Polish Geological Institute  X X  

Mapy hydrogeologiczne i geosozologiczne 
Hydrogeological & geosozological maps x x x  

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Institute of Meteorology & Water Management  x   

Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa 
Institute of Soil Science & Plant Cultivation   X  

Wojewódzkie Stacje Chemiczno-Rolnicze 
Regional Chemical-Agricultural Stations   x  

Instytut Badawczy Leśnictwa 
Forestry Research Institute    X 

Administracja Lasów Państwowych 
Administration of State Forests    x 

Krajowy/Region. Zarządy Gospodarki Wodnej 
National/Regional Water Management 
Authority 

 x   

Region. agencje monitoringu jakości powietrza 
Regional air quality monitoring agencies x    

Instytut Ochrony Środowiska 
Institute of Environmental Protection x  x  

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
Institute for Ecology of Industrial Areas   x  

Instytut Ochrony Przyrody PAN 
PAS Institute of Nature Conservation    X 

Instytut Zoologii PAN 
PAS Institute of Zoology    x 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków   
Polish Birds Conservation Association    X 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
Head Office of Geodesy and Cartography x x x x 

Ekometria – modele emisji i jakości powietrza 
Ekometria – emission & air quality models X    

Pogrubionymi krzyżykami oznaczono źródła danych wykorzystane w trakcie badań 
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 2. Rozkład przestrzenny wskaźnika kompletności danych dotyczących stężeń SO2 dla gmin 

w latach 2000-09 
Fig. 2. Spatial distribution of completeness index for commune’s SO2 concentration data during 

2000-09 
 
Dla wszystkich użytych danych obliczono wskaźnik kompletności informacji, 
według wzoru: 
      n L   
     K =  
                10 P 
gdzie: 

n – sumaryczna liczba punktów, w których wykonano pomiary jakości 
środowiska w latach 2000-09, 

L – ilość lat, w których wykonano pomiary jakości środowiska w okresie 
2000-09. 

P – powierzchnia jednostki (gminy), w której oceniano kompletność 
informacji (km2). 

Zastosowany we wzorze dzielnik 10 wynika z długości okresu dla którego 
prowadzono studia. 
 
PRZYKŁADOWE REZULTATY BADAŃ I ICH DYSKUSJA 
 

Zrealizowane dotychczas w ramach diagnozy sozologicznej Polski badania 
objęły wybór informacji, stworzenie bazy danych oraz analizę mierników 
sozologicznych. Ze względu na dyskusyjny charakter, poniżej zostaną 
przedstawione rezultaty analiz dla dwóch wybranych mierników: z grupy presji na 
środowisko –  ładunku azotu ogólnego wprowadzanego do wód  w oczyszczonych 
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ściekach komunalnych oraz z grupy jakości środowiska – stężenia SO2 w powietrzu. 
W pierwszym przypadku źródło danych stanowi BDL GUS, w drugim istnieją dwa 
podstawowe źródła: państwowy monitoring środowiska obejmujący głównie 
pomiary prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska 
i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne oraz opracowanie wykonane 
przez firmę Ekometria na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
[10], poszerzone o analizy modelowe sporządzane celowo dla potrzeb niniejszych 
badań. 
 

 
Rys. 3. Średni roczny ładunek azotu ogólnego wprowadzanego z oczyszczonymi ściekami do wód 

w latach 2000-09 w wartościach bezwzględnych i na 1 mieszkańca gminy 
Fig. 3. Mean annual load of total nitrogen in treated waste water – absolute values (kg) and indicator 

(kg/1 dweller) for communes during 2000-09 
 

Rysunek 3 przedstawia rozkład przestrzenny pierwszego z wybranych 
mierników. Ze względu na pochodzenie danych, były one dostępne dla wszystkich 
gmin, jednak dla 658 jednostek (26,6%) ładunek azotu w ściekach komunalnych nie 
został wykazany, ponieważ w gminach tych nie istniały zbiorcze oczyszczalnie 
ścieków. W przypadku obu ujęć zaznacza się większy ładunek azotu występujący na 
obszarach Polski południowej, północnej i zachodniej w stosunku do wschodniej 
części kraju, szczególnie województwa podlaskiego i lubelskiego, ale również 
znacznych części mazowieckiego i łódzkiego. Rozpiętość danych bezwzględnych 
jest ogromna i wynosi od kilku kg dla wielu gmin wiejskich do ponad 1000000 kg 
dla największych miast (Krakowa, Łodzi i Warszawy). We wszystkich miastach 
wojewódzkich ładunek Nog przekracza 100000 kg. Rozpiętość wartości wskaźnika 
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odniesionego do liczby mieszkańców gmin jest znacznie mniejsza i wynosi od 
0,00001 do 9,18 kg Nog/mieszkańca średnio rocznie w latach 2000-09. Jednak 
w tym przypadku, najwyższe wartości charakteryzują nie najludniejsze miasta, ale 
gminy o bardzo różnym charakterze. Najwyższy wskaźnik (>4,5 kg Nog/mieszk.) 
stwierdzono w Świebodzicach, Pruszkowie, Walimiu i Krynicy Morskiej. Przyczyną 
takiej sytuacji jest lokalizacja na terenie tych gmin oczyszczalni ścieków 
komunalnych obsługujących znacznie większe miasta położone w sąsiedztwie (np. 
Wałbrzych) lub też produkcja dużej ilości ścieków np. przez turystów, co przy 
niewielkiej liczbie stałych mieszkańców, zawyżyło wartość wskaźnika dla Krynicy 
Morskiej. Rezultaty te wskazują, że zastosowanie użytego wskaźnika wymaga 
bardzo ostrożnej i wnikliwej interpretacji, a także, iż może on pełnić jedynie 
charakter pomocniczy w prowadzonych klasyfikacjach. Wiarygodniejszy obraz 
sytuacji dałoby odniesienie wielkości ładunku azotu do liczby mieszkańców 
aglomeracji wodno-ściekowej. Niestety dane takie, umożliwiające analizę 
zmienności czasowej, nie są dostępne. Ich zastosowanie utrudniłoby również użycie 
gminy jako pola analizy i oceny. 

W przypadku drugiego z mierników, zestawiono rezultaty uzyskane przy 
zastosowaniu różnych metod. Analiza danych z państwowego monitoringu 
środowiska pozwoliła na ocenę średniego stężenia SO2 w powietrzu dla lat 2000-09 
jedynie dla  34% gmin, a analiza trendów zmian w czasie jest możliwa dla jeszcze 
mniejszej liczby jednostek. Zdecydowanie największe średnie stężenie SO2 
(>30 µg/m3) w badanej dekadzie stwierdzono w miastach (Będzin, Piekary Śląskie, 
Jaworzno, Oświęcim, Sosnowiec) i gminach wiejskich (Wojkowice, Pilchowice) 
Górnego Śląska, a najniższe (≤ 1,5 µg/m3) wśród gmin, gdzie prowadzono pomiary, 
na Pomorzu (Wicko, Rzeczenica, Dębnica Kaszubska, Smołdzino), Ziemi Lubuskiej 
(Drezdenko, Ośno Lub., Dębno), Mazurach (Wydminy, Szczytno) oraz Podkarpaciu 
(Pysznica, Dębica) (rys.4). Ze względu na ograniczoną liczbę gmin posiadających 
dane, zdecydowano się również na wykorzystanie danych pochodzących 
z modelowania przeprowadzonego przy użyciu fotochemicznego modelu CAMx 
(Comprehensive Air quality Model with Extensions). Model wykonano na 
podstawie danych z 2005 i 2008 roku. Jak wskazuje prawa mapa na rys. 4, obraz 
modelowanych zanieczyszczeń SO2 w 2005 r. odbiega nieco od uśrednionych 
danych pomiarowych dla okresu 2000-09, co wynika w decydującym stopniu 
z różnych okresów uśredniania danych. W obu przypadkach potwierdza się jednak 
najwyższe stężenie w obrębie aglomeracji górnośląskiej, a rezultaty modelowania 
dodatkowo wskazują na wysokie stężenia SO2 w aglomeracjach: bydgoskiej 
(z Inowrocławiem) i łódzkiej oraz we Wrocławiu. Potwierdza się występowanie 
najniższych stężeń na Pomorzu, Mazurach, Podlasiu i Ziemi Lubuskiej. Pomimo 
przybliżonego obrazu rzeczywistych stężeń, jaki daje model, zastosowanie 
uzyskanych w ten sposób danych będzie przydatne w regionalizacji sozologicznej, 
ze względu na pełne pokrycie kraju i szeroki zakres dostępnych parametrów. 
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Rys. 4. Średnie stężenie SO2 w powietrzu atmosferycznym określone na podstawie pomiarów 

prowadzonych w latach 2000-09 oraz modelu CAMx dla 2005 r. 
Fig. 4. Mean annual air concentration of SO2 according to 2000-09 field measurements and 2005 

CAMx model 
 
WNIOSKI 
 

Przedstawione w artykule rezultaty prac nad sformułowaniem metody 
diagnozowania sozologicznego oraz wstępne wyniki implementacji tej metody 
wskazują, że: 
1. Diagnozowanie sozologiczne napotyka na istotne trudności metodyczne 

wynikające w szczególności z ograniczonego zakresu i charakteru danych 
dotyczących tej problematyki; 

2. Pomimo dostępu do informacji dotyczących trzech podstawowych aspektów 
sozologii: presji na środowisko, jego jakości i działań w zakresie ochrony 
środowiska, możliwości badania związków między tymi trzema grupami 
mierników, są znacznie ograniczone; 

3. Przeprowadzenie regionalizacji sozologicznej, dla której punkt wyjścia stanowi 
diagnoza, będzie możliwe w szerszym zakresie przestrzennym tylko 
w odniesieniu do mierników presji i reakcji, natomiast zakres mierników jakości 
– ze względu na niekompletność przestrzenną i czasową – będzie znacznie 
ograniczony; 

4. Na obecnym etapie badań dyskusyjne jest określenie stopnia użyteczności ich 
rezultatów dla racjonalizacji polityki ekologicznej na szczeblu krajowym 
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i regionalnym; słuszny jednak wydaje się pogląd, że doświadczenia uzyskane 
w trakcie ich realizacji przyczynią się do optymalizacji procesu definiowania 
i gromadzenia właściwych danych o środowisku oraz pozwolą na uzyskania 
najaktualniejszego szczegółowego obrazu sytuacji sozologicznej kraju. 
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POLISH COMMUNES SOZOLOGICAL DIAGNOSIS 2000-2009 
– METHODS AND PRELIMINARY STUDY RESULTS 
 
Abstract. The expiry of former synthesis of Polish sozological information and huge amount of 
environmental data quantity in past twenty years, were the motives for studies on methods for 
integrated sozological diagnosis and their implementation. After selection of environmental 
information, about 70 data sets from several institutions were applied for further studies. Data 
concerning three main fields of sozological problems: pressure on environment, environmental quality 
and activities (reactions) in environmental protection. The Polish communes (2478 units) were the base 
fields of data aggregation and analysis. The study period comprised ten years (2000-2009). The 
majority of information were accessible in Local Data Bank of Central Statistical Office and databases 
or publications of Chief and Regional Inspectorates of Environmental Protection. The statistical 
analysis of collected data were the start point for sozological regionalization of Poland, planned in next 
stage of studies with application  of multiattributes classification. The study results will be useful for 
optimization of policy planning (particularly ecological policy) on state and regional levels. 

Key words: sozological diagnosis, environmental indicators, sozological regionalization. 
 




