


Środowisko to fauna i flora, które otaczają każdego z nas. Człowiek 
zachwyca się ich pięknem, podziwia ten wielki cud natury, który 
mógłby trwać jeszcze dziesiątki milionów lat. Jednak zawsze 

pojawia się jakieś „ale”, a mianowicie nikt nie zauważa, jak sami 
niszczymy to, co jest najcenniejsze w życiu, dzięki któremu 

istniejemy i rozwijamy się. Jesteśmy ślepi na nasze poczynania 
wymierzone w  środowisko, nie widzimy, jak bardzo je niszczymy 

i zaniedbujemy. W chwili, gdy my jako cywilizacja ludzka 
posuwaliśmy się do przodu poprzez rozwój we wcześniejszych 
latach przemysłu ciężkiego i niekontrolowanej eksploatacji 

naturalnych zasobów, osiągaliśmy coraz to wyższe cele, aby lepiej 
nam się żyło to, co nas otacza ulegało zniszczeniu to, co 

powinniśmy chronić odkładaliśmy na dalszy plan. 



Jednak w ostatnich latach środowisko stało się kluczowym tematem 
społeczeństwa. Nasilające się zmiany klimatu na ziemi i ich skutki, 
pchnęły ludzi do pewnych działań mających na celu uratowanie 

zagrożonej fauny i flory.  W Polsce już od najmłodszych lat angażuje 
się dzieci w akcje ochrony środowiska . Bardzo znaną kampanią 

międzynarodową jest „Sprzątanie Świata” odbywającą się w trzeci 
weekend września od 1989 r. Skupia ona rzesze ludzi starszych oraz 
jeszcze więcej młodzieży. Celem tej akcji jest wzrost świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, a w szczególności młodzieży, która w 
ramach zajęć szkolnych sprzątają swoją okolice. Coraz częściej 
młodzież wypowiada się również w kwestiach dotyczących 

środowiska. Bardzo chętnie przedstawia swoje spostrzeżenia, 
pragnie uświadomić starsze pokolenia, choć nie tylko je, jak ważne 

jest środowisko w naszym życiu.



W ostatnich latach  zaobserwowano wzrost strajków przeciw 
niszczeniu środowiska, w których uczestniczy bardzo duża liczba 
młodych ludzi. Ostatnim bardzo znanym strajkiem zaistniałym na 
terenie Polski, był spór o Dolinę Rozpudy. W tym przypadku również 
duży odsetek młodzieży był przeciwny budowaniu tam obwodnicy. 
Również akcja dotycząca problemu zaśmiecania środowiska 
torebkami foliowymi wykazała bardzo duży udział młodych ludzi. 
Wielu ludziom wydaje się, że jeśli będą walczyć 
z zanieczyszczeniami, redukować szkodliwe obszary własnej 
działalności i lepiej gospodarować zasobami Ziemi naprawią 
wszystkie błędy przeszłości. Jednak tu potrzeba lat na odbudowanie 
tego, co zniszczyliśmy



Nie możemy nazywać się obecnie prawdziwą cywilizacją, jeśli nie 
szanujemy tego, co daje nam matka natura. Dlatego tak ważne 
jest, aby młodzi ludzie od początku swego istnienia wiedzieli, co 
tak naprawdę ma największą wartości w życiu, czego powinni 
strzec jak oka w głowie. Można powiedzieć, że młodzież jest jakby 
„motorem napędowym” społeczeństwa. To właśnie ona będzie 
ustalać w przyszłości kierunek działań, w kwestii ochrony 
środowiska. To, czemu oddaje się w tak młodym wieku, może 
odbić się pozytywnie w przyszłości. To my będziemy kształtować w 
dużej mierze życie społeczne. Młodzież jest bardzo ważną 
inwestycją w przyszłość, a szkołą ekologii dla niej jest budzenie 
wrażliwości na piękno i znaczenie naszego naturalnego otoczenia. 
Poznanie go od podstaw przez młodych ludzi daje solidne 
fundamenty, na, których będą opierać się 
w przyszłości oni sami jak i następne pokolenia. Świadomość 
młodych ludzi, jest ich odpowiedzialnością za czyny popełnione w 
przyszłości. To, co teraz dzieje się wśród młodzieży jest dobrym 
znakiem, iż młodzi ludzie mają możliwości i dobrą motywację do 
działania. Ukorzenionych w człowieku, a zwłaszcza w jego sercu 
pewnych wartości nie da się już zniszczyć.



Bardzo ważne jest, aby młodzi ludzie dążyli do 
pewnego ideału. Mając teraz dobre podstawy 
rozwijania się w zakresie ochrony środowiska  
praca i zapał młodzieży nie pójdzie  na marne. 
Oczywiście nie wszystko przyniesie od razu 
oczekiwane efekty, lecz cierpliwość młodych ludzi i 
ich wiara we własne siły nie zniechęci ich.
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 W lipcu  2018 r. w centralnej i południowej Polsce występują wysokie 
stężenia ozonu (O3).

 Obserwowane wysokie stężenia ozonu w powietrzu, są efektem napływu z 
południowej Europy mas powietrza zanieczyszczonych ozonem przy 
jednoczesnym wystąpieniu na sporym terenie Polski wysokich temperatur 
powietrza do 29°C na południowym wschodzie i dużego nasłonecznienia.

 Wysokie stężenia ozonu mogą wpływać negatywnie na stan zdrowia, a 
szczególnie narażone są osoby starsze, małe dzieci oraz astmatycy. Osoby z 
grup wrażliwych powinny unikać dłuższych wyjść na zewnątrz, pozostałe 
osoby powinny je ograniczyć.

Źródło:  http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/490‐komunikat‐z‐
dnia‐05‐07‐2018‐gios‐o‐jakosci‐powietrza



Sposoby ochrony środowiska:
 racjonalne kształtowanie środowiska i 

gospodarowanie zasobami środowiska 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

 przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
 utrzymywanie i przywracanie elementów 

przyrodniczych do stanu właściwego,
 recykling, czyli segregowanie odpadów w 

celu ich ponownego użycia.
 W Polsce obowiązek ochrony środowiska 

reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 
roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).



Energia elektryczna jest nieodłączną częścią naszego życia. 
Od dawna używamy jej w codziennym życiu. Z roku na rok 

potrzebujemy jej coraz więcej.

W Polsce energię elektryczną produkują elektrownie cieplne, wodne i 
wiatrowe. W styczniu 2018 roku ich łączna moc elektryczna zainstalowana 
wynosiła 40,119 GW. Jest to moc na ogół wystarczająca dla zaspokojenia 
krajowych potrzeb. Najwięcej energii wytwarzają elektrownie cieplne 
wykorzystujące węgiel kamienny i brunatny. Te zasilane węglem 
kamiennym produkują niemal dwukrotnie więcej energii niż te spalające 
węgiel brunatny. Elektrownią cieplną o największej zainstalowanej mocy 
jest Elektrownia Bełchatów opalana węglem brunatnym, druga 
największa siłownia na węgiel na świecie. 



Spalanie węgla jest jednak jedną z najbardziej zanieczyszczających 
środowisko metod produkcji energii. Powoduje znaczne pogorszenie jakości 
powietrza poprzez emisje toksycznych substancji, takich jak między innymi 
SO2, NOx, drobnych i dużych pyłów np. smog oraz metali ciężkich takich jak 
np. rtęć i kadm. Uwalniany do atmosfery w trakcie spalania węgla 
dwutlenek węgla powoduje nasilenie efektu cieplarnianego i w 
konsekwencji ocieplenie klimatu. Wydobywanie i spalanie węgla powoduje 
poważne niedobory i zanieczyszczenie wody, poprzez ingerencję w 
przepływ wód gruntowych i podziemnych a także wylewanie ścieków, które 
oddziałują na rzeki, roślinność i zwierzęta. Spalanie węgla przyczynia się 
także do powstawania kwaśnych deszczów.  Dlatego staramy się odchodzić 
o tej produkcji. Powstaje coraz więcej elektrowni wiatrowych i wodnych.



Elektrownie w Polsce na rok 2015



W 2017 w Europie wyprodukowano po raz 
pierwszy więcej energii z OZE niż z węgla

Taką sytuację, która wydarzyła się na Starym 
Kontynencie po raz pierwszy, odnotowuje niemiecki 
instytut Agora Energiewende. Co więcej, zaliczono tylko 
generację z „nowych” OZE – elektrowni wiatrowych, 
fotowoltaicznych i biomasowych, ale już nie z 
elektrowni wodnych. Mimo tej sytuacji w 2017 roku nie 
odnotowano w Europie spadku emisji CO2. Jaka jest 
tego przyczyna? 



Berliński thin tank oraz brytyjska firma Sandbag informują w raporcie 
"The European Power Sector in 2017", że generacja ze źródeł 
wiatrowych, fotowoltaicznych i bioamsowych – które zostały 
zaliczone do kategorii „nowych” OZE, rozwijających się dopiero po 
roku 2000 – w ubiegłym roku wzrosła w Europie o 12 %
Największy wzrost odnotowano w energetyce wiatrowej – o 19%, 
kolejno w fotowoltaice – o 8 %, a w energetyce biomasowej już tylko 
o 3% 
To wystarczyło do wytworzenia energii w ilości większej niż ta, którą 
wyprodukowały europejskie elektrownie węglowe.



W ubiegłym roku udział energetyki wiatrowej w europejskim miksie
energii elektrycznej wyniósł 11,2 proc., słonecznej 3,7 proc., 
biomasowej 6 proc., a wodnej 9,1 proc.

Udział energetyki węglowej w unijnym miksie wytwarzania za 2017 r. 
sięgnął natomiast w sumie 20,6 proc., atomu 25,6 proc., a gazu 19,7 
proc.

Kluczowa dla tego wyniku była generacja ze źródeł wiatrowych, 
biomasowych i fotowoltaicznych w Niemczech, która w 2017 r. miała 
wynieść 30 proc., a także w Wielkiej Brytanii (28 proc.). Rekordzistami 
okazali się jednak Duńczycy, którzy w ubiegłym roku z tych trzech źródeł 
pokryli aż 74 proc. krajowego wytwarzania energii elektrycznej. 



Ogólnie w Unii Europejskiej w 2017 r. dzięki OZE miało powstać 
974 TWh energii elektrycznej, w energetyce węglowej 
wytworzono w sumie 669 TWh, w energetyce jądrowej 830 TWh, 
a w energetyce gazowej 639 TWh.

Mimo wyraźnego wzrostu generacji z wiatru, słońca i biomasy, w 
ubiegłym roku praktycznie nie zmniejszył się w Europie poziom 
emisji CO2. Jaka jest tego przyczyna?

Agora Energiewende i Sandbag wymieniają spadek produkcji 
energii z elektrowni wodnych, zmniejszenie generacji z 
elektrowni atomowych w Niemczech i Francji, a także wzrost 
konsumpcji energii na Starym Kontynencie o 0,07 proc. w ujęciu 
rok do roku.



Koszty OZE w dół

Energetyka wiatrowa i słoneczna to obecnie najszybciej taniejące źródła energii, stąd 
można się spodziewać ich dalszego wzrostu udziału w produkcji energii w Europie.

Jak wynika z najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej 
(International Renewable Energy Agency, IRENA), który został przedstawiony w czasie 
odbywającej się corocznej konferencji tej organizacji, OZE staną się konkurencyjne 
cenowo w porównaniu do produkcji energii w konwencjonalnych źródłach do roku 
2020.

Koszt produkcji energii w przypadku uruchamianych w 2017 r. elektrowni 
geotermalnych i biomasowych miał wynosić przeciętnie ok. 0,07 USD/kWh. Natomiast 
dla uruchamianych w ubiegłym roku elektrowni wodnych przeciętny koszt produkcji 
energii miał sięgać 0,05 USD/kWh.

IRENA zapowiada, że możemy spodziewać się dalszego spadku kosztów produkcji 
energii odnawialnej – w przypadku wiatru do roku 2020 LCOE ma spaść przeciętnie do 
0,05 USD/kWh, a w przypadku dużych elektrowni fotowoltaicznych do 0,06 USD/kWh.



W Europie widać też coraz więcej projektów 
wiatrowych i fotowoltaicznych, w przypadku 
których inwestorzy decydują się na budowę 
mimo braku rządowych gwarancji wsparcia, 
chcąc polegać tylko na mechanizmach 
rynkowych – głównie poprzez zawierane z 
odbiorcami długookresowe umowy na 
sprzedaż energii, ale również pojawiają się 
pierwsze projekty, w przypadku których 
inwestorzy chcą pójść z energią  na giełdowy 
rynek spot.



Smog, dymgła, dymomgła – nienaturalne zjawisko 
atmosferyczne polegające na współwystępowaniu 
zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności 
człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: 
znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody.
Słowo „smog” powstało w języku angielskim ze zbitki 
dwóch słów: smoke (dym) i fog (mgła).



Pył zawieszony PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w 
powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i 
nieorganicznych. Może on zawierać substancje toksyczne, między innymi 
benzo[a]piren, metale ciężkie dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki 
o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które docierają do górnych dróg 
oddechowych i płuc. 
Przy oddychaniu cząsteczki smogu dostają się do płuc i oskrzeli. Ich 
nagromadzenie może powodować kaszel, zadyszkę, trudności z 
oddychaniem. Przyczyniają się do zwiększenia podatności na infekcje 
układu oddechowego oraz zaostrzają alergie (astmę, katar sienny, 
zapalenie spojówek). Długie narażenie na wdychanie pyłów może mieć 
wpływ na przebieg chorób serca (zawał) oraz zwiększać ryzyko 
zachorowania na choroby nowotworowe.





Czerwone punkty" ‐ oznaczają duży stopień zanieczyszczenia powietrza ‐ widoczne są 
w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i w Hiszpanii, oraz ‐ tylko gdzieniegdzie ‐ w 
Niemczech, Francji czy w krajach Beneluksu.
Znaczna ilość smogu w Europie produkowana jest na terenie Polski. Powstaje on w 
dużej ilości w chłodne miesiące, ogrzewane są wtedy mieszkania i domy za pomocą 
palenia w piecach oraz używamy  dużej ilości samochodów, które wydzielają do 
otoczenia spaliny.

.



• Zmiana środków transportu                                     
Zamiast jeździć do pracy samemu 
samochodem możemy pojechać 
rowerem, pójść spacerem, skorzystać z 
środków transportu publicznego a  
zimne miesiące jeździć jednym 
samochodem  kilka osób.
• Zwracajmy uwagę czym palimy w 
piecach Sadźmy drzewa

Co możemy zrobić by zwalczyć Smog?



Zanieczyszczenie Wód

Problemem współczesnego świata są nie tylko zmniejszające się zasoby 
dostępnej słodkiej  wody, których użytkowanie przewyższa możliwości 
odnowy ale i pogarszająca się  jakość wód na tyle, że naturalne procesy 
samooczyszczania są niewystarczające.

Zanieczyszczenia  wód  to  wszystkie niekorzystne zmiany ich  cech 
fizycznych, chemicznych i biologicznych spowodowane wprowadzeniem 
nadmiernych ilości substancji organicznych i nieorganicznych lub ciepła 
czy substancji promieniotwórczych, które uniemożliwiają wykorzystanie 
wód do picia i celów gospodarczych. Zanieczyszczenia mogą mieć źródła 
naturalne lub spowodowane działalnością człowieka, pochodzą głównie 
ze ścieków, z powierzchniowych i gruntowych spływów z terenów 
przemysłowych, rolniczych, składowisk odpadów komunalnych 
(wysypisk śmieci). Zanieczyszczenia te wpływają  w decydujący sposób 
na stan zasobów wód powierzchniowych i  podziemnych.



Przyczyny zanieczyszczenia wód słonych 

• Zatapianie szkodliwych, radioaktywnych substancji  
• Wycieki ropy naftowej 
• Wraki znajdujące się na dnie wód
• Pozostawione na plaży śmieci, które wraz z odpływem trafiają do 

mórz i oceanów 



• Zanieczyszczenia termiczne, czyli ogrzana woda pochodząca z 
różnych urządzeń przemysłowych oraz elektrowni 

• Nielegalne wysypiska śmieci 
• Nawozy sztuczne i środki ochrony roślin 
• Ścieki 



Substancje zanieczyszczające wody powierzchniowe 
powodują zmianę jej barwy i smaku oraz zmętnienie. 
Wpływa to ujemnie na jakość wody i przydatność do 
spożycia. Zawarte w wodzie mikroorganizmy 
chorobotwórcze mogą powodować ciężkie zatrucia 
pokarmowe.
Prawie wszystkie zanieczyszczenia wód wytworzone przez 
człowieka są toksyczne dla większości organizmów wodnych. 
W miarę wzrostu stężeń substancji zanieczyszczających 
wody, zmniejszy się ilość ryb w zbiornikach wodnych.



Od początku roku płonęło około 70 składowisk, legalnych i nielegalnych. W 
części przypadków rozważane jest podpalenie. Taki pożar, to opłacalna sprawa. 
Za przyjęcie tony odpadów właściciel wysypiska może zarobić nieco ponad 

200zł. Oczywiście normalnie trzeba to jeszcze dalej zutylizować, co zysk może 
znacznie zmniejszyć. Tymczasem w wyniku pożaru przynajmniej część 

problemu zostaje „rozwiązana”.  Dzięki temu, że składowiska płoną często, 
może się pojawić miejsce na "nowe" śmieci płynące z Zachodu. Co roku do 

Polski sprowadza się ich ok. 300 tys. ton. o nie przypadek, do Polski trafia coraz 
więcej śmieci z Europy po tym, jak swoje prawo zmieniły... Chiny. Państwo 

Środka zabroniło przyjmowania 24 rodzajów odpadów.

W Polsce płoną śmieci. Co z tym zrobić?
Trwa seria pożarów na składowiskach odpadów. Płoną plastiki, opony, 

chemikalia. Czarny, gryzący dym unosi się w powietrze, zagraża ludziom i 
truje środowisko. 





Podstawowym sposobem radzenia sobie z odpadami komunalnymi w Polsce 
jest ich składowanie.
Wyróżniamy trzy typy składowisk:
Niezorganizowane – zajmują wyrobiska lub naturalne zagłębienia terenu, bez 
specjalnego przygotowania. Skutkiem takiego składowania odpadów jest m.in. 
zanieczyszczenie wód gruntowych, niekontrolowana emisja gazów do atmosfery 
oraz nadmierny rozwój ptactwa i gryzoni.
Pół‐zorganizowane – budowa takich składowisk w ostatnich latach jest 
podejmowana dość często. Od poprzedniego rodzaju składowisk odróżnia je 
zastosowanie izolacji składowanych odpadów od podłoża. Sposób ten jednak 
również nie zabezpiecza środowiska przed emisją odcieków oraz odorów i 
pyłów. Stanowi przejściową formę w dążeniu do prawidłowego urządzenia i 
eksploatacji składowisk.
Zorganizowane – posiadają one specjalną lokalizację, z uwzględnieniem 
kryteriów hydrogeologicznych i geotechnicznych, spełniają obowiązujące 
wymogi techniczne oraz są odpowiednio eksploatowane.



Wymogi Unii Europejskiej są takie, że do 2020 r. ilość śmieci na 
wysypiskach musi zostać ograniczona do maksimum 35%. W tym 
mają pomóc spalarnie. W Polsce w ostatnim czasie powstało sześć 
tego typu dużych obiektów w Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, 
Szczecinie, Koninie i Białymstoku. Wkrótce także w innych polskich 
miastach powstaną spalarnie. Na lata 2019–2020 zaplanowano 
budowę takiego zakładu w Gdańsku. W br. powinien powstać 
projekt tego obiektu. Gdańska instalacja będzie rocznie spalać 
około 160 tys. ton odpadów.
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