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Niskie emisje w planach i programach – programy och rony powietrza, programy  
gospodarki niskoemisyjnej  plany działa ń na rzecz zrównowa żonej energii SEAP 

 
Piotr Urbaszek, Joanna Kreczko-Kurzawa,  Joanna Pojawa, Anna Rybińska, Karolina 

Osińska, Łukasz Żeromski 
 

Koło Naukowe Ochrony Środowiska,  
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Wita Stwosza 63 

 
Zanieczyszczenia emitowane przez przydomowe kotłownie czy też małe zakłady 

przemysłowe i ruch komunikacyjny stanowią niemal połowę emitowanych w Polsce 
zanieczyszczeń powietrza i środowiska naturalnego. Walka z problematyką niskich emisji 
dotyczy zarówno działań lokalnych, jak i konieczności zapewnienia odpowiedniego 
zaplecza prawnego umożliwiającego sprawną redukcję emitowanych zanieczyszczeń.  

 
Przedstawiona praca ma na celu omówienie obecnie obowiązujących w Polsce  

i strukturze Unii Europejskiej planów i programów obligujących do redukcji niskiej emisji, 
bądź wspierających działania mające na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza.  

 
Omówione zostaną między innymi: 
• Główne cele i założenia protokołu z Kioto, a także zobowiązania  

i konsekwencje dla Polski wynikające z jego ratyfikacji 
• Dyrektywa Rady 93/76/EWG dotycząca ograniczenia emisji dwutlenku węgla 

poprzez poprawienie efektywności energetycznej (SAVE) – jej cele  
oraz sposób wdrażania w sektorze energetycznym oraz sektorze publicznym 

• Przyjęta w 2003 roku „Polityka klimatyczna Polski” – jako regulacja 
ułatwiająca osiągnięcie celów postawionych przez protokół z Kioto w tym 
szerokie wprowadzanie najlepszych dostępnych technik z zakresu 
efektywności energetycznej i użytkowania odnawialnych źródeł energii 

• Programy Ochrony Środowiska w tym PONE – Program Ograniczenia 
Niskich Emisji 

• Plany Działań Na Rzecz Zrównoważonej Energii (Sustainable Energy Action 
Plan) – SEAP 

• Program ochrony powietrza „KAWKA-likwidacja niskiej emisji” 
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Niskie emisje w praktyce - co wszyscy powinni śmy wiedzie ć 
 

Piotr Urbaszek, Joanna Kreczko-Kurzawa,  Joanna Pojawa, Anna Rybińska, Karolina 
Osińska, Łukasz Żeromski 

 
Koło Naukowe Ochrony Środowiska,  

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Wita Stwosza 63 
 

Niska emisja, jej zapobieganie i ograniczanie należy do jednego z najważniejszych 
zagadnień jakie powinny znaleźć się w centrum uwagi środowisk naukowych. 
Zanieczyszczenia emitowane przez przydomowe kotłownie czy też małe zakłady 
przemysłowe i ruch komunikacyjny stanowią niemal połowę emitowanych w Polsce 
zanieczyszczeń powietrza i środowiska naturalnego. Dodatkowo stanowią zagrożenie dla 
zdrowia nie tylko osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie emitorów ale także 
pozostałych mieszkańców naszego kraju.  

Niniejsza praca ma na celu przybliżenie szeroko pojętej tematyki niskich emisji 
młodym środowiskom naukowym. Zaprezentowane zostaną dane potwierdzające 
powagę i rozmiar problemu jakie niskie emisje stanowią w Polsce jak i na świecie. 
Omówione zostaną główne przyczyny i źródła niskich emisji. Dodatkowo przedstawiony 
zostanie podział związków chemicznych emitowanych podczas niskich emisji na i)pyły, ii) 
tlenki azotu, iii)tlenki siarki, iv) tlenki węgla, v)Wielopierścieniowe Węglowodory 
Aromatyczne oraz Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne vi) inne ważniejsze 
zanieczyszczenia powietrza pochodzące z niskiej emisji. Zaprezentowana zostanie 
budowa chemiczna wymienionych zanieczyszczeń ich mobilność geograficzna oraz 
zdolność do przemieszczania się między poszczególnymi komponentami środowiska. 
Dodatkowo omówiony zostanie ich potencjał toksykologiczny i zagrożenia oraz wpływ jaki 
niesie ze sobą ich obecność w środowisku.  

Omówione zostaną także metody i sposoby ograniczania niskich emisji, a także 
alternatywne metody pozyskiwania ciepła i energii.  
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T1 

Właściwo ści antyoksydacyjne ro śliny z rodziny Camellia w odniesieniu do poziomu 
zanieczyszcze ń z niskiej emisjiw miejscu ich wyst ępowania 

 
Aleksandra Tesmar1, 2, Dagmara Jacewicz1, Joanna Pranczk1, 

1. Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański 
2. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni 

  
Proces technologiczny wytwarzania herbaty, czas parzenia, jak również region 

pochodzenia herbaty posiada znaczący wpływ na jej znaczenie prozdrowotne. Niska 
emisja wpływa bezpośrednio na warunki bytowania tych roślin. W zależności od stopnia 
zanieczyszczenia powietrza, zawartość substancji aktywnych zawartych w liściach 
herbaty może ulec zmianie. 
Herbata (Camellia) znana jest w Chinach od ponad czterech i pół tysiąca lat, co czyni ją 
jednym z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych napojów na świecie. Jednak do 
VIII wieku herbata w Chinach stosowana była wyłącznie jako lek. Spowodowane to było 
obserwowanym po wypiciu naparu działaniem uspokajającym oraz stabilizującym nastrój. 
W późniejszych latach Chińczycy docenili jej niesamowity smak i aromat, klasyfikując 
herbatę jako codziennie spożywany napój [1].  
Chemiczny skład herbaty jest ciągłym przedmiotem badań naukowców na całym świecie. 
W liściach krzewu herbacianego wyróżniamy następujące grupy związków chemicznych: 
związki polifenolowe, alkaloidy, węglowodany, aminokwasy i enzymy oraz związki 
aromatyczne i witaminy. Jednak kluczowym czynnikiem warunkującym skład chemiczny 
herbaty jest stopień przetworzenia (przefermentowania) świeżych liści (tabela).  

 
Polifenole są zaliczane do naturalnych składników żywności posiadających właściwości 
antyoksydacyjne (przeciwutleniające). Zdolność ta polega na wychwytywaniu i 
dezaktywacji wolnych rodników tlenowych, tworzących się w organizmie człowieka jako 
uboczny produkt przemian metabolicznych [2].  
Jakość herbat często jest zróżnicowana. Różne herbaty mogą charakteryzować się 
odmiennym składem związków polifenolowych i mogą wykazywać większe lub mniejsze 
właściwości przeciwutleniające. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań 
oznaczania ogólnej liczby polifenoli metodą Folina-Ciobalteu oraz właściwości 
antyoksydacyjnych metodami ABTS  oraz DPPH [3]. 
Literatura: 
[1] Kakuzo O. "Księga herbaty". Polski Instytut Wydawniczy, 1987. 
[2]Grajek W. "Przeciwutleniacze w żywności". Wydawnictwo Naukowo Techniczne, 2007. 
[3] Tesmar A. "Porównanie ogólnej liczby polifenoli herbat czarnych i zielonych". Katedra Towaroznawstwa 
i Zarządzania Jakością, Akademia Morska w Gdyni 2012. 

Składniki  Świeże liście Herbata czarna 
Związki polifenolowe (ogółem) 30-36 30 
Białka 15 15 
Aminokwasy 4 4 
Węglowodany (w tym błonnik) 33 33 
Tłuszcze 2-7 2,5-7 
Alkaloidy  4 4 
Pigmenty (chlorofil i karotenoidy) 0,5-2 2 
Związki lotne 0,1 0,1 
Związki mineralne 5 5 
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Wpływ temperatury na zawarto ść i emisj ę lotnych zwi ązków organicznych podczas 
obróbki termicznej drewna 

 
Mateusz Pallach1, Małgorzata Czerwicka1, Magdalena Bojko1, Kazimierz Orłowski2,  

Piotr Stepnowski1, 
 

1. Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63 Gdańsk 
2. Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12  Gdańsk 

 
 W życiu codziennym człowieka drewno jest obecne od wielu wieków. Stosowane 
było  min. jako materiał budowlany, opałowy czy rzeźbiarski.  Po latach fascynacji 
betonem i stalą drewno powoli odzyskuje swoją pozycję na rynku ze względu na coraz 
wyższy popyt na drewniane domy, sauny, podłogi, drzwi, okna, meble czy beczki  
do produkcji i przechowywania wina oraz produktów spożywczych. Zarówno podczas 
procesu produkcji wyrobów drewnianych, jak i podczas ich eksploatacji dochodzi  
do nieodwracalnych zmian w składzie chemicznym drewna. Spośród różnych metod 
modyfikacji, obróbka termiczna jest uznawana za najbezpieczniejszą dla środowiska.  
W jej wyniku, zależnie od stosowanej temperatury, dochodzi do emisji znacznej ilości 
lotnych związków organicznych. Analiza substancji uwalnianych z drewna do atmosfery 
czy produktów żywnościowych jest niezwykle ważna ze względu na ich potencjalny 
wpływ na zdrowie człowieka. Pierwszym etapem analizy jest dobór odpowiedniej metody 
izolacji interesujących nas związków. Najczęściej stosuje się ekstrakcję 
rozpuszczalnikami organicznymi, mikroekstrakcję do fazy stałej (SPME), rzadziej 
przyspieszoną ekstrakcję przy użyciu rozpuszczalnika (ASE) czy ekstrakcję płynem  
w stanie nadkrytycznym (SFE). Do analizy właściwej wykorzystuje się chromatografię 
gazową oraz chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrią mas (GC-MS).  Skład 
ilościowy wyznacza się metodą wzorca wewnętrznego. Celem niniejszej pracy było 
porównanie składu ilościowego lotnych związków organicznych (LZO) w próbkach 
drewna modyfikowanego termicznie. Obiektem badawczym były trzy próbki drewna 
świerkowego (Picea abies) pochodzące z różnych faz suszenia. Do izolacji LZO została  
użyta ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami oraz mikroekstrakcja do fazy stałej  
z użyciem włókna DVB-CAR-PDMS. Ekstrakty zostały zanalizowane przy użyciu zestawu 
GC-MS. Zawartość związków lotnych w próbkach zmieniała się zgodnie  
z przewidywaniami, czyli wraz ze wzrostem temperatury suszenia dochodziło  
do zmniejszania się ich stężenia a także powstania nowych. Po porównaniu wyników 
analiz innych rodzajów drewna zostanie podjęta próba skorelowania zaobserwowanych 
zmian składu chemicznego ze zmianami właściwości mechanicznych. 
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Tykająca bomba bałtycka - jak zminimalizowa ć emisj ę gazów bojowych do 
atmosfery 

 
Joanna Lach1, 

 
1. Koło Naukowe Chemików Pozyton Uniwersytetu w Białymstoku 

 
 Walka z emisją zanieczyszczeń powietrza i atmosfery dotyczy nie tylko 

bezpośredniej emisji z emitorów. Emisja zanieczyszczeń dotyczy również substancji 
przedostających się do powietrza z innych komponentów środowiska w tym hydrosfery. 
Wartość ekonomiczna Morza Bałtyckiego w ciągu ostatnich lat zaczęła wzrastać, głównie 
z powodu transportu dóbr i nośników energii. Powinniśmy zadbać o to, by móc z niego 
korzystać jak najdłużej poprzez zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń środowiska 
wodnego do atmosfery. Czynnikiem ograniczającym dalszy rozwój jest obecność na dnie 
morza chemicznych środków bojowych (BSCh) zatopionych po drugiej wojnie światowej 
(ich ilość to w przybliżeniu pięćdziesiąt tysięcy ton). Koszt ich wydobycia i neutralizacji 
jest bardzo wysoki, co zmusza nas do odnalezienia sposobu na oszacowanie 
potencjalnego zagrożenia i zrozumienia procesu degradacji BSCh w środowisku 
wodnym. Analiza laboratoryjna może być bardzo niebezpieczna, ponadto duże trudności 
sprawia pobranie próbek w taki sposób, by z powodu zmiany ciśnienia lub na skutek 
kontaktu z tlenem nie zmienił się ich skład. Na szczęście z odsieczą przychodzą 
komputery. 
 Spośród wszystkich BSCh zrzuconych do Morza Bałtyckiego, największy odsetek 
stanowi gaz musztardowy (znany także jako iperyt siarkowy, H czy HD). Cząsteczka 
iperytu siarkowego jest idealnym modelem do badania procesu solwatacji BSCh  
w wodzie za pomocą technik modelowania molekularnego. Przewidywanie natury 
oddziaływań rozpuszczalnika  z cząsteczkami substancji rozpuszczonej przy pomocy 
obliczeniowych metod kwantowo-chemicznych są bezpieczne oraz mniej kosztowne  
w porównaniu do analizy laboratoryjnej. 
 
Podczas wystąpienia wyjaśnię, w jaki sposób  
[C]złowiek, z pomocą         
[N]auki, może uratować          
[Ś]rodowisko. 
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Technologie ograniczania niskiej emisji 
 

Michał Kamiński 
 

 Wzmożona emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery to obecnie duży 
problem nie tylko dla energetyki zawodowej ale też dla innych gałęzi przemysłu, 
transportu czy sektora komunalnego i bytowego. Emisja ta związana jest ze złymi 
praktykami społeczeństwa wynikającymi z braku edukacji ekologicznej (spalanie 
odpadów komunalnych w domowych piecykach), bądź też braku środków finansowych na 
modernizację instalacji grzewczej (wymiana pieców kaflowych na piecyki elektryczne lub 
gazowe). Głównymi zanieczyszczeniami są tlenki azotu, węgla , siarki, pyły (m.in. pyły 
zawieszone) oraz lotne związki organiczne, które wpływają na degradację środowiska ale 
także stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka (np. kancerogenność, 
choroby serca, układu oddechowego). W związku z tym opracowywane są technologie 
ograniczania tego typu zanieczyszczeń: katalizatory w transporcie, spalanie 
odpowiednich paliw oraz stosowanie palników niskoemisyjnych w energetyce zawodowej 
czy też w przypadku sektora bytowego wymiana lub modernizacja istniejących instalacji 
kotłowych. Równie istotna jest odpowiednia edukacja ekologiczna społeczeństwa. W 
proponowanej pracy omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące 
powstawania niskiej emisji z różnych źródeł gospodarki oraz związane z tym zagrożenia 
dla człowieka i środowiska. Ponadto omówione zostaną technologie mające na celu 
ograniczenie poziomu niskiej emisji w środowisku. 
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Zawarto ść kadmu, niklu i ołowiu w glebie oraz wybranych gatu nkach ro ślin 
drzewiastych w terenach miejskich 

 
Luiza Dawidowicz 

 
 Metale ciężkie stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierząt oraz działają toksycznie  
na rośliny. Pierwiastki te dostają się do gleby ze źródeł naturalnych jak i pochodzenia 
antropogenicznego (emisje pyłu z przemysłu, energetyki i transportu, procesy spalania  
w gospodarce komunalnej, wysypiska odpadów, nawożenie gleb, różne materiały 
zawierające metale ciężkie, znajdujące się w powszechnym użytkowaniu). Z 
zanieczyszczonych gleb, bezpośrednio lub poprzez rośliny, metale ciężkie dostają się do 
organizmów zwierząt i ludzi. Na stan chemiczny gleb znajdujących się w obrębie miast 
ma wpływ wiele czynników. Są to między innymi: stopień i rodzaj uprzemysłowienia, 
natężenie ruchu samochodowego, gospodarka opadowo-ściekowa, struktura grzewcza, 
komunikacyjna. Do dużego zanieczyszczenia gleb dochodzi wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych. Dotyczy to przede wszystkim ołowiu, który występuje w spalinach 
samochodowych oraz kadmu, chromu i niklu, z którymi mamy do czynienia podczas 
ścierania się tarcz hamulcowych, opon i innych części pojazdów oraz podczas erozji 
dróg. Źródłem kadmu są również smary i oleje używane w pojazdach. Zanieczyszczenia 
te kumulowane są w środowisku i zależą od: natężenia ruchu, oddalenia od drogi, 
sposobu użytkowania terenu. Celem pracy było oznaczenie zawartości Cd, Ni i Pb w 
roślinach drzewiastych, oznaczenie ww. metali oraz pH i EC w glebie, w której rosły 
analizowane rośliny a także wybór roślin o największych zdolnościach akumulacji metali 
ciężkich do nasadzeń miejskich. Zawartość Cd, Ni i Pb oznaczono na ulicy Polskiej w 
Poznaniu. Próby gleb (z głęb. 0-20 cm) i liści pobrano z 12 roślin drzewiastych, 
oznaczono gatunki oraz ich odległość od ulicy (m). Przeprowadzono badania w 
laboratorium a otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. Do nasadzeń miejskich 
powinno się wybierać rośliny, akumulujące największe ilości metali ciężkich. Z badań 
wynika, iż mogą to być: Physocarpus opulifolius, Fraxinus excelsior, Spiraea ×cinerea 
'Grefsheim' i Cornus alba. 
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Aliens in our midst - spreading of foreign non - pa thogenic fungi as a consequence 
of global warming 

 
Marcin Pietras1, 

 
1. Institute of Dendrology Polish Academy of Sciences 

 
 Global climatic change with its consequences for weather and local climate, rising 
sea level, retreat of glaciers and of polar ice calottes, and subsequent nature 
catastrophes, actually is much disputed in newspapers, journals, and book publications. 
The actual phase of relatively fast warming is regarded as man-made activity, especially 
caused by air pollutions and incising content of carbon dioxide in atmosphere. The 
consequence of this phenomenon are  spreading ranges of many organisms, including 
those  introduced in new areas. Thus spreading of foreign and invasive organisms is one 
of the most important problems in nature conservation. Studies on anthropogenic 
introductions are focused on animals and vascular plants, that have been introduced to 
forestry and to urban environment. The invasion ecology of fungi has attracted much less 
attention. Meanwhile, fungi represent an essential biodiversity component, not only 
because of their ecological significance, but also for their exceptionally high species 
richness, conservatively estimated at 1.5 million species. Existing studies of fungi 
invasion biology mostly concentrate on pathogens, probably because the direct effect of 
pathogenic organisms occurring in novel ranges is easily perceptible and the negative 
economic consequences can be remarkable. 
 In this study I present general circumstances of spread of non-pathogenic fungi, 
including saprotrophic (Clathrus archeri) and mycorrhizal (Suillus lakei) species. The 
pioneering nature of this study is integrated methodological attitude.  Phylogeographic 
approach based on molecular analysis provide remarkable new insights into the 
distribution of alien fungi in invasion range and allow the reconstruct their migration 
history. High advanced modeling open the way to establish new method of fungal range 
delimitation, regardless of the ephemeral production of fruiting structures. 
 Perspectives for future studies describing biogeography, ecology, and invasion 
biology of alien fungi in new areas are presented as well. 
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Emisja benzofenonu-3 na środowisko 

 
Daria Pawlak, 

 
 W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie dotyczące wpływu filtrów UV na 
środowisko. Obecność tych związków w środowisku naturalnym jest nieunikniona. 
Spowodowane jest to głównie tym, że filtry UV ze względu na ich różnorodne 
zastosowanie mają wiele możliwych szlaków, aby się do środowiska przedostać. Zostały 
one zidentyfikowane w różnych matrycach środowiskowych. Ponieważ dla środowiska 
stwarzają zagrożenie są traktowane jako zanieczyszczenie środowiska. Filtry UV 
powodują negatywny wpływ na organizmy żywe. Prowadzone są badania dotyczące 
przemian tych związków w matrycach środowiskowych, w celu zdobycia informacji na 
temat ich przemian w obecności różnych czynników. Uzyskane dane pozwalają na 
przewidzenie konsekwencji niekontrolowanego przenikania filtrów UV do środowiska. 
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)  
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Jaki wpływ na emisj ę ma wybrany zawód? 
 

Dominika Sowa, 
 

 Sektor energetyki wiatrowej nie przyczynia się do powstawania emisji 
zanieczyszczeń. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana 
za ekologicznie czystą, ponieważ wytworzenie energii nie pociąga za sobą wykorzystania 
i spalania żadnego paliwa. Wiatr jest jednym z najczystszych źródeł energii odnawialnej, 
którego wykorzystywanie nie szkodzi wodzie, glebie ani środowisku. 
Zielone miejsca pracy (ZMP) to miejsca pracy które są przyjazne dla środowiska 
naturalnego, mogą powstawać w każdym dziale gospodarki z uwzględnieniem zasad  
i reguł zrównoważonego rozwoju. ZMP związane są przede wszystkim z sektorem 
transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii, produkcji wiatraków, kolektorów 
słonecznych, biogazowi, produkcji energii z biomasy oraz gospodarki odpadami.  
Odnawialne źródła energii to największy potencjał w tworzeniu nowych miejsc pracy  
i nowych stanowisk pracy. Oszczędzanie energii i ochrona środowiska to główne zalety 
wprowadzania zielonych miejsc pracy. Liczba zielonych miejsc pracy rośnie, a wraz z nim 
kształtuje się nowy segment rynku pracy. Z badań wynika że w 2009r. w UE przybyło 
ponad 100 tys. nowych miejsc pracy w branży związanej z energią wiatru, a około 50 tys. 
w branżach pokrewnych. 
Praca w przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych również zaliczana jest do ZMP 
poprzez uczestnictwo w programach społecznej i ekologicznej odpowiedzialności. 
Rozkwit ZMP związany jest z rosnącą świadomością społeczną, że zmiany klimatyczne 
są efektem działalności człowieka. Prowadzone są zazwyczaj w formie stałej  
lub sezonowej działalności w gospodarstwie rolnym bądź zarejestrowanej działalności 
gospodarczej. 
Tworzenie i organizowanie ZMP przynosi wiele korzyści na szczeblu samorządowym. 
Działania tego typu na terenie gminy, powiatu, wsi czy miasta nazywane  
są  „zazielenianiem” lokalnych rynków pracy. Do realizacji przedsięwzięcia będą więc 
zachęcane władze lokalne, instytucje finansowe, inwestorzy, przedsiębiorcy, działacze 
organizacji społecznych i przedstawiciele administracji publicznej. Jednym z głównych 
sposobów pozyskiwania środków na inwestycje w energetyce odnawialnej są fundusze 
unijne. 
Badania przeprowadzone przez kraje UE wskazują, że zielona gospodarka będzie 
przyswajała coraz większą liczbę pracowników, co pociąga za sobą zapotrzebowanie  
na wykształconą kadrę, edukację ekologiczną oraz zmianę świadomości społeczeństwa.  
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Malowanie proszkowe jako czynnik ograniczaj ący emisj ę substancji toksycznych 
do atmosfery 

 
Mariusz Pawlak, 

 
 Korozją nazywa się uszkodzenia materiałów o charakterze metalowym w wyniku 
oddziaływania chemicznego i fizykochemicznego otaczającego środowiska naturalnego. 
Wyróżnia się następujące rodzaje korozji tj. ogólna, kawitacyjna, międzykrystaliczna, 
selektywna, wżerowa, naprężeniowa, szczelinowa, erozyjna, gazowa oraz kruchość 
wodorowa. Powłoka konwersyjna jest warstwą ściśle związaną z podłożem metalowym, 
która posiada właściwości izolatora elektrycznego. Powstaje ona w sztucznie wywołanym 
i kierowanym procesie korozji, aby uzyskać praktycznie nierozpuszczalną powłokę na 
powierzchni metalu. Powłoki konwersyjne powinny spełniać kilka zasadniczych zadań 
m.in. pasywowanie powierzchni metalu, ułatwianie obróbki plastycznej, przygotowanie 
powierzchni materiału pod powłoki lakierowe oraz uzyskiwanie własności dekoracyjnych  
i przeciwciernych. Wyróżnia się dwa typy fosforanowania pod względem czasu. 
Pierwszym z nich jest proces fosforanowania zanurzeniowego, którego czas trwania w 
zwykłych kąpielach wynosi 30-90 minut. Drugim typem jest fosforanowanie natryskowe,  
w którym oprócz podstawowych składników kąpieli występują związki przyspieszające 
proces tj. azotany, azotyny, czy chlorany. Zastosowanie substancji utleniających skraca 
czas procesu fosforanowania od 1-15 minut. 
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Potencjał antyoksydacyjny owoców jagodowych – bro ń przeciwko negatywnym 
skutkom emisji 

 
Klaudia Baranowska1, Edyta Gortych1, 

 
1. Politechnika Łódzka, Studenckie Koło Naukowe OKTAN 

 
 Urozmaicona dieta jest nie tylko źródłem związków niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu, ale również substancji wykazujących działanie prozdrowotne. 
Owoce z rodzaju Ribes są źródłem witamin i naturalnych przeciwutleniaczy, w tym 
związków polifenolowych. Związki te hamują m.in. aktywność oksydazy ksantynowej i 
mieloperoksydazy – enzymów biorących udział w powstawaniu reaktywnych form tlenu. 
Wolne rodniki, powstają w organizmie człowieka w wyniku działania zanieczyszczeń 
powietrza, pochodzących z procesów spalania paliw kopalnych, transportu drogowego i 
przemysłu. Nadprodukcja wolnych rodników prowadzi do stresu oksydacyjnego, który 
może przyczynić się do powstania wielu chorób, jak np. nowotwory. Celem pracy było 
porównanie potencjału antyoksydacyjnego wybranych owoców jagodowych w warunkach 
in vitro oraz określenie zawartości kwasu L-askorbinowego, a także karotenoidów. 
Zawartość związków polifenolowych oznaczano metodą spektrofotometryczną z 
odczynnikiem Folina-Ciocalteu. Zawartości kwasu L-askorbinowego oznaczona została 
metodą HPLC, natomiast karotenoidów metodą spektofotometryczną. Wartości 
potencjału antyoksydacyjnego były zróżnicowane zarówno ze względu na gatunek 
owoców jak i rodzaj metody oznaczania. Jednakże malejący szereg aktywności 
badanych owoców był od metody niezależny: porzeczka czerwona > porzeczka czarna > 
agrest zielony. Malejący szereg zawartości kwasu L-akorbinowego: porzeczka czarna> 
porzeczka czerwona> agrest zielony. Malejący szereg zawartości karotenoidów: agrest 
zielony> porzeczka czarna> porzeczka czerwona. Jak wynika z naszych badań, żaden 
owoc nie jest dobrym źródłem wszystkich badanych przez nas substancji odżywczych, co 
pozwala stwierdzić, że zrównoważona dieta pełni istotną rolę w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizmu człowieka, nawet narażonego na negatywne skutki emisji i 
stanowi barierę ochronną w jego walce z zanieczyszczeniami. 
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Zastosowanie powietrznych kolektorów słonecznych w charakterze pomocniczego 
źródła ciepła w systemach ogrzewania budynków 

 
Bartosz Opara1, 

 
1. Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, SKN Oktan 

 
 Konieczność ogrzewania budynków w miesiącach zimowych generuje znaczne 
koszty dla mieszkańców oraz ma istotny wpływ na zanieczyszczenie powietrza na 
terenach niepodłączonych do miejskich sieci ciepłowniczych. Przy niskiej zabudowie  
ze względu na koszty eksploatacji dominującym sposobem ogrzewania są niewielkie 
kotły na paliwa stałe cechujące się wysoką emisją zanieczyszczeń. Jednym ze sposobów 
zmniejszenia oddziaływania na środowisko jest zastąpienie ich odnawialnymi źródłami 
energii, do których należy energia słoneczna. Dostępne są na rynku komercyjne 
instalacje kolektorów słonecznych służące do ogrzewania powietrza, lecz ze względu na 
wysoką cenę ich zastosowanie jest nieopłacalne. Możliwe jest jednak samodzielne 
wykonanie takiego kolektora dzięki czemu jego koszt jest znacznie niższy. Przy 
obliczeniach czasu zwrotu inwestycji w budowę instalacji oraz redukcji emisji 
zanieczyszczeń został wzięty pod uwagę kolektor słoneczny własnej konstrukcji, 
wykonany z powszechnie dostępnych materiałów. Dzięki bardzo małym kosztom 
eksploatacyjnym czas zwrotu poniesionych nakładów jest krótszy niż okres eksploatacji 
urządzenia. Niemożliwe jest rzecz jasna całkowite zastąpienie przez kolektory słoneczne 
dotychczas wykorzystywanego systemu ogrzewania, można jednak osiągnąć skrócenie 
sezonu grzewczego o okres w którym słońce jest dostatecznie wysoko nad horyzontem 
żeby dostarczyć wystarczającą ilość ciepła, a w pozostałym okresie częściową redukcję 
zapotrzebowania na energię cieplną.  
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Ustawa śmieciowa szans ą na zmniejszenie emisji gazów do środowiska 
 

Grzegorz Czapski, 
 

Koło Naukowe Administratywistów 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 
 

 Emisja zanieczyszczeń stanowi poważny problem zarówno w skali kraju jak i w skali 
małych gmin dysponujących spalarniami odpadów, lub brakiem instalacji C.O.. Walka  
z niską emisją prowadzona może być w różnoraki sposób włączając w to działania 
edukujące, dofinansowania do nowych czystych technologii jak również wprowadzanie 
aktów prawnych wpływających pośrednio lub bezpośrednio na jej ograniczenie. 
Od  1 lipca 2013 roku obowiązuje zmiana Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach tak zwana ustawa śmieciowa, która wprowadziła nowy system 
gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. System ten miał za zadanie 
zwiększyć ilość posegregowanych odpadów oraz zmniejszyć zaśmiecanie środowiska 
między innymi poprzez mniejszą liczbę dzikich wysypisk. 
W pierwszych miesiącach nowo wprowadzonego systemu można było zauważyć 
nadwyższke wyrzucanych odpadów w porównaniu z miesiącami wcześniejszymi. Nowa 
gospodarka odpadami objęła wszystkie gospodarstwa w Polsce i zobowiązała ich  
do płacenie stałej opłaty wcześniej określonej przez rade gminny. Stawka ta w przypadku 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zależna: od liczby mieszkańców, 
powierzchni nieruchomości lub ilości zużytej wody. Rady gmin dokonały wyboru, który 
wskaźnik weźmie pod uwagę. Miało to zmotywować Polaków do segregacjo odpadów 
oraz do nie wyrzucania śmieci do lasów i innych miejsc do tego nieprzeznaczonych. 
 Od 1 lipca, zgodnie z ustawą śmieciową, obowiązek gospodarki odpadami 
komunalnymi spoczywa na  gminach. Samorządom dano 1,5 roku na przygotowanie  
się do nowego systemu - na przeprowadzenie przetargów na odbiór śmieci, 
wprowadzenie nowych opłat śmieciowych, zebranie deklaracji od właścicieli 
nieruchomości. 
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Jakość powietrza w kontek ście zrównowa żonego rozwoju  
 

Emil Mariusz Szymański1, Marcin Balana1 
 

1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 

 Już w starożytności filozofie zastanawiali się nad pojęciem jakości. Arystoteles 
twierdził, że to jest to, co sprawia, że rzecz jest rzeczą, którą jest. Platon natomiast mówił 
o jakości jako pewnym stopniu doskonałości. A jak jest z powietrzem? Czy jest ono 
doskonałe i na ile? Jakie parametry są używane w celu scharakteryzowania jakości 
„rzeczy”, która nie jest uchwytna dla oka człowieka? Aby doszukiwać się odpowiedzi na 
te i wiele innych pytań w kontekście czystości powietrza, a więc i jego jakości, należy 
skoncentrować swoją uwagę na takie dane, które są w stanie pokazać w jakim stopniu 
zanieczyszczane jest powietrze.  
 Wszystkie podmioty gospodarujące kierują się racjonalnością wyborów i decyzji. 
Jednak w naukach ekonomicznych zaczęto również dostrzegać wartość zasobów 
środowiska. Z czasem uwidocznił się problem przekazania środowiska przyszłym 
pokoleniom. Czy jesteśmy uprawnieni do pozostawienia powietrza w stanie gorszym niż 
zastaliśmy? Obecnie część ekonomistów przedstawia w swojej pracy naukowej elementy 
paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Tadeusz Borys twierdzi, że o zrównoważonym 
rozwoju można mówić na poziomie co najmniej antropocentrycznego systemu wartości, a 
jego filarami są łady: środowiskowy, społeczny, gospodarczy i instytucjonalno-polityczny.  
 Równowaga pomiędzy ładami jest podstawą pozostawienia środowiska naturalnego 
przyszłym pokoleniom tak aby mogły z niego korzystać w takim stanie jak obecnie żyjący 
ludzie. W tym celu opracowano wiele wskaźników, a wśród nich znajduje się aż 88 
opisujących jakość powietrza, które dotyczą emisji różnych związków chemicznych do 
atmosfery. Większość wskaźników jest przedstawiana tylko na poziomach regionalnych  
czy krajowym. 
 Celem referatu jest analiza wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju 
związanych z emisją związków chemicznych do atmosfery, a także przedstawienie 
jakości powietrza w idei zrównoważonego rozwoju oraz integracji ładów. 



Człowiek Nauka Środowisko (CNŚ) 2014 

T14 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Mias ta Krakowa  
 

Marcin Balana1, Emil Mariusz1, Luiza Dawidowicz2, 
 

1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 
 Wśród Krakowian nie od dziś znane jest powiedzenie, iż „powietrze w Krakowie jest 
dobre - trzeba je tylko dobrze pogryźć”. Tego typu żarty, niestety potwierdzają wyniki 
badań. Dopuszczalne normy dla pyłu zawieszonego są przekraczane notorycznie i 
często kilkukrotnie, co według szacunków, powoduje rokrocznie śmierć około 400 
mieszkańców drugiego z najludniejszych miast Polski. Co więcej, z ostatnich badań 
przeprowadzonych przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska wynika, iż Kraków 
zajmuje niechlubne trzecie miejsce, po bułgarskich Perniku i Płowdiwie, na liście 
europejskich miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Rada Miasta Krakowa, 
widząc nieskuteczność realizowanych działań w zakresie dobrowolnego zmniejszenia 
niskiej emisji, podjęła 6 lipca 2011 r. uchwałę o przyjęciu Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji dla Miasta Krakowa, wznawiając od 2012 r., po dwuletniej przerwie, 
dofinansowanie. Zdecydowanie większe zainteresowanie w/w programem spowodowało 
podjęcie Uchwały Nr XLIV/703/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 
listopada 2013 r., która to określiła rodzaje paliw dopuszczone do stosowania na 
obszarze Gminy Miejskiej Kraków do 31 sierpnia 2018 r. Niniejszy akt prawa 
miejscowego, mimo iż niedoskonały i w opinii wielu osób, wydający się być niezgodny z 
obowiązującym prawem, przyczynił się tylko w 2013 r. do zlikwidowania blisko 1600 
pieców oraz 255 kotłowni, za kwotę ponad 14 mln złotych, stanowiącą dotację w 
wysokości do 100% poniesionych kosztów. Celem referatu jest przybliżenie uczestnikom 
konferencji założeń, beneficjentów, zasad udzielania dotacji celowej  
oraz stanu likwidacji niskiej emisji w Krakowie. Prezentowane informacje zostaną 
poszerzone o dane statystyczne, które autorzy prezentacji uzyskali z Wydziału 
Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. 


